
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1

XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS  

 
MAPEAMENTO DE POÇOS NÃO OUTORGADOS PARA AUXILIAR O 

MONITORAMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, UTILIZAND O-SE 
DE FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO 

 
Aline Branco de Miranda Lázari 1; David Luciano Rosalen2 

 

Resumo – A perfuração de poços sem outorga pode levar a um consumo indiscriminado de água 
subterrânea e sobrecarga de aqüíferos. A outorga é fundamental para o planejamento desses 
recursos, além de viabilizar a cobrança pelo seu uso. Dentro deste contexto, objetivou-se neste 
trabalho, avaliar uma metodologia de baixo custo para mapeamento de poços não outorgados, 
dividida em três etapas. Na primeira, é realizado um planejamento através do sistema Google Earth 
com a finalidade, via fotointerpretação, de identificar possíveis locais a serem vistoriados. 
Posteriormente, realizam-se as vistorias, buscando também informações junto a prefeituras, 
empresas e agências gestoras de recursos hídricos. Por fim, os dados coletados são lançados no 
sistema de informação geográfica SPRING. A metodologia foi aplicada nos municípios de Barretos, 
Bebedouro, Jaborandi, Morro Agudo e Orlândia, Estado de São Paulo. Foram mapeados 98 poços, e 
analisadas suas características de acordo com o tipo de usuário. Como resultado pode-se observar 
que o número de poços perfurados é proporcional ao número de habitantes. Também foi possível 
analisar os poços separados por tipo de usuário, resultando na maioria, poços perfurados em 
empresas privadas seguido pelos destinados ao abastecimento público, o que poderá configurar em 
um excesso de exploração e o comprometimento da disponibilidade hídrica. 
 
PALAVRAS–CHAVE : Aquífero, Fotointerpretação, SIG. 
 
Abstract – The drilling of wells without the grant, may lead to an indiscriminate use of groundwater 
aquifers and overload, which can cause damage to water supplies. The grant is crucial for planning 
the use of water resources while also allowing charging for water use. Within this context, the aim 
in the present work was to evaluate a low cost methodology for mapping of wells not licensed. The 
methodology proposed is based on three steps. At first, a planning through the Google Earth system 
for the purpose, by photointerpretation, to identify possible locacions to be surveyed. After this step, 
carried out surveys at the sites identified, seeking also to information from local governments, 
businesses and agencies managing water resources. Finally, the collected data will be launched in 
the geographic information system SPRING. The methodology was applied in the municipalities of 
Barretos, Bebedouro, Jaborandi, Morro Agudo and Orlandia, São Paulo State. Thus, 98 wells have 
been mapped, and analyzed their characteristics according to type of use. As a result we can observe 
that the number of wells drilled is proportional to the number of inhabitants. It was also possible to 
analyze the wells separated by type of user, resulting in the majority of wells drilled by private 
companies followed for public supply, which can set in an overexploitation of water availability. 
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1. INTRODUÇÃO 

O consumo de água exagerado e a falta de disponibilidade deste recurso nos leitos superficiais 

fazem com que a perfuração de poços freáticos ou artesianos aumente consideravelmente. A 

exploração de poços sem a devida outorga, pode levar a um consumo indiscriminado de água 

subterrânea e consequente sobrecarga destes aquíferos e, dessa forma, provocar prejuízos a sistemas 

de abastecimento público de água, prioritários na exploração deste recurso. A outorga é um ato 

administrativo onde o poder público outorgante autoriza o outorgado o direito de uso do recurso 

hídrico nos termos especificados (ONO, 2006; SÃO PAULO, 2002). Desta forma o poder público 

outorgante consegue prever e avaliar a disponibilidade de água subterrânea e verificar junto ao 

requerente a possibilidade ou não da exploração de um poço profundo, analisando a vazão a ser 

retirada. Sendo assim, a outorga é fundamental para o planejamento do uso dos recursos hídricos, 

além de viabilizar a cobrança pelo uso de água. 

