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POÇOS ARTESIANOS NO CONTEXTO 

 DA ESCASSEZ HÍDRICA  
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Possibilidade de suspensão ou revogação de outorga 

para uso de poços artesianos. 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
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DEFINIÇÕES 

Resolução CNRH 15/2001 e Resolução CONAMA 396/2008: 

águas subterrâneas são “águas que ocorrem naturalmente ou 

artificialmente no subsolo”. 

 

Decreto Estadual nº 32.955/1991: poço jorrante ou 

artesiano é definido como “poço perfurado em aquífero cujo 

nível de água eleva-se acima da superfície do solo 
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OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE  

RECURSOS HÍDRICOS 

 

                                                                        TÍTULO PRECÁRIO 

 
 

OBS: O ato da outorga deverá conter situações ou circunstâncias em que poderá ocorrer a 
suspensão ou revogação. 

 

• Finalidade: 

• controle quantitativo e qualitativo dos usos e dos direitos de acesso à 
água 

• extração para consumo final ou insumo de processo produtivo 

• direito de uso múltiplo e/ou integrado de recursos hídricos, superficiais 
e subterrâneos, que está condicionado à disponibilidade hídrica e ao 
regime de racionamento 
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SITUAÇÕES DE SUSPENSÃO 

•Aumento da demanda; 

•Insuficiência de água para atendimento aos usuários; 

•Readequação hídrica e regime de racionamento. 

 

ESCASSEZ 

Necessidade de decretação do estado de 

Em caso de escassez o uso prioritário é: 

consumo humano e a dessedentação de animais 

Escassez é decretado pela Autoridade Gestora de Recursos Hídricos com fundamentação em: 

 

ESTUDO TÉCNICO 

1.necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de 

condições climáticas adversas 

2.necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental 

3.necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de 

fontes alternativas 
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MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
 

 

 

 

A legislação municipal de Campinas prioriza a água para o 

abastecimento humano, de forma racional e econômica, 

conforme determina a Lei nº 12.787/2006 (art. 1º, IV) 
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CONCLUSÃO 
 

uso prioritário da água é o  

consumo humano e a dessedentação de animais 
 

 

 

• Constituição do Estado de São Paulo determina a utilização racional das águas 
superficiais e subterrâneas e prioriza seu uso para abastecimento às 
populações 

• estado de escassez: suspende a outorga de direito de uso para o poço artesiano 

• está condicionada estudos técnicos, à disponibilidade hídrica e ao regime de 
racionamento  

• suspensão implicará automaticamente no corte ou na redução dos usos 
outorgados pelas indústrias 

• poderá afrontar a ordem econômica, livre iniciativa e a busca do pleno 
emprego 

• diminuição de receita pelo Poder Público 
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Obrigado! 
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