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OUTORGA: ATO ADMINISTRATIVO OU 
FERRAMENTA DE GESTÃO?



OUTORGA DE 
DIREITO DE 

USO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS

UMA AVALIAÇÃO ENTRE A ÁGUA 
DISPONÍVEL E A ÁGUA SOLICITADA

UM INSTRUMENTO LEGAL QUE 
ASSEGURA AO USUÁRIO O 
DIREITO DE UTIL IZAR OS 

RECURSOS HÍDRICOS.

Gestão x Ato 
administrativo?



Recycle

N EC ES S I DA D E

Todas as intervenções que alterem a qualidade, 

quantidade ou regime dos corpos de água (inclui usos 

não consuntivos)

O B J E T I VO

Garantir o controle quantitativo e qualitativo do uso da 

água.

D E S C R I Ç ÃO  D O  U S O

Especificação do local, a fonte, a finalidade do uso e as 

condições de utilização (vazão, n° horas, período, etc.).



Lei Estadual 
21.972, de 21 
de janeiro de 

2016;

Decreto 
Estadual 

47.343, de 23 
de janeiro de 

2018.

Pontos 
de 

partida



Aprimoramento 
administrativo

Avanço nos 
critérios 
técnicos



Aprimoramentos administrativos

• Estruturação URGA’s
• Capacitação equipes
• Padronização de 

procedimentos



REDUÇÃO DO PASSIVO

CONCLUSÃO
• 63.144 processos

• 22.764 passivo (18.240 subterrâneo)
• 40.380 corrente (30.124 subterrâneo)



EVOLUÇÃO USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA



MODALIDADES

Unificadas as modalidades:

autorização e concessão

SIMPLIFICAÇÃO

Redução dos documentos

exigíveis

EMERGENCIAL

Simples notificação e

interferência dos CBH’s

PADRONIZAÇÃO

Informações 
complementares

INOVAÇÕES



UNIFICAÇÃO

Regulamentação em

uma única norma

VALIDADE

Extensão do prazo de validade

USOS ISENTOS

Desassoreamento, Contenção 
de taludes, Poços para

Monitoramento, Manutenção

MONITORAMENTO

Exclusão nível dinâmico

Nível estático semestral

Telemetria

INOVAÇÕES



SISTEMA DIGITAL

Sistema Eletrônico de Informação -
SEI.MG

OUTORGA DE GRANDE PORTE

Enquadramento em complemento 
à DN CERH 07/2002

Procedimentos para envio ao CBH

INOVAÇÕES



N
O

R
M

AT
IV

O
S

DECRETO 47.705/2019

Estabelece procedimentos para a regularização de uso de

recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais

PORTARIA IGAM 48/2019

Estabelece normas suplementares para a regularização dos

recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 02/2020

Padronizar os procedimentos a serem adotados no âmbito do

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
Sisema

–considerando a publicação do Decreto nº 47.705/2019, e da

Portaria Igam nº 48/2019



Código Modo de Uso
1 Captação em corpos de água (rios, lagoas naturais, etc.)

2 Captação em barramento – sem regularização de vazão2

3 Captação em barramento com regularização de vazão (A < 5,00 ha)

4 Captação em barramento com regularização de vazão (A > 5,00 ha)

5 Barramento sem captação

6 Barramento sem captação para regularização de vazão

7 Perfuração de poço tubular (poço artesiano)

8 Captação em poço tubular já existente (poço artesiano)

9 Captação em poço manual - cisterna

10

Captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível em

mineração

11 Captação em nascente

12 Desvio parcial ou total de curso de água

13
Dragagem de curso para retirada de materiais diversos dos corpos hídricos, exceto para fins 

de extração mineral

MODOS DE USO OUTORGÁVEIS



Código Modo de Uso
14 Dragagem de curso de água para mineração

15 Canalização e/ou retificação de curso de água

16 Travessia rodo-ferroviária (pontes e bueiros)

17 Estrutura de transposição de nível (eclusa)

18 Lançamento de efluente em corpo de água

20 Aproveitamento de potencial hidrelétrico

23 Captação de Água Subterrânea Para Fins De Pesquisa Hidrogeológica

24 Rebaixamento de nível de água subterrânea de obras civis

25 Processo único de Outorga –Uso coletivo

26 Dragagem em cava aluvionar para fins de extração mineral

OBS: O IGAM apenas convocou, por meio da Portaria nº 29/2009, os empreendimentos passíveis de
Licenciamento Ambiental que estão localizados no interior da área de drenagem da sub-bacia do
Ribeirão da Mata (bacia do rio das Velhas).