A utilização de geotecnologias quase tem sido uma obrigatoriedade nas atividades de 

gerenciamento de recursos ambientais, no qual se enquadra a outorga de poços perfurados, pois há 

sempre a necessidade de mapeamento e gestão de dados georreferenciados, dessa forma a utilização 

da tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite Systems) e de Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) são imprescindíveis. 

O mapeamento de pontos georreferenciados permite uma visão ampliada da situação existente 

no município, na região ou na bacia hidrográfica, possibilitando a intervenção dos órgãos 

fiscalizadores. A presença maciça de áreas que explorem o lençol freático e/ou artesiano pode 

explicar a diminuição dos níveis de água e consequentemente a perda de disponibilidade hídrica 

local, caso estejam sem a concessão de uso. 

Dentro deste contexto, objetivou-se no presente trabalho, avaliar uma metodologia de baixo 

custo para fins de mapeamento de poços não outorgados com a finalidade de levantar informações 

sobre estes poços, gerando assim um banco de dados que poderá ser utilizado, posteriormente, para 

fins de fiscalização e análise da disponibilidade hídrica local. 

 

1.1. As ferramentas e sistemas de georreferenciamento 

Os sistemas GNSS são utilizados para o mapeamento de pontos e dentre as diversas 

metodologias de posicionamento disponíveis, ressalta-se a utilização de receptores de navegação 

(Posicionamento por Ponto Simples) devido ao baixo custo e a facilidade de operação desta 

tecnologia. Dessa forma, receptores GPS de navegação têm sido utilizados em diferentes trabalhos 

relacionados a gestão ambiental, como em Rosalen et al. (2010). Outra metodologia de 

posicionamento utilizada é o posicionamento diferencial (DGPS), essa metodologia permite uma 
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acurácia superior a anterior, porém possui maior custo de aquisição e também maior complexidade 

operacional. Entende-se por acurácia a diferença entre o valor observado de uma medida em relação 

ao valor verdadeiro. 

Os sistemas SIG são utilizados para a posterior gestão dos dados, como por exemplo, pesquisa 

espacial, diferentes processos de interpolação de dados ou ainda a geração de mapas. Esses sistemas 

são também muito utilizados para a manipulação de dados ambientais, como o realizado em 

Rosalen e Lorandi (2010). Destaca-se que dentre os inúmeros sistemas SIG, existem sistemas 

gratuitos, como o Google Earth. Saul Lozano-Fuentes (2008) cita como uma vantagem do Google 

Earth sobre outros sistemas, além da gratuidade, a disponibilidade de um banco de imagens de 

sensoriamento remoto, em muitos casos, de resolução geométrica elevada. Também, Pereira et al. 

(2008), fez uso de imagens obtidas no sistema Google Earth em conjunto com outro sistema SIG. É 

importante ressaltar que as imagens presentes no sistema Google Earth estão organizadas num 

mosaico não-controlado, portanto não adequado para fins de cartografia cadastral. 

 

1.2. Disponibilidade hídrica e ferramentas de controle e fiscalização 

A outorga é um instrumento da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos com a 

finalidade de autorizar ou conceder o direito de uso ou interferência nos recursos hídricos, mediante 

o qual o Poder Público faculta ao outorgado fazer uso da água por determinado tempo, finalidade e 

condição expressa no respectivo ato. No Estado de São Paulo o poder outorgante é dado ao 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), por intermédio do Decreto 41.258, de 31/10/96, 

de acordo com o artigo 7º das disposições transitórias da Lei 7.663/91. 

 Os recursos hídricos (águas superficiais e subterrâneas) constituem- se em bens públicos 

que toda pessoa física ou jurídica tem direito ao acesso e utilização, cabendo ao DAEE a sua 

administração e controle.  

