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Resumo – A maioria dos estados brasileiros não dispõe de políticas para águas subterrâneas e 
saneamento alternativo em áreas que já dispõem de sistema público de abastecimento de água. A 
ausência relativa do estado na gestão destes setores tem ajudado a promover o crescimento 
desordenado do número de sistemas alternativos e da quantidade de poços perfurados. Em 
consequência, a água é distribuída sem o devido controle e os poços sem qualidade técnica, 
contribuem para o aumento dos riscos de exaustão dos aquíferos, de contaminação e de salinização 
da água, comprometendo a segurança do consumidor. Neste trabalho é apresentada uma reflexão 
sobre a legislação que tem rebatimentos sobre a atividade de abastecimento alternativo e são 
propostos encaminhamentos para definição de uma política para o setor. A atuação integrada das 
instituições de gestão de recursos hídricos, do meio ambiente, de vigilância sanitária e de 
saneamento básico é a base para integrar também os dispositivos legais contidos na Lei Federal no 
11.445/2007, no Decreto Federal no 7.217/2010, na Lei Estadual no 9.260/2010, na Portaria MS no 
518/2004. Sugere-se um protocolo de ação que contempla os sistemas existentes e os novos, a partir 
de um cronograma de ordenamento e regularização da atividade. 

Abstract – Most Brazilian states do not have policies for groundwater and alternative sanitation in 
areas that already have public system of water supply. The relative absence of state management in 
these sectors has helped to encourage the unbridled growth in the number of alternative systems and 
the number of wells drilled. As a result, water is distributed, without proper control and wells 
without technical quality, increasing the risk of aquifer depletion, contamination and salinization of 
water and consumer safety. This paper presents a discussion about legislation that has repercussions 
on the activity of alternative supplies and referrals are offered to define a policy for the sector. The 
integrated performance of institutions for water resources management, environment, health 
monitoring and sanitation is also the basis for integrating the legal provisions contained in Federal 
Law 11445/2007, in Federal Decree 7217/2010, in State Law 9260/2010 and in MS 518/2004. We 
suggest a protocol of action that addresses the existing systems and new, from a schedule of 
planning and regulation of activity. 
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INTRODUÇÃO  

 Ultimamente tem-se verificado na região da Grande João Pessoa-PB, assim como em quase 

todas as regiões costeiras brasileiras, a construção de uma enorme quantidade de poços, 

particularmente para atendimento a condomínios residenciais, sendo em sua maioria em áreas que já 

contam com sistema público de abastecimento de água operado pela concessionária. 

 Nestas áreas em geral o controle das reservas hídricas subterrâneas não é satisfatoriamente 

feito e a gravidade se acentua se considerar que não existe uma definição técnica para a locação 

segura dos poços construídos em termos do distanciamento que devem guardar entre si e dos níveis 

de exploração a serem adotados. 

 Além do mais, existe uma quantidade considerável de perfuradores clandestinos que via de 

regra não segue os requisitos mínimos para obras desta natureza, resultando em poços com 

problemas construtivos e, numa etapa posterior com deficiência operacional, colocando em risco a 

saúde dos respectivos usuários.  

 Poços mal construídos associado à super exploração da água subterrânea e ao baixo índice de 

cobertura de sistemas de esgotamento sanitário oferecem altos  riscos de salinização, esgotamento 

e contaminação do aquífero. 

 Predominam entre os sistemas alternativos de abastecimento de água aqueles que não adotam 

os procedimentos estabelecidos na legislação em vigor, como é o caso da Portaria MS no 518/2004, 

da Lei Estadual no 9.260/2010, da Lei Federal no 11.445/2007, e, por consequência, ficam invisíveis 

às ações de controle da Secretaria de Estado da Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde. Do 

ponto de vista do licenciamento para sua construção, cuja competência cabe à Agência Executiva de 

Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA (Lei Estadual no 6.308/96) se encontram em sua 

maioria ilegais, o que dificulta os trabalhos de fiscalização dos recursos hídricos subterrâneos. 

 No SISAGUA - Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano, cuja operação cabe à Secretaria de Estado da Saúde, encontram-se cadastrados na Grande 

João Pessoa apenas 77 Sistemas Alternativos, sendo 70 individuais e sete coletivos de um total de 

cerca de 2700 unidades. 

