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Principais normas – Minas Gerais 

 Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999 - Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências. 

 Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000 - Dispõe sobre a 
administração, a proteção e a conservação das águas 
subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências. 

 Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005 - Dispõe sobre o Fundo 
de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro, criado 
pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de 1999, e dá outras  
providências. 

 Decreto nº 41.578, de 08 de março de 2001 - Regulamenta a Lei nº 
13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre Política 
Estadual de Recursos Hídricos. 

 Decreto 44.046, de 13 de junho de 2005 - Regulamenta a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado. 

 Deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-
MG 

 Portarias do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 



Constituição do Estado de 

Minas Gerais - 1989 
 Artigo 11 - É competência do Estado, comum à União e ao 

Município: 
 XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 

direito de pesquisa e de exploração de recursos hídricos e 
minerais em seu território;  

 Art 12.... 
 Parágrafo único - incluem-se entre os bens do Estado; 
 I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, salvo, neste caso, na forma da 
lei federal, as decorrentes de obra da União; 

 II. - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 
 III - os lagos em terreno de seu domínio e os rios que em 

seu território têm nascente e foz, salvo os de domínio da 
União; 



Constituição do Estado de 

Minas Gerais - 1989 
 Subseção II. 

 Da Região Metropolitana, aglomeração 
urbana e microrregião 

 Art. 43 - Consideram-se funções públicas de 
interesse comum: 

 III - zoneamento básico, notadamente 
abastecimento de água, destinação de 
esgoto sanitário e coleta de lixo urbano, 
drenagem pluvial e controle de vetores; 

 (...) 

 V - aproveitamento dos recursos hídricos; 



Constituição do Estado de 

Minas Gerais - 1989 
 Seção VI 
 Do Meio Ambiente 
 Artigo 216 - O Estado criará mecanismos de fomento a: 

 (...) 
  II. - programas de conservação de usos, para 

minimizar a erosão e o assoreamento de corpos d’água 
interiores naturais ou artificiais; 

  III - programas de defesa e recuperação da 
qualidade das águas e do ar; 

  (...) 
  §1º - O Estado promoverá o inventário, o 

mapeamento e o monitoramento das coberturas vegetais 
nativas e de seus recursos hídricos, para adoção de 
medidas especiais de proteção. 



Constituição do Estado de 

Minas Gerais - 1989 
 Seção VI 
 Da Política Hídrica e Minerária 
  Artigo 249 - A política hídrica e minerária executada 

pelo Poder Público se destina ao aproveitamento racional, 
em seus múltiplos usos, e à proteção dos recursos hídricos e 
minerais, observada a legislação federal. 

  Artigo 250 - Para assegurar a efetividade do objetivo 
do artigo anterior, o Poder Público, por meio do sistema 
estadual de gerenciamento de recursos hídricos e sistema 
estadual de gerenciamento de recursos minerários, 
observará, entre outros, os seguintes preceitos: 

  II. - proteção e utilização racional das águas 
superficiais e subterrâneas das nascentes e sumidouros e 
das áreas úmidas adjacentes; 

  IV - conservação dos ecossistemas aquáticos; 



Constituição do Estado de 

Minas Gerais - 1989 
  V - fomento das práticas náuticas, de pesca 

desportiva e de recreação pública em rios de 
preservação permanente; 

  (...) 

  IX - democratização das informações 
cartográficas, de geociências e de recursos 
naturais; 

  §2º - Para preservação dos recursos hídricos 
do Estado, a lei estabelecerá as hipóteses em que 
será exigido o lançamento de efluentes industriais 
a montante do ponto de captação. 

  § 3º - Para cumprimento do disposto no inciso 
V, a lei instituirá sistema estadual de rios de 
preservação permanente. 



Constituição do Estado de 

Minas Gerais - 1989 
  Artigo 251 - a exploração de recursos hídricos e minerais 

do Estado não poderá comprometer os patrimônios natural e 
cultural, sob pena de responsabilidade, na forma da lei. 