Os objetivos do instrumento da outorga são especificados no Art. 11 da Lei 9.433/97, como 

sendo “assegurar o controle quantitativo e qualitativo do uso da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água”. Nesse sentido, este instrumento vem proteger o usuário contra o uso 

predador de quem não a possui, uma vez que, em caso de escassez hídrica, os não-outorgados 

devem limitar seu uso, ou mesmo reprimi-lo, a fim de que seja garantida a utilização e, por 

consequência, o investimento de quem está regulamentado pelo DAEE. (MENDES, 2007) 

A definição de disponibilidade hídrica admite diferentes interpretações e está ligada às 

finalidades de planejamento e gerenciamento da bacia. A vazão natural é aquela que seria originada 

na bacia se não houvesse qualquer interferência humana, como derivações, regularizações, 

importações ou exportações de água e usos consultivos. 
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Em se tratando de águas subterrâneas, a análise da disponibilidade hídrica está relacionada 

com o incremento de novos volumes de água, por meio da infiltração no solo nas áreas de recargas 

de aqüífero. A recarga é atribuída ao fluxo de água descendente que atinge o nível saturado e passa a 

compor o reservatório conformado pelo aqüífero (RABELO, 2006). Para que a recarga aconteça, 

alguns fatores são considerados, como a hidrometeorologia (abrangendo elementos da hidrologia e 

do clima), a geomorfologia (abrangendo topografia, solo e vegetação) e a geologia (abrangendo a 

distribuição espacial e a litoestratigrafia). As atividades antrópicas podem também contribuir para a 

diminuição da recarga do aqüífero, interferindo nos fatores mencionados anteriormente, com a 

impermeabilização do solo, mudanças de culturas ou desmatamento de áreas e mudanças na 

redistribuição espacial de recarga devido às construções em áreas urbanas. Desta forma, a 

disponibilidade de água subterrânea é definida a partir de um percentual sobre as reservas 

reguladoras que correspondem à porção do manancial sujeita a flutuação sazonal. Sendo assim, a 

exploração deste recurso deve se manter dentro das vazões estabelecidas para que não ocorram 

prejuízos ao aqüífero e não atinjam as reservas permanentes.  

No entanto, existem UGRHIs nas quais grande parte do recurso já está comprometido 

(Turvo/Grande - 52%, Pardo - 44%, e Alto Tietê - 41%). Na bacia do Turvo/Grande (São José do 

Rio Preto) e do Pardo (Ribeirão Preto) rebaixamentos acentuados já foram constatados (SÃO 

PAULO, 2005). As bacias do Turvo/Grande e do Pardo são áreas fronteiriças à Bacia do Baixo 

Pardo/Grande, objeto deste estudo. Sendo assim, a preocupação com o comprometimento deste 

recurso e possível escassez futura remete a novas ações de fiscalização de outorga, possibilitando 

um real controle da situação existente de disponibilidade hídrica e da demanda observada. Neste 

caso a utilização de mapas georreferenciados permite o controle mais eficaz da alocação de águas 

em um bacia hidrográfica buscando garantir o entendimento dos atuais e futuros usuários 

observando-se sempre as necessidades ambientais para manutenção dos recursos hídricos, neste 

caso, de águas subterrâneas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia proposta e avaliada neste trabalho teve como premissas o baixo custo e a 

facilidade em sua aplicação. Foi aplicada nos municípios de Barretos, Bebedouro, Jaborandi, Morro 

Agudo e Orlândia e posteriormente será ampliada a todos os municípios que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Baixo Pardo-Grande, Unidade de Gerenciamento Hídrico 12 (UGRHI 12), no 

Estado de São Paulo. 

A aplicação desta metodologia foi separada em três etapas, sendo a primeira um levantamento 

prévio a partir da utilização do Google Earth das áreas a serem vistoriadas in loco, utilizando-se de 
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fotointerpretação e identificando locais que possuam reservatórios elevados, piscinas, hotéis, postos 

de gasolina, conjunto de apartamentos, entre outros, locais os quais possuam indícios de utilização 

de água subterrânea, limitando-se a áreas urbanizadas. Dessa forma, através do sistema Google 

Earth foi possível planejar as visitas em cada município, o que facilitou os trabalhos de campo. 

Na segunda etapa, foi realizada a pesquisa em campo, que constou de visita a cada local 

selecionado na etapa anterior. Além disso, foram pesquisadas informações junto aos órgãos 

municipais, estaduais e privados de gestão dos recursos hídricos, responsáveis pelo abastecimento e 

distribuição de água no município, sobre possíveis locais onde haja ausência de consumo de água, 

ou consumo abaixo do esperado, resultando em uma lista de endereços a serem visitados. As visitas 

confirmaram a existência ou não de poços perfurados sem outorga e o levantamento de suas 

características (vazão, diâmetro, níveis estático e dinâmico, existência ou não de hidrômetro).  