 Em que pesem os benefícios de ganhar autonomia com relação às concessionárias, e a 

possibilidade de respectiva redução de custos, aumenta a responsabilidade pela adequada gestão das 

águas, o que envolve além do investimento inicial, a necessidade de se implantar um sistema de 

tratamento da água (em geral a desinfecção e aeração), análises periódicas, manutenção de 

equipamentos, entre outros. Cabe ao(s) responsável(is) pela operação do sistema alternativo de 

abastecimento de água, exercer o controle da qualidade da água e assumir todas as 

responsabilidades decorrentes. 
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 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos ressaltou em sua Resolução no 15, de 11/01/2001 

que os Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Estados deverão fomentar estudos 

para o desenvolvimento dos usos racionais e das práticas de conservação dos recursos hídricos 

subterrâneos, assim como a proposição de normas para a fiscalização e controle dos mesmos. Nesse 

aspecto, a integração institucional é fator decisivo para a prática destas recomendações. 

ASPECTOS LEGAIS 

Lei Federal no 11.445/2007 

 O artigo 45 da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 que instituiu a Política Nacional de 

Saneamento, estabelece a obrigatoriedade de ligação à rede do sistema público de água e a 

separação da rede pública em relação à alimentada por outras fontes. 

 Apenas “na ausência de redes públicas de saneamento básico é que serão admitidas soluções 

individuais de abastecimento de água. Toda edificação urbana permanente deverá ser conectada à 

rede pública de água, desta forma, não poderá ser também alimentada por outras fontes, salvo 

quando inexistir o respectivo serviço público”. 

Decreto Federal no 7.217/2010 

 A regulamentação da Lei nº 11.445/2007 foi feita três anos e meio depois através do Decreto 

Federal no 7.217, de 21 de junho de 2010. De acordo com este decreto, a ligação das edificações 

urbanas permanentes à rede pública de abastecimento de água continuou compulsória e as soluções 

individuais só seriam permitidas na ausência de redes públicas, entretanto, observadas as normas 

pertinentes, conforme o texto a seguir. Sob quaisquer hipóteses é permitido o uso das mesmas 

instalações hidráulicas para atender o abastecimento proveniente da rede pública e de outras fontes 

de abastecimento.  

“Art. 6o Excetuados os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de 

meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada à rede pública de 

abastecimento de água disponível. 

§ 1o Na ausência de redes públicas de abastecimento de água, serão admitidas soluções 

individuais, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos 

responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

§ 2o As normas de regulação dos serviços poderão prever prazo para que o usuário se 

conecte à rede pública, preferencialmente não superior a noventa dias. 

§ 3o Decorrido o prazo previsto no § 2o, caso fixado nas normas de regulação dos serviços, 

o usuário estará sujeito às sanções previstas na legislação do titular. 
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§ 4o Poderão ser adotados subsídios para viabilizar a conexão, inclusive a intradomiciliar, 

dos usuários de baixa renda. 

Art. 7o A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não 

poderá ser também alimentada por outras fontes. 

§ 1o Entende-se como sendo a instalação hidráulica predial mencionada no caput a rede ou 

tubulação de água que vai da ligação de água da prestadora até o reservatório de água do 

usuário. 

§ 2o A legislação e as normas de regulação poderão prever sanções administrativas a quem 

infringir o disposto no caput. 

§ 3o O disposto no § 2o não exclui a possibilidade da adoção de medidas administrativas 

para fazer cessar a irregularidade, bem como a responsabilização civil no caso de 

contaminação de água das redes públicas ou do próprio usuário. 

§ 4o Serão admitidas instalações hidráulicas prediais com objetivo de reúso de efluentes ou 

aproveitamento de água de chuva, desde que devidamente autorizadas pela autoridade 

competente. 

Lei Estadual no 9.260/2010 

 O Estado da Paraíba promulgou em 25 de novembro de 2010 a Lei Estadual no 9.260, a qual, 

entre outras providências, instituiu princípios e estabeleceu diretrizes da política estadual de 

saneamento básico. Nos seus parágrafos 3o e 4o, Inciso XI do Artigo 27, determinou:  

§ 3° Excetuados os caso previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de meio 

ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitários disponíveis e estará sujeita ao pagamento 

das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. 