MODOS DE USO OUTORGÁVEIS



ASPECTOS ANALISADOS ÁGUA SUBTERRÂNEA

Aspectos geológicos 
e hidrogeológicos

• Documentação 
construtiva dos poços

Testes de 
bombeamento e 
recuperação do poço

• Interferência - raio de 
200 m

DN CERH-MG 
76/2022

• Recurso Potencial 
Explotável

• PANM

Critérios técnicos



USOS ISENTOS DE OUTORGA

Captações - 0,5 l/s
Acumulações -
40.000 m³

Captações - 1 l/s
Acumulações -
5.000 m³

TODO O ESTADO
Poços manuais, cisternas,
surgências - 10 m³/dia
Poços tubulares - 14 m³/dia

DEMAIS ISENTOS
Núcleos populacionais 
rurais
Travessias
Dragagens, exceto para fins 
mineração
Contenção de taludes



RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

RECURSO 
HÍDRICO 

SUBTERRÂNEO

DN 
76/2022

DN 
05/2017



ESTUDOS E PROJETOS



RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-
MG nº 05/2017, de 14 de setembro de 2017

Áreas de restrição e 
controle:

Superexplotação;

Risco geológico-
geotécnico;

Contaminação.

Proibir ou restringir 
intervenções em água 

subterrânea;

Definir o 
distanciamento 

mínimo entre poços;

Estabelecer programas 
específicos de 

monitoramento

Regularização 
mediante processo 
único de outorga de 
direito de uso dos 
recursos hídricos, 

contemplando 
alocação negociada



RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-
MG nº 05/2017, de 14 de setembro de 2017

PORTARIA IGAM Nº 78, DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2021

Declara como Área de Restrição e 
Controle em Avaliação a área da 

Chapada do Batalha e suas 
imediações, localizada nos 
municípios de Guarda-Mor, 

Paracatu, Coromandel e Vazante.

602 poços tubulares;

Finalidade - irrigação;

Área de conflito pelo uso de água 
superficial - Córrego Batalha;

Instituição de CGL;

Processo único de outorga -
Pesquisa hidrogeológica



Área de 
Restrição e 
Controle de 

Água 
Subterrânea em 

Avaliação



RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Deliberação Normativa CERH-MG 
nº 76, de 19 de abril de 2022

Define os critérios 
para a regularização 

do uso de água 
subterrânea nas 
Circunscrições 

Hidrográficas do 
Estado de Minas 

Gerais

Estabelece o 
Recurso Potencial 
Explotável - RPE 
como parâmetro 

para outorga 
(Disponibilidade 

hídrica subterrânea) 

Determina limites 
para captação de 

água subterrânea -
Processo único de 

outorga



RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Deliberação Normativa CERH-MG 
nº 76, de 19 de abril de 2022

Restringe tempo de 
bombeamento e vazão 
outorgável com base na 
capacidade específica do 

poço

Institui o cadastro de uso 
insignificante para poço 

tubular em todo o estado - 14 
m³/dia



DADOS + INFORMAÇÃO = GESTÃO HÍDRICA

COMPROMETIMENTO SUPERFICIAL



GESTÃO HÍDRICA

COMPROMETIMENTO SUBTERRÂNEO



MAPA DAS DEMANDAS INSTANTÂNEAS POR UPGRH

GESTÃO HÍDRICA



USO DA ÁGUA EM MINAS GERAIS

GESTÃO HÍDRICA



USO DA ÁGUA EM MINAS GERAIS

GESTÃO HÍDRICA



GESTÃO HÍDRICA

Monitoramento – Situação de Escassez



Municípios com Situação de Emergência - Abastecimento

GESTÃO HÍDRICA



GESTÃO HÍDRICA



GESTÃO HÍDRICA

Municípios com Situação de Emergência - Chuvas



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14

3

23

7

17

6 6

http://www.igam.mg.gov.
br/component/content/ar
ticle/16/1548-
declaracoes-de-escassez-
hidrica

Publicidade no endereço
eletrônico do Igam.

GESTÃO HÍDRICA



GESTÃO HÍDRICA

Disponibilidade Hídrica Subterrânea do Norte de Minas

A disponibilidade hídrica calculada pelo projeto é
representada pelo valor de Recurso Potencial Explotável
– RPE.