Os pontos mapeados tiveram suas coordenadas curvilíneas geodésicas e plano-cartesianas, no 

sistema de projeção Universal Transverso de Mercator (UTM), determinadas através de receptor 

GPS de navegação, marca Garmin, modelo eTrex Vista HCx de acurácia planimétrica < 10 m para o 

nível de confiança de 95% (Figura 1); sendo os dados, posteriormente, exportados para o sistema 

Google Earth. O sistema de referência horizontal adotado foi o SIRGAS2000, sistema geodésico 

geocêntrico, adotado pelo Sistema Geodésico Brasileiro - SGB em meados do ano de 2005. 

Na terceira e última etapa, os dados coletados foram lançados em planilha eletrônica na 

plataforma Microsoft Excel, o que gerou a formação de um banco de dados para cada município, 

para posteriormente ser exportado para o sistema de informação geográfica, como o SPRING, 

possibilitando dessa forma uma melhor gestão das informações relativas ao mapeamento dos poços 

não outorgados em cada município. 

 

 

Figura 1: Receptor GPS de navegação, marca Garmin, modelo eTrex Vista HCx, utilizado no trabalho. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 exibe a distribuição geográfica de todos os municípios que compõem a UGRHI 12 

(Altair, Barretos, Bebedouro, Colômbia, Colina, Guaíra, Guaraci, Icém, Jaborandi, Morro Agudo, 

Orlândia, Terra Roxa, Viradouro), em destaque (cor amarela) as cidades mapeadas no trabalho 

(Barretos, Bebedouro, Jaborandi, Morro Agudo e Orlândia). 

 

 

Figura 2. Distribuição geográfica dos municípios da UGRHI 12, na cor amarela, os municípios mapeados no 

trabalho (Barretos, Bebedouro, Jaborandi, Morro Agudo e Orlândia; Estado de São Paulo). 

A Tabela 1 exibe a quantidade total de poços não outorgados mapeados para cada um dos 

municípios (Barretos, Bebedouro, Jaborandi, Morro Agudo e Orlândia), como também, a população 

e a área total dos respectivos municípios (IBGE, 2011). 

 
Tabela 1: Número de poços mapeados por município e respectiva população e área total. 

Município Número de Poços População Área (km2) 

Barretos 42 112.102 1.566 

Bebedouro 14 75.044 683 

Jaborandi 9 6.592 273 

Morro Agudo 15 29.127 1.388 

Orlândia 18 39.781 292 

Total 98 262.646 4.202 
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Nota-se na Tabela 1 que o número de poços não outorgados mapeados é quase diretamente 

proporcional a população do município, pois o município mais populoso (Barretos) teve maior 

quantidade de poços e o município menos populoso (Jaborandi), a menor quantidade; fato esperado, 

visto que essa demanda, de maneira geral, está diretamente relacionada à população, principalmente 

pelo motivo do mapeamento ter sido restrito à áreas urbanas. Porém, destaca-se que Jaborandi foi o 

município que apresentou a maior quantidade de poços em relação à população; esse fato, talvez, 

possa ser explicado pelo pequeno tamanho da área urbana e consequentemente maior facilidade no 

mapeamento dos poços. 

Na tabela 2 é possível verificar a quantidade de poços não outorgados, analisando o tipo de 

estabelecimento ou residência, configurando consumo de água alto ou baixo. 