§ 4° A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá 

ser também alimentada por outras fontes fornecedoras de águas. 

 O parágrafo terceiro determina que as edificações urbanas permanentes devam ser conectadas 

à rede da Concessionária, à exceção dos casos previstos nas normas do titular, da entidade de 

regulação e de meio ambiente.  

 O parágrafo quarto considera a possibilidade de uma fonte alternativa, porém, determina que 

esta não possa alimentar o abastecimento usando as mesmas instalações hidráulicas que estão 

ligadas a rede publica. 

Portaria MS no 518/2004 
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 A Portaria MS no 518, de 25 de março de 2004, estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade. Entre outras providências, estabelece os deveres das esferas 

administrativas. Em seu Art. 7o, Inciso II, são apresentados os deveres e as obrigações das 

Secretarias Municipais de Saúde, conforme segue, evidenciando as responsabilidades institucionais 

quanto aos sistemas alternativos de abastecimento de água.  

 Cabe então às Secretarias Municipais de Saúde sistematizar os dados gerados no âmbito das 

atividades de outros dois setores públicos: órgãos ambientais e órgãos gestores de recursos hídricos. 

Observa-se que os dados são aqueles referentes às características da água dos mananciais.  

II. Sistematizar e interpretar os dados gerados pelo responsável pela operação do sistema ou 

solução alternativa de abastecimento de água, assim como, pelos órgãos ambientais e gestores 

de recursos hídricos, em relação às características da água nos mananciais, sob a perspectiva 

da vulnerabilidade do abastecimento de água quanto aos riscos à saúde da população; 

          Competem ainda às Secretarias Municipais de Saúde, conforme o Inciso IV, a avaliação 

permanente de risco à saúde humana em cada sistema ou solução alternativa, assim como aprovar o 

plano de amostragem (Inciso X) e a definição do responsável pelo controle da qualidade da água 

para os casos de soluções alternativas (Inciso XII). Aqui, aparece a figura do responsável pela 

solução alternativa, o qual, no caso dos condomínios, são os próprios síndicos constituídos. 

IV. Efetuar, sistemática e permanentemente, avaliação de risco à saúde humana de cada 

sistema de abastecimento ou solução alternativa, por meio de informações sobre: 

a) a ocupação da bacia contribuinte ao manancial e o histórico das características de suas 

águas; 

b) as características físicas dos sistemas, práticas operacionais e de controle da qualidade 

da água; 

c) o histórico da qualidade da água produzida e distribuída; e 

d) a associação entre agravos à saúde e situações de vulnerabilidade do sistema. 

X. Aprovar o plano de amostragem apresentado pelos responsáveis pelo controle da qualidade 

da água de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, que deve respeitar os 

planos mínimos de amostragem expressos nas Tabelas 6, 7, 8 e 9; 

XII. Definir o responsável pelo controle da qualidade da água de solução alternativa. 

 Ao responsável pela solução alternativa compete operar e exercer o controle da qualidade da 

água fornecida, de conformidade com as normas da ABNT, entre outras normas.  
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Art. 8º Cabe ao(s) responsável(is) pela operação de sistema ou solução alternativa de 

abastecimento de água, exercer o controle da qualidade da água. 

Art. 10. Ao responsável por solução alternativa de abastecimento de água, nos termos do 

inciso 

XII do artigo 7o deste Anexo, incumbe: 

I. Requerer, junto à autoridade de saúde pública, autorização para o fornecimento de água 

apresentando laudo sobre a análise da água a ser fornecida, incluindo os parâmetros de 

qualidade previstos nesta Portaria, definidos por critério da referida autoridade; 

II. Operar e manter solução alternativa que forneça água potável em conformidade com as 

normas técnicas aplicáveis, publicadas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, e com outras normas e legislações pertinentes; 

III. Manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de análises 

laboratoriais, nos termos desta Portaria e, a critério da autoridade de saúde pública, de 

outras medidas conforme inciso II do artigo anterior; 

IV. Encaminhar à autoridade de saúde pública, para fins de comprovação, relatórios com 

informações sobre o controle da qualidade da água, segundo modelo e periodicidade 

estabelecidos pela referida autoridade, sendo no mínimo trimestral; 

