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Quais as Restrições Existiam ao Uso de 
Poços em Zonas Urbanas ?



Hierarquia das Normas



Principais  Inovações para as                                
Águas Subterrâneas no 

Novo Marco Regulatório do Saneamento

Lei 14.026/2020



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

§ 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.



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.



Principais Problemas que  Existiam na 
ANTIGA 2.914 (PRC05/17) 
para os Usuários de Poços



Antigo Texto da PRC05/2017 (2.914)

Art. 12  
Parágrafo Único. A autoridade municipal de saúde pública
não autorizará o fornecimento de água para consumo
humano, por meio de solução alternativa coletiva, quando
houver rede de distribuição de água, exceto em situação de
emergência e intermitência.

TOTALMENTE EXCLUÍDO



Justificativa do MS Para Exclusão Do § Único Do Art. 12

A.8 O Parágrafo Único do Art. 12 do Anexo XX foi excluído, uma
vez que várias soluções alternativas coletivas em operação
atendem às exigências normativas e são submetidas aos
procedimentos de controle da qualidade da água. Cabe ainda
acrescentar que, em muitas localidades, o prestador de serviço não
possui capacidade de atendimento da totalidade da população e as
SAC são importantes para garantir o acesso à agua. Neste sentido,
desde que a SAC cumpra todos os requisitos da norma, não há
objeção que seja distribuída água por meio deste tipo de forma de
abastecimento de água.



TOTALMENTE EXCLUÍDO

Art. 16 A água proveniente de solução alternativa coletiva
ou individual, para fins de consumo humano, não poderá
ser misturada com a água da rede de distribuição. (Origem:
PRT MS/GM 2914/2011, Art. 16)

Antigo Texto da PRC05/2017 (2.914)





Justificativa do MS Para Exclusão Do Art. 16

A.19 Exclusão do Art. 16 uma vez que a Lei Nacional
de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) admite
que a ação de saneamento básico seja executada por
meio de soluções alternativas.



E na Prática o Que Mudou Para os      
Usuários de Poços e Perfuradores?



MUITA COISA !



✓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.

✓Na Nova Portaria GM/MS 888 não existem restrições ao 
uso de Poços em Zonas Urbanas ou Mistura de Águas, 
desde que atendidos os procedimentos de Controle e 
Qualidade para água potável.



✓Os Usuários devem seguir os Procedimentos da Nova 
GM/MS 888, e atender aos novos Valores Máximos 
Permitidos.

✓Os Responsáveis Técnicos pelos Sistemas de Tratamento 
devem ser Habilitados perante os Conselhos.

✓O Uso Combinado de Águas Subterrâneas e Superficiais 
Preserva ambos Recursos.



Baixe a Cartilha Sobre a 14.026



Obrigado a Todos!

E Esta Quase na Hora!
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