 

Tabela 2: Número de poços mapeados por município e respectivos tipos de usuário 

  TIPO DE USUÁRIO* 
CIDADE A C H E P S L R TOTAL  

BARRETOS 1 4 3 12 5 2 3 12 42 
BEBEDOURO 10 0 0 1 3 0 0 0 14 
JABORANDI 0 1 0 2 1 3 0 2 9 
MORRO AGUDO 6 1 0 1 1 0 6 0 15 
ORLANDIA  1 0 0 14 1 1 0 1 18 
TOTAL 18 6 3 30 11 6 9 15 98 

(*) Tipo de Usuário: A- Abastecimento Público; C – Clubes Recreativos; H – Hotel; E – Empresas; P – Postos de 

Combustível; S – Chácaras; L – Escolas; R – Residências 

 

Nota-se que na tabela 2, o tipo de estabelecimento que mais possui poços não outorgados é 

empresas particulares de diferentes segmentos. Particularmente nestes poços não foi possível fazer 

uma estimativa sobre o comprometimento de disponibilidade hídrica, já que o consumo médio não 

pode ser estimado devido a sua diversidade de usos da água.  

Seguido a este segmento, apresenta-se os poços para fins de abastecimento público, 

ressaltando que a cidade de Bebedouro possui 10 poços perfurados sem a devida outorga. O 

abastecimento público requer uma grande quantidade de água, o que poderá acarretar um consumo 

excessivo dos lençóis freáticos ou artesianos e uma diminuição da disponibilidade hídrica do local e 

sua região.  

Em terceiro lugar estão os postos de combustíveis que compreendem grandes consumidores 

de água. De acordo com Hernandez e Yoshida (2001), o consumo de água de um posto de 

combustíveis é de aproximadamente 78 m³/mês. Se estes não forem outorgados, além de causar a 

exploração excessiva do aqüífero, pode também prejudicar outros poços que se apresentam na 

região, podendo até mesmo ocasionar a diminuição do nível dinâmico dos poços circunvizinhos. 
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Apesar do número de residências com poços não outorgados ser alto, presume-se que a retirada de 

água não exceda 5 m³/dia, vazão limite para a dispensa ao pedido de outorga, o que poderá não 

ocasionar grande exaustão do escoamento subterrâneo. Também foi possível observar a 

concentração de poços em determinadas áreas ou regiões, principalmente em se tratando de 

condomínios residenciais e de chácaras que configuram pequenos consumidores, mas que, se 

concentrados em determinada área podem acarretar a diminuição dos níveis dinâmicos dos poços 

circunvizinhos, prejudicando a exploração do recurso dos consumidores outorgados como, também, 

a sobrecarga da explotação.  

Nas figuras 3 a 7 são apresentados os mapas dos poços perfurados não outorgados, de cada 

um dos municípios avaliados, separados por tipo, seguindo a legenda da tabela 2. 

 

 

Figura 3: Poços Não Outorgados do Município de Barretos 
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Figura 4: Poços Não Outorgados do Município de Bebedouro 

 

Figura 5: Poços Não Outorgados do Município de Jaborandi 
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Figura 6: Poços Não Outorgados do Município de Morro Agudo 

 

Figura 7: Poços Não Outorgados do Município de Orlândia 
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Finalizando, os resultados obtidos, cerca de 98 poços mapeados, permitiram validar a 

metodologia, em concordância com a proposta de utilizar uma metodologia simples, de baixo custo 

e de fácil execução. 

Informações relativas à vazão, diâmetro e níveis estático e dinâmico, muitas vezes não foram 

fornecidas pelo morador ou responsável do estabelecimento, dificultando a análise da 

disponibilidade hídrica do lençol freático ou artesiano. Desta forma, estas informações devem ser 

coletadas e analisadas pelo órgão fiscalizador, utilizando equipamentos que possam verificar in loco 

a veracidade ou a inclusão de novos dados na planilha. 

 

4. CONCLUSÕES 

A metodologia proposta mostrou-se satisfatória, pois foi possível localizar e mapear 98 poços 

não outorgados em cinco municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo-Grande 

(UGRHI 12). Com relação aos diferentes tipos de usuários, foi possível identificar que as empresas 

privadas foram as que mais apresentaram poços sem a devida concessão de uso, seguidas por poços 

destinados ao abastecimento público e em terceiro lugar os poços em postos de combustíveis. Estes 

três tipos de usuários configuram grandes consumidores dos recursos hídricos, podendo ocasionar 

um excesso de exploração e conseqüente diminuição na disponibilidade hídrica do aqüífero. 
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