V. Efetuar controle das características da água da fonte de abastecimento, nos termos do 

artigo 19 deste Anexo, notificando, imediatamente, à autoridade de saúde pública sempre 

que houver indícios de risco à saúde ou sempre que amostras coletadas apresentarem 

resultados em desacordo com os limites ou condições da respectiva classe de 

enquadramento, conforme definido na legislação específica vigente; 

VI. Manter registros atualizados sobre as características da água distribuída, sistematizados 

de forma compreensível aos consumidores e disponibilizados para pronto acesso e consulta 

pública; 

VII. Comunicar, imediatamente, à autoridade de saúde pública competente, e informar, 

adequadamente, à população, a detecção de qualquer anomalia identificada como de risco à 

saúde, adotando-se as medidas previstas no artigo 29; e 

VIII. Manter mecanismos para recebimento de queixas referentes às características da água 

e para a adoção das providências pertinentes. 
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ASPECTOS TÉCNICOS  

 A construção de um poço, assim como sua manutenção, são atividades que exigem 

conhecimentos específicos e, por isso, devem ser executadas por empresas habilitadas junto ao 

órgão competente (CONFEA/CREA), bem como sob a responsabilidade técnica de um profissional 

habilitado.  

 Deve seguir as normas NBR 12212/92 e NBR 12244/92 da ABNT e o monitoramento durante 

a operação do poço a norma NBR 13895/97. Além dessas, a Portaria nº 518/04 do Ministério da 

Saúde, que dispõe sobre a potabilidade da água e, no caso do estado da Paraíba o devido cadastro no 

SISAGUA da Secretaria de Saúde do Estado. 

 A NBR 12212/92 que dispõe sobre a elaboração de projeto de poço para captação de 

água subterrânea recomenda que o poço ou sistema de poços deve assegurar vazão contínua e 

constante, sem prejuízo da qualidade da água; durante a sua vida útil, deve ser controlado e 

monitorizado como parcela do recurso hídrico regional, através de poço(s) piezométrico(s). 

Também que a área onde se localiza o poço ou sistema de poços deve ser assegurada por um 

perímetro de proteção sanitária com condições de segurança, disponibilidade de espaço e facilidades 

na superfície para instalação e manutenção de equipamentos. 

 Em suas disposições gerais a NBR 12244 – Construção de poço para captação de água 

subterrânea, estabelece que todo poço deve ser construído por empresa habilitada, sob 

responsabilidade técnica de profissional de nível superior, devidamente credenciado junto ao 

CREA, com a ART da obra, e com base em projeto executivo elaborado em conformidade com a 

NBR 12212/92. 

 O construtor deve oferecer cronograma físico da obra, com previsão de início das seguintes 

fases, sendo que nenhuma destas fases pode ser efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio 

da fiscalização. 

a) perfuração, perfilagem; 

b) colocação dos tubos, filtros e pré-filtro; 

c) desenvolvimento e limpeza; 

d) testes. 

 Concluído o poço, o construtor deve encaminhar ao contratante o relatório técnico 

construtivo, sem o qual não será recebido nem concedida a outorga de direito de uso da água. 

 O relatório deve conter os seguintes elementos: 

a) nome do proprietário; 

b) localização do poço (local, sítio, rua, fazenda, município, estado); 

c) cota do terreno; 
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d) método de perfuração e equipamentos utilizados; 

e) perfil litológico e profundidade final; 

f) perfil composto; 

g) materiais utilizados (diâmetro, tipo, espessura); 

h) cimentações (indicação dos trechos cimentados); 

i) planilhas de teste final de bombeamento, com todas as medidas efetuadas, duração, data, 

equipamentos e aparelhos utilizados; 

j) análise físico-química e bacteriológica da água, firmada por laboratório idôneo; 

k) indicação da vazão de explotação do poço e respectivo nível dinâmico; 

l) nome, número de registro no CREA e assinatura do profissional habilitado. 

 Em caso de abandono da perfuração por problema técnico, o furo deve ser desinfectado, 

lacrado e o fato comunicado ao órgão público estadual encarregado do controle das águas, no caso 

da Paraíba, a AESA. 