  Artigo 254 - O Estado promoverá e incentivará sua 
política de desenvolvimento energético e a exploração de 
recursos hídricos, de gás canalizado e de outras formas de 
energia, observadas as diretrizes gerais da legislação federal 
pertinente. 

 ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 
  Artigo 85 - A estrutura institucional e financeira dos 

sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos e 
minerários, conforme disposto no art. 252 será estabelecida em 
lei, no prazo de doze meses contados da promulgação da 
Constituição do Estado. 

  Artigo 86 - O Estado realizará diagnóstico das áreas 
relevantes para recarga dos aqüíferos, a que se dará 
proteção especial, na forma da lei. 



Sistema Estadual de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - SEGRH 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM 

comitês de bacia hidrográfica 

os órgãos e as entidades dos poderes estadual e municipais cujas 
competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos 

agências de bacias hidrográficas. 



Instrumentos da Política 

Estadual de Recursos Hídricos 
 o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 
 os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas; 

 o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; 
 o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo seus usos preponderantes; 
 a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
 a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

 a compensação a municípios pela explotação e restrição 
de uso de recursos hídricos; 

 o rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse 
comum ou coletivo; 

 as penalidades. 



Deliberação Normativa CERH - MG nº 

06, de 04 de outubro de 2002 

 Estabelece as Unidades de Planejamento e 
Gestão de Recursos Hídricos do Estado de Minas 
Gerais 

 Justificativas: 

 orientar o planejamento, estruturação e 
formação de comitês de bacia hidrográfica; 

 subsidiar a elaboração do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, dos Planos Diretores de Recursos 
Hídricos de Bacias Hidrográficas, programas de 
desenvolvimento e outros estudos regionais; 

 subsidiar a implantação dos demais instrumentos 
da Política Estadual de Recursos Hídricos e a 
gestão descentralizada desses recursos; e 

 





 Arts. 17 a 22 da Lei nº 13.199, de 29 de 
janeiro de 1999 

 Classificação (art. 2º da Portaria IGAM nº 
49, de 01 de julho de 2010): 

 Modalidades;  

 modos de uso;  

 Finalidades. 

 Classificações quanto ao modo de uso e 

finalidade (art. 2º, incisos II e III da Portaria 

IGAM nº 49, de 01 de julho de 2010):  

 

 

 

 

 

Outorga em Minas Gerais 



Principais normas regulamentares 

 Portaria IGAM nº 010/98: define os critérios de 
outorga; 

 Portaria IGAM nº 001/00: publicidade dos 
processos de outorga; 

 Portaria IGAM nº 013/05: define procedimentos 
administrativos; 

 Deliberação Normativa CERH nº 03/01: custos de 
análise, publicação e vistoria; 

 Deliberação Normativa CERH nº 07/02: classifica 
os empreendimentos quanto ao porte; 

 Deliberação Normativa CERH nº 09/04: define os 
usos insignificantes; 



Principais normas regulamentares 

Tipo Nº Ementa Data 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

03 Estabelece os critérios e valores para indenização dos custos de 

análise, publicações e vistoria dos processos de outorga de 

direito de uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais e 

dá outras providências. (alterada pela DN CERH32) 

10/04/2001 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

07 Estabelece a classificação dos empreendimentos quanto ao 

porte e potencial poluidor, tendo em vista a legislação de 

recursos hídricos do Estado de Minas Gerais, e dá outras 

providências. (ver DN CERH 31) 

04/11/2002 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

24 Dispõe sobre procedimentos gerais de natureza técnica e 

administrativa a serem observados no exame de pedidos de 

outorga para o lançamento de efluentes em corpos de água 

superficiais no domínio do Estado de Minas Gerais.  

27/10/2008 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

26 Dispõe sobre procedimentos gerais de natureza técnica e 

administrativa a serem observados no exame de pedidos de 

outorga para o lançamento de efluentes em corpos de água 

superficiais no domínio do Estado de Minas Gerais.  

18/12/2008 



Principais normas regulamentares 

Tipo Nº Ementa Data 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

28 Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para 

análise e emissão da declaração de reserva de 

disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos para fins de aproveitamento de potenciais 

hidrelétricos em corpo de água de domínio do Estado de 

Minas Gerais e dá outras providências. 