RPE - a quantidade de água armazenada no aquífero e
disponível para o uso, de forma que sua extração não
comprometa a parcela do fluxo de base utilizada como
referência para a outorga de água superficial (Igam,
2020).



Recomendações - PANM

R1 - Além do limiar de 14.000 litros/dia definido na DN CERH 34/2010, seja observado
o limite percentual máximo de 5% do Recurso Potencial Explotável – RPE para o
somatório de todo os usos insignificantes de determinada região e/ou bacia
hidrográfica
R2 - As regiões e/ou bacias hidrográficas utilizadas para a contabilização dos
somatórios dos usos insignificantes sejam de dimensões inferiores a 2.000 km2, a fim
de evitar que os efeitos do adensamento de pontos sejam suavizados;
R3 - Adotar para outorga de direito de uso das captações de água subterrânea o limite
máximo de 75% do RPE, haja vista que algumas regiões o somatório dos usos
insignificantes já alcança cerca de 20% do RPE;
R4 - Selecionar novas bacias representativas em estudos subsequentes, a fim de
minimizar as incertezas existentes nas estimativas do RPE, diante das limitações de
dados, exíguos para uma área de ocorrência de expressão continental, a qual ocupa
mais de 40% do território mineiro;

Legenda:
Gestão   Estudos          



Recomendações - PANM

R5 - Dar continuidade ao monitoramento implementado nas bacias representativas, bem
como ampliar o seu conhecimento por meio da implantação de novos poços de
monitoramento, para melhor caracterizar a relação rio-aquífero e a geometria
tridimensional das mesmas, e assim aprimorar os modelos hidrogeológicos estabelecidos
neste projeto;
R6 - Em áreas consideradas críticas quanto ao comprometimento dos RPE, como: Jaíba,
Janaúba, Montes Claros, Unaí, Paracatu, dentre outras, devem ser executados estudos
específicos em escala de detalhe apropriada à caracterização hidrogeológica voltada ao
planejamento e gestão dos recursos hídricos locais;
R7 - Estabelecer formas de estimular a regulação dos usos dos recursos hídricos, a fim de
minimizar o grau de incerteza na estimativa dos volumes explotados de água
subterrânea;
R8 - Buscar realizar a gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
uma vez que na maior parte da região há uma forte integração rio-aquífero;

Legenda:
Gestão   Estudos           



Recomendações - PANM

R9 - Buscar que as descrições litológicas dos poços, obtidas nos processos de outorga e
nos cadastros de uso insignificantes, sejam realizadas por profissionais qualificados e
seguindo a padrões de descrição pré-estabelecidos, a fim de obter informações
hidrogeológicas de melhor qualidade;
R10 - Promover o planejamento, implementação e operação de uma rede integrada de
monitoramento de águas superficiais e subterrâneas de caráter regional, para ampliação
do conhecimento das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, bem como as
suas relações;
R11 - Alimentar periodicamente os modelos utilizados neste estudo com informações
advindas dos monitoramentos atual e a ser implementado, bem como as atualizações dos
cadastros de outorga de direito de uso e cadastros de usos insignificantes;
R12 - Expandir os estudos realizados no âmbito deste projeto para o restante do estado, a
fim de ampliar e padronizar as ações de planejamento e gestão dos recursos hídricos
subterrâneos.

Legenda:
Gestão   Estudos         



GESTÃO HÍDRICA

Eixos de atuação para Segurança Hídrica

Gestão	da	
Demanda

Gestão	da	
oferta

Regulação

Diversificação	de	fontes	(	redundância)

Política	de	Reuso	

Aproveitamento	de	água	pluvial

Planos	de	contingência	dos	municípios

Plano	de	Infraestrutura	hídrica

Melhoria	da	performance	dos	sistemas	
de	água

Coleta	e	tratamento	de	esgoto

Gestão	do	custo

Plano	de	investimento

Indicadores	de	qualidade	na	prestação	
do	serviço



ASPECTOS CONCLUSIVOS

Retoma-se....

OUTORGA: ATO ADMINISTRATIVO OU 
FERRAMENTA DE GESTÃO?



Aprimoramento 
administrativo

Avanço nos 
critérios

Base de dados →Monitoramento

Gestão de fato



Marília Carvalho de Melo
Secretária SEMAD/MG

secretario.semad@meioambiente.mg.gov.br

(31) 3915-1905

OBRIGADA!

mailto:secretario.semad@meioambiente.mg.gov.br