 Para regularizar a abertura de um poço, o futuro usuário deve se encaminhar à Agência 

Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA o pedido de licença para perfuração 

do poço. Se esse pedido for aprovado, o órgão emite a licença de perfuração. Após a conclusão do 

poço deverá ser solicitada junto a AESA a outorga, ou seja, a licença pelo uso da água. 

 Um bom projeto pode garantir que a água captada suceda do aquífero desejado, reduzir os 

custos com energia elétrica e com manutenção do conjunto elevatório, diminuir os riscos de 

contaminação e salinização da água e de interferência em poços existentes nas proximidades. O 

alinhamento do poço, o isolamento sanitário e a contínua desinfecção definirão sua vida útil e a das 

pessoas que o usarão.  

 A clandestinidade de perfuradores e de usuários, todavia, tem sido um dos mais relevantes 

agentes da promoção de doenças de veiculação hídrica. A água contaminada em um único 

condomínio poderá espalhar uma epidemia por toda uma região.  

 As responsabilidades quanto à salubridade da água, a saúde e o bem-estar dos usuários são 

inteiramente do condomínio residencial e do seu representante.  

Uso da água subterrânea na Paraíba 

 Prevalecem em números de outorgas concedidas aquelas associadas aos mananciais 

superficiais, conforme apresentado na Figura 1, com 64,00% do total, distribuídos entre os 

mananciais do tipo açudes, lagoas e rios (AESA, 2009). As outorgas concedidas para captações em 

mananciais subterrâneos correspondem a 36,00%, basicamente em poços amazonas e tubulares, 

conforme a Figura 2.  
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 A maior parte dos poços 

existentes no Estado da Paraíba é 

usada para o abastecimento 

humano (38,7%) e na irrigação 

(37,7%), seguido do uso na 

indústria (13,8%). Para fins 

comerciais são usados 8,0% e na 

aquicultura 1,3%, ficando o uso 

para o lazer com pouca expressão, 

não passando de 0,5%. Concentra-

se no litoral paraibano o maior 

número e poços, conforme 

mostrado na Figura 3.   

 Embora a quantidade de 

outorgas concedidas em 

mananciais subterrâneos seja 

bastante significativa em relação à 

água superficial, em termos 

volumétricos a distribuição não segue à mesma lógica, uma vez que as vazões retiradas de poços 

(11,1%) são bem inferiores ao outorgado a partir dos mananciais de superfície (88,9%), ou seja, 

3,24 m3/s e 26,03 m3/s, respectivamente. 

PROCEDIMENTOS PARA DISCIPLINAR O USO DE POÇOS EM ÁREAS URBANAS 

 Para se estabelecer um procedimento que discipline o uso de poços como fonte de captação de 

sistemas alternativos de abastecimento de água em áreas que dispõem de sistema público é 

necessário adotar dois princípios básicos:  

a) toda a água destinada ao consumo humano deva obedecer ao padrão de potabilidade;  

b) a qualidade da água, os procedimentos operacionais e as instalações estão sujeitas à 

fiscalização e ao monitoramento. 

 Para efeito deste trabalho adotou-se as seguintes definições para os fins a que se destinam os 

procedimentos propostos, tendo como referência a Lei Federal no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, 

Decreto Federal no 7.217, de 21 de junho de 2010, Lei Estadual no 9.260, de 25 de novembro de 

2010 e a Portaria MS no 518, de 25 de março de 2004. 

 

Figura 1 – Distribuição das outorgas por tipo de captação 

Figura 2 – Distribuição das outorgas por tipo de fonte hídrica 
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a. Água potável – água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, 

químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde; 

b. Sistema alternativo de abastecimento de água para consumo humano – toda modalidade 

de abastecimento de água individual ou coletivo cuja fonte de captação seja distinta do 

sistema público de abastecimento de água existente. 