08/07/2009 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

31 Estabelece critérios e normas gerais para aprovação de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos para 

empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor, 

pelos comitês de bacias hidrográficas. 

26/08/2009 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

32 Altera a Deliberação Normativa CERH Nº. 03, de 10 de Abril 

de 2001, e dá outras providências. 

28/10/2009 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

33 Define o uso insignificante de poço tubulares situados nos 

municípios da região semi-árida constantes do Anexo Único 

desta Deliberação Normativa e dá outras providencias.  

20/11/2009 

Deliberação 

Normativa CERH-MG 

34 Define o uso insignificante de poços tubulares localizados nas 

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

que menciona e dá outras providências.  

16/08/2010 



PORTARIA IGAM Nº 49, DE 01 

DE JULHO DE 2010. 
 Classificação quanto à modalidades - (art. 2º, 

inciso I): 

 concessão, quando as obras, os serviços ou as 
atividades forem desenvolvidas por pessoa 
jurídica de direito público ou quando se 
destinarem a finalidade de utilidade pública.  

 autorização, quando as obras, os serviços ou as 
atividades forem desenvolvidas por pessoa física 
ou pessoa jurídica de direito privado e quando 
não se destinarem a finalidade de utilidade 
pública.  

 Usos insignificantes: cadastro obrigatório com 
emissão Certidão de Registro de Uso Insignificante 



PORTARIA IGAM Nº 49, DE 01 

DE JULHO DE 2010. 
 Prazos de validade da outorga ou certidão de 

registro de uso insignificante (art. 3º e 29): 
 quando não estiver vinculada a empreendimento 

licenciado ou detentor de Autorização Ambiental de 
Funcionamento - AAF e a empreendimento em 
processo de licenciamento ambiental ou AAF, ou 
quando estiver vinculada a empreendimentos 
dispensados de Licenciamento ou de AAF:  
 até 35 (trinta e cinco) anos para as concessões;  

 até 05 (cinco) anos para as autorizações;  

 até 03 (três) anos para certidões de registro de uso 
insignificante da água,  

 o mesmo prazo da licença ambiental ou da AAF, 
quando estiver vinculada a empreendimento 
licenciado ou detentor de AAF ou a empreendimento 
em processo de licenciamento ambiental ou de AAF.  



 Prazo máximo para exercício do direito 
de uso (art. 4º):  
 Não vinculada: até 01 (um) ano; 
 Vinculada: 

 até o término da vigência da Licença de Instalação - 
LI, nos casos em que a outorga for emitida nessa 
fase;  

 até 01 (um) ano,  emitida na fase da Licença de 
Operação - LO.  

 Estabelecimento de prazos superiores: 
mediante análise técnica e jurídica; 

 Contagem do prazo:publicação da 
outorga na Imprensa Oficial do Estado. 

PORTARIA IGAM Nº 49, DE 01 

DE JULHO DE 2010. 



PORTARIA IGAM Nº 49, DE 01 

DE JULHO DE 2010. 

 Critério de outorga (art. 5º): 

 Vazão de referência: Q7,10 (Vazão mínima de 

7 dias de duração com um período de 

recorrência de 10 anos) 

 Vazão máxima outorgável para captação 

direta no curso de água igual a 30% da Q7,10; 

 Manutenção de vazão residual mínima igual a 
70% da Q7,10; 

 Quando houver regularização, vazão maior 

pode ser retirada desde que garantido o fluxo 

residual mínimo de 70% da Q7,10. 



 Solicitação: 
 antes da implantação de qualquer intervenção que 

venha a alterar o regime, a quantidade ou a 
qualidade das águas. 

 Quando já estiver ocorrendo o uso do recurso 
hídrico, o processo de solicitação de outorga para 
regularização da intervenção é o mesmo, sem o 
qual, o usuário estará sujeito às sanções previstas em 
lei pelo fato de estar utilizando os recursos hídricos 
sem a respectiva outorga. 

