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Quem São Os Usuários em                        
Zonas Urbanas ?





Voltando um Pouco......

Problemas Com Interpretações    
Equivocadas da  LNSB 11.445/2007                

e Restrições ao Uso de Poços                           
em Zonas Urbanas



Reservatório Superior

Reservatório Inferior

Instalação hidráulica predial

Tubulação do Hidrômetro  ao 

Reservatório

(Propriedade Privada)

Rede de adução - Privada

Rede interna - Privada

Poço

Rede pública de abastecimento de água 

X

Interpretações Equivocadas da LNSB 11.445/2007

(Propriedade Privada)



Reservatório Superior

Reservatório Inferior

Instalação hidráulica predial

Tubulação do Hidrômetro  ao 

Reservatório

(Propriedade Privada)

Rede de adução - Privada

Rede interna - Privada

Poço

Rede pública de abastecimento de água 

X

REGULAMENTAÇÃO    - Decreto 7217/2010    - Art.7 § 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 de serviços até o reservatório do usuário.

(Propriedade Privada)

Interpretações Equivocadas da LNSB 11.445/2007Decreto 7.217 / 2010



Rede pública de abastecimento de água 

Reservatório Superior

Reservatório Inferior

Instalação hidráulica predial

Tubulação do Hidrômetro  ao 

Reservatório

(Propriedade Privada)

Rede de adução - Privada

Rede interna - Privada

Poço
Rede separada

(Propriedade Privada)

Decreto 7.217 / 2010

REGULAMENTAÇÃO    - Decreto 7217/2010    - Art.7 § 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 de serviços até o reservatório do usuário.



Principais  Inovações para as                                
Águas Subterrâneas no 

Novo Marco Regulatório do Saneamento

Lei 14.026/2020



Art. 45.

As edificações permanentes urbanas serão conectadas às
redes públicas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao
pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos
decorrentes da disponibilização e da manutenção da
infraestrutura e do uso desses serviços.



Art. 45.

§ 3º A instalação hidráulica predial prevista no § 2º deste
artigo constitui a rede ou tubulação que se inicia na
ligação de água da prestadora e finaliza no reservatório
de água do usuário. *

(*) O texto do dispositivo Regulamentar (Decreto 7.127) 
foi previsto no texto Legal



Art. 45.

§ 4º Quando disponibilizada rede pública de esgotamento
sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos
previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a
cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços,
ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede
pública.



Art. 45

§ 11º As edificações para uso não residencial ou
condomínios regidos pela Lei nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, poderão utilizar-se de fontes e
métodos alternativos de abastecimento de água,
incluindo águas subterrâneas, de reuso ou pluviais,
desde que autorizados pelo órgão gestor competente e
que promovam o pagamento pelo uso de recursos
hídricos, quando devido.



SIM. Os princípios constitucionais da legalidade e da 
isonomia real, estão consolidados no art. 5º e § 2º da CF 
(cláusula pétrea), de modo que: (a) todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à igualdade; e (b) ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei. 

E as residências Unifamiliares podem usar poços?



É inconstitucional obrigar o usuário comprar 
energia elétrica da concessionária só pelo fato de 

que a rede passar em frente a sua edificação.

Ele não pode usar um gerador ? Placas solares ?

Constituição Federal 



Pode-se Usar Poços onde Exista Rede Pública de 
Abastecimento de Água?

SIM. Porque o §1º do art. 45 da LNSB 11.445/2007 trata
exclusivamente das hipóteses em que se verifica a
ausência de redes públicas de saneamento básico.



E a Portaria 2.914/2011 (PRC05/17) ?



Foi Revisada, com a Publicação da       
GM/MS 888/21, já alinhada com o          

Novo Marco Regulatório do Saneamento,     
e sem Restrições ao uso de Poços.

Assista a próxima apresentação!



Na Prática o Que Mudou ?                          



✓O Novo Marco Regulatório do Saneamento (Lei 
14.026/20)  em seu texto Legal dá ao Usuário o Direito 
definitivo a fazer uso de águas subterrâneas e fontes 
alternativas;

✓Trouxe segurança Jurídica para Investimentos, Empresas 
de Perfuração e Usuários de Poços;

✓Favoreceu a preservação de Recursos Hídricos 
Subterrâneos e Superficiais com uso Legal combinado;



✓Esclareceu a questão da possibilidade do uso de Poços 
em Zonas Urbanas, com ou sem rede de abastecimento 
de água;

✓Os Estados devem atualizar suas Legislações para 
atendimento da Lei 14.026, GM/MS 888 e Constituição 
Federal.



Baixe a Cartilha Sobre a 14.026



Obrigado a Todos!

E vamos para a próxima 
sobre a 888!

Geol. José Paulo Netto
PRESIDENTE ABAS NACIONAL

CEO MAXIAGUA SOLUÇÕES

www.maxiagua.com