c. Controle da qualidade da água para consumo humano – conjunto de atividades exercidas 

de forma contínua pelo responsável pela operação e de manutenção do sistema alternativo de 

abastecimento de água, destinadas a verificar se a água fornecida é potável, e assegurar a 

manutenção desta condição; 

d. Fiscalização e monitoramento da qualidade da água para consumo humano – conjunto de 

ações adotadas continuamente pelas autoridades dos setores do meio ambiente, dos recursos 

hídricos e de saúde pública, para verificar se a água fornecida à população atende às normas 

pertinentes e para avaliar os riscos que os sistemas alternativos de abastecimento de água 

representam para a saúde humana; 

e. Instalação hidráulica predial - rede ou tubulação de água que vai da ligação de água da 

prestadora até o reservatório de água do usuário, incluindo este; 

Licença para construção de obra hídrica, outorga e fiscalização  

 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou a Moção no 56, de 16/12/2010, dirigida 

aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos para que em articulação com os órgãos Estaduais de 

Gestão de Recursos Hídricos, com os Organismos de Bacias Hidrográficas, com o Sistema 

CONFEA/CREAS, com os municípios, com os órgãos fiscalizadores tributários, ambientais e de 

saúde pública, e com as organizações civis de recursos hídricos implementem ações de combate à 

clandestinidade na construção de poços e explotação das águas subterrâneas e, nesse sentido, 

também fomentem mecanismos de mobilização, comunicação, informação e educação .  

 Esta moção autentica o art. 9o da Resolução CNRH no 15, de 11/01/2001, que estabeleceu a 

obrigatoriedade das empresas que perfuram poços tubulares profundos em se cadastrar junto aos 

Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e órgãos estaduais de gestão de 

recursos hídricos e apresentar as informações técnicas necessárias, semestralmente e sempre que 

solicitado. 

 As atividades de fiscalização dos recursos hídricos devem ser realizadas com o objetivo de 

coibir os usos e irregulares e verificar o cumprimento da outorga de uso da água. Dado o baixo 

contingente da equipe de fiscalização diante ao grande número de poços existentes, a efetividade 

das vistorias dependerá de duas frentes de trabalho, uma atendendo a um planejamento de visitas 
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locais e envio de cartas por mala direta, e, outra por meio do acompanhamento da movimentação 

dos perfuradores de poços. 

 A regularização do uso de um poço para fins de abastecimento humano se dá em quatro etapas 

distintas: 1) licença para construção do poço a ser emitida pela AESA; 2) licença ambiental obtida 

junto ao órgão ambiental; 3) outorga para uso da água do poço construído; 4) anuência da prestadora 

de serviços de saneamento básico do município; 5) cadastro no sistema de vigilância sanitária.      

 Portanto, a concessão de licença para construção de poços em áreas urbanas deve ficar 

condicionada a apresentação, pelo interessado, de declaração expedida pela prestadora dos serviços 

de água e esgotos do respectivo município, expressando a impossibilidade de atendimento pela rede 

publica. 

 Por outro lado, a liberação da outorga pelo uso da água do poço dependerá da comprovação 

pelo solicitante do cadastro do poço no SISAGUA - Sistema de Informação de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano gerido pela Secretaria de Estado da Saúde e pela 

apresentação da Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental. 

 Numa perspectiva mais abrangente a fiscalização dos sistemas alternativos de abastecimentos 

de água deverá ser realizada pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – 

AESA (Lei Estadual no 6.308/96) e os valores arrecadados com a aplicação de multas recolhidos ao 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FERH (Inciso VIII do Art. 3o do Decreto Estadual no 

31215/2010) e aplicados exclusivamente em atividades de fiscalização dos recursos hídricos 

estaduais (Inciso VI do Art. 2o do Decreto Estadual no 31215/2010); 

 No caso do Estado da Paraíba, as atividades enumeradas no parágrafo anterior serão custeadas 

com recursos oriundos do repasse que o Estado faz ao FERH relativo à compensação financeira pela 

exploração de recursos minerais (Inciso V do Art. 3o do Decreto Estadual no 31215/2010). 

Critérios de regularidade do sistema alternativo de abastecimento de água 

 Os requisitos de regularidade apresentados no item anterior fazem parte daquela classe que 

estão em fase inicial de implantação. Para os poços existentes, um prazo determinado deve ser 

concedido ao responsável pela operação do sistema alternativo de abastecimento de água, contados 

a partir da data de notificação da fiscalização competente, para que o mesmo regularize junto aos 

órgãos competentes a operação do respectivo sistema. 