 Renovação:  
 processo deverá ser formalizado até a data do 

término de vigência da Portaria referente à outorga 
anteriormente concedida. 

 

PORTARIA IGAM Nº 49, DE 01 

DE JULHO DE 2010. 



PORTARIA IGAM Nº 49, DE 01 

DE JULHO DE 2010. 
 Retificação: 

 dados do empreendedor e/ou do empreendimento: até 60 

(sessenta) dias da ocorrência do fato gerador da alteração 

das condições estabelecidas na portaria administrativa.  

 dado(s) técnico(s) (alteração das condições de uso 

estabelecidas na outorga): novas condições somente poderão 

ser aplicadas pelo usuário após a publicação da portaria de 

retificação. 

 Retificação + renovação: 

 cumulação de pedidos desde que a necessidade de 

necessidade de retificação da portaria administrativa se dê nos 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da outorga. Será objeto 

de uma única Portaria. 



 Captações ou derivações de águas superficiais  (art. 1º): 
◦ Serão consideradas insignificantes aquelas menores ou iguais a 1 

litro/segundo  

◦ Para as UPGRH’s SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, PA1, MU1, Rio 
Jucuruçu e Rio Itanhém – 0,5 litro/segundo 

  Acumulações superficiais (art. 2º): 
◦ Serão consideradas insignificantes aquelas com volume máximo de 

5.000 m3 

◦ Para as UPGRH’s SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, PA1, MU1, Rio 
Jucuruçu e Rio Itanhém – volume máximo de 3.000 m3 

 Captações de águas subterrâneas (art. 3º): 
◦ Serão consideradas insignificantes aquelas com volume menor ou 

igual a 10 m3/dia para todas as áreas do Estado; 

◦ Obs: Poços tubulares ficam excluídos da hipótese de uso 
insignificante, devendo passar necessariamente pela outorga. 

Deliberação Normativa CERH-MG 

nº 09, de 16 de junho de 2004. 



Usos que independem de 

outorga 



Deliberação Normativa CERH nº 

34, de 16 de agosto de 2010 

 Uso insignificante de poço tubulares nos municípios da região 

semi-árida: 

 captações e derivações de águas subterrâneas em poços 

tubulares, em área rural, menores ou iguais a 14.000 litros/dia, 

por propriedade 

 abrangência: municípios localizados nas Unidades de 

Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH SF6, SF7, 

SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, PA1, MU1e nas bacias dos Rios do 

Jucuruçu e Itanhém 

 Poços que se encaixam neste enquadramento existentes 

ou perfurados até a data de publicação da DN são 

sujeitos à cadastro mediante preenchimento de formulário 

próprio e comprovação da instalação de horímetro.  



Deliberação Normativa CERH nº 

34, de 16 de agosto de 2010 

 Poços perfurados após a data de publicação 
da DN serão cadastrados como uso 
insignificante, desde que: 

 captação seja de até o limite de 14.000 
litros/dia; 

 autorização de perfuração do poço; 

 perfis litológico e construtivo do poço; 

 planilha evolutiva de teste de bombeamento 
de 24 horas com medida de recuperação.  

 horímetro e hidrômetro instalados para iniciar a 
explotação 



Deliberação Normativa CERH nº 

34, de 16 de agosto de 2010 

 Demais poços (independente da vazão 
explotada): 

 prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 
21 de novembro de 2009 para cadastro 

 Necessidade de horímetro para sua 
regularização. 

 Cadastro implica em regularização temporária 
por 03 (três) anos 

 Se não cadastrar em 06 (seis) meses - 
mesmas exigências definidas para os novos 
poços 



 Estabelece a classificação dos 
empreendimentos quanto ao porte e 
potencial poluidor, tendo em vista a 
legislaçãoEstabelece a classificação dos 
empreendimentos quanto ao porte e 
potencial poluidor, tendo em vista a 
legislação de recursos hídricos do Estado de 
Minas Gerais, e dá outras providências.  de 
recursos hídricos do Estado de Minas Gerais, e 
dá outras providências.  

 Importância: outorgas de grande porte são 
discutidas e deliberadas nos Comitês de 
Bacia Hidrográfica 

Deliberação Normativa CERH - MG nº 

07, de 4 novembro de 2002. 



GRANDE PORTE E POTENCIAL POLUIDOR 

 I - Rebaixamento de nível de água subterrânea, 
quando: 
  Bateria de Poços Tubulares ou Galeria de Drenagem, ou; 

  Duração  10 anos; 

 II - Localização do ponto de Uso ou Intervenção 
(U/I) em local que possa comprometer 
abastecimento público; 

 III - Localização do U/I em cursos de água a 
montante de Unidade de Conservação que possa 
comprometer regime, qualidade ou quantidade dos 
recursos hídricos; 

Deliberação Normativa CERH - MG nº 

07, de 4 novembro de 2002. 



Deliberação Normativa CERH - MG nº 

07, de 4 novembro de 2002. 

 GRANDE PORTE E POTENCIAL POLUIDOR 
 IV - Localização do U/I em corpo de água de 

Classe Especial; 

 V - Localização do Ponto de Lançamento em 
corpo de água de Classe 1; 

 VI - U/I de água subterrânea em Área de 
Proteção Máxima de Aqüíferos; 

 VII - Barramento ou dique em curso de água para 
Disposição de rejeitos; 

 VIII - Barramento para Geração de Energia com 
potência instalada acima de 1 (um) megawatt; 

 IX - Desvio total de curso de água; 

 X - Eclusa;  



GRANDE PORTE E POTENCIAL POLUIDOR 

 XI - Transposição de vazão maior que 30% (trinta por 

cento) da Q 7,10, entre bacias hidrográficas de 

distintas UPGRH. 

 XII - Obras, serviços ou estruturas de engenharia 

que, a Critério do IGAM, devidamente 

fundamentado, possam modificar significativamente 

a morfologia ou margens do curso de água ou 

possam alterar seu regime, tais como: 

  Barramento ou dique; 

  Retificação, canalização ou dragagem em curso de água; 

  Outras obras, serviços ou estruturas de engenharia. 

Deliberação Normativa CERH - MG nº 

07, de 4 novembro de 2002. 



Deliberação Normativa CERH nº 

31, de 26 de agosto de 2009. 

 
 Estabelece critérios e normas gerais para 

aprovação de outorga de direito de uso 

de recursos hídricos para 

empreendimentos de grande porte e 

com potencial poluidor, pelos comitês de 

bacias hidrográficas. 

 



Deliberação Normativa nº 26, 

de 18 de dezembro de 2008 
 Critérios e procedimentos para outorga de lançamento 

 Referências para a análise 
 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO);  
 disponibilidade hídrica para diluição, função da vazão de 

referência;  
 a vazão de diluição, assim considerada como a quantidade de 

água necessária para a diluição da concentração de DBO;  
 concentração de DBO no efluente;  
 concentração permitida de DBO no corpo de água onde é 

realizado o lançamento;  
 concentração de DBO no corpo de água imediatamente a 

montante do lançamento; e  
 metas progressivas de melhoria de qualidade, de acordo com 

o programa para efetivação do enquadramento.  



Deliberação Normativa nº 26, 

de 18 de dezembro de 2008 

Empreendimentos com LO: 
 análise da outorga deverá observar as 

condições estabelecidas no processo 
de licenciamento ambiental no 
tocante ao lançamento de efluentes.  

Requerimento da outorga:  
 mediante convocação do órgão 

gestor de recursos hídricos ou, na 
ausência de convocação, quando da 
revalidação da licença.  



Deliberação Normativa nº 26, 

de 18 de dezembro de 2008 

 Empreendimento sujeitos a AAF:  

 outorga será solicitada quando no protocolo 

da mesma. 

 Usuários não sujeitos a AAF ou licenciamento 

ambiental 

 dispensados da obtenção da outorga até que 

o seu CBH e o CERH-MG aprovem critérios de 
definição do uso insignificante para 

lançamento de efluentes, excetuados os 

empreendimentos formalmente convocados 

pelo órgão gestor de recursos hídricos.  