 Será considerado regular o sistema alternativo de abastecimento de água que atenda aos 

seguintes requisitos, os quais podem ser divididos em técnicos, legais e operacionais, para efeito dos 

aspectos a serem observados pela fiscalização, conforme resumido no Quadro 1:   
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a)  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não deve 

permitir também ser alimentada por outras fontes (Art. 45 da Lei Federal no 11.445/2007, 

Art. 7o do Decreto Federal no 7.217/2010 e Art. 27 da Lei Estadual no 9.260);  

b)  Contar com um responsável técnico profissionalmente habilitado; 

c) Ter seu funcionamento autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde e estar cadastrado 

no SISAGUA da Secretaria de Estado da Saúde; 

d) A qualidade da água fornecida aos usuários deve atender às determinações da Portaria MS 

no 518/2004; 

e) A fonte de captação deve estar licenciada e o uso da água outorgado (Lei Estadual no 

6.308/96); 

f) A vazão máxima do equipamento de bombeamento instalado no poço não pode exceder a 

vazão outorgada e a distância entre poços deve resguardar a inviolabilidade de seus cones 

de rebaixamento; 

g) O poço em funcionamento não deve oferecer riscos de poluição ou contaminação do 

aqüífero captado; 

h) Existir um hidrômetro na tubulação de saída do poço para permitir que o órgão gestor 

possa fiscalizar e monitorar a vazão explorada. 

 O não cumprimento dos requisitos citados obrigará o responsável pelo sistema alternativo de 

abastecimento de água a, no final do prazo estabelecido, suspender a operação do mesmo e 

interligar-se ao sistema publico de abastecimento de água, sob penas compulsórias que poderão ir 

desde a aplicação de multas, revogação da outorga do direito de uso, interdição ou até a cimentação 

do poço e retirada dos equipamentos que compõem o sistema. 

 A interdição será efetuada quando houver perigo iminente à saúde pública e na ocorrência de 

infração continuada, implicando, quando for o caso, na revogação da outorga. A interdição prevista 

deverá cessar quando removidas as causas determinantes da mesma. Caso isso não ocorra o poço 

poderá ser cimentado e retirado os equipamentos que compõem o sistema.  
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Quadro 1 – Requisitos de regularidade para um Sistema Alternativo de Abastecimento de Água 

Tipo de regularidade Aspectos a serem verificados 

Técnica 

Projeto do poço 

Empresa perfuradora 

Responsável técnico pela perfuração 

Análises da água (físico-química e bacteriológica) 

Separação entre as fontes de abastecimento 

Localização do poço em relação à outros existentes nas proximidades e a possíveis fontes 

de contaminação 

Equipamentos de bombeamento compatíveis com a vazão do poço e a vazão outorgada 

Segurança das instalações elétricas 

Macro-medidor para medição da vazão do poço 

Legal 

Licença para construção do poço 

Licença ambiental 

Outorga pelo uso da água 

Anuência da concessionária de saneamento 

Cadastro no SISAGUA da Secretaria de Saúde do estado 

Autorização da vigilância sanitária do Município para operar o sistema 

Contrato ou convênio com laboratório idôneo para realização das análises de qualidade da 

água 

Operacional 
Plano de operação do sistema alternativo de abastecimento de água 

Responsável técnico profissionalmente habilitado 

 

CONCLUSÕES 

 Os procedimentos aqui propostos para disciplinar o uso de poços como fonte de captação em 

sistemas alternativos de abastecimento de água em áreas urbanas devem ser objeto de discussão no 

âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos com vistas a obter-se um instrumento legal que 

ampare as ações de implantação, fiscalização, operação e manutenção desses sistemas. 

 Ao mesmo tempo, uma campanha de cadastramento dos poços construídos nas áreas urbanas 

dos municípios deve ser iniciada, com o objetivo de planejar a exploração da água subterrânea e 

orientar a perfuração dos novos poços, sem comprometer as reservas hídricas disponíveis, nem a 

operação dos poços existentes. 

 É importante também que no licenciamento para construção de um poço seja considerada a 

integração do instrumento de enquadramento com o zoneamento ambiental e o plano diretor urbano, 

sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade à poluição. 
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