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RESUMO 

 

 A água é imprescindível na vida das pessoas, não sendo distribuída uniformemente no 

Planeta. Usos da água como o lançamento de esgotos domésticos carreando fezes e outros 

poluentes, podem estar contribuindo para que as águas se tornem impróprias para consumo e 

prejudiciais aos ecossistemas e à saúde. A lei protege as águas e não autoriza a poluição, mas 

as comunidades ainda não estão efetivamente envolvidas na proteção dela.  O mercado dispõe 

de tecnologias capazes de diminuir impactos do lançamento de esgotos domésticos. Resta ao 

cidadão querer não poluir as águas e atuar efetivamente na proteção delas, instalando 

simplificados sistemas de tratamento de esgotos em residências e em casas comerciais, 

somando forças com os governos que, em atenção ao ordenamento jurídico de proteção das 

águas, buscam conter a poluição hídrica. Para esta pesquisa foram selecionados documentos 

informativos, artigos científicos e normas jurídicas disponíveis em sites oficiais das Casas 

Legislativas federal e estadual (Minas Gerais), para subsidiar breve análise sobre o 

lançamento de esgotos domésticos nos corpos hídricos, analisando, também, as atribuições do 

Estado e da sociedade civil na proteção das águas, objetivando contribuir para a reflexão e 

para a conscientização das pessoas sobre o papel dos governos e do cidadão na proteção dos 

recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Proteção legal. Poluição de águas. Esgotos domésticos. Conscientização. 

Mitigação de impactos. 

 



 

ABSTRACT 

 

Water is indispensable to people’s lives and it is not evenly distributed on the Planet. 

Unreasonable use such as the release of domestic sewage containing excrement and other 

pollutants might be the reason to become water unsuitable for consumption and harmful to 

ecosystems. The law protects the water and does not authorize pollution, but communities are 

not still effectively involved in the protection of water resources. The market owns 

technologies to diminish impacts of domestic sewage release. It is up to citizens concern more 

upon water, not pollute and work on its protection, by installing simplified sewage treatment 

systems in residences and in commercial houses, joining efforts with governments that, aware 

of legal protection of water, search for measures to restrain water pollution. Informational 

papers have been selected for this research, scientific articles and legal rules available in the 

official websites of Federal and State (Minas Gerais) Legislative House, to subsidize brief 

analysis about the release of domestic sewage in water bodies, analyzing as well, the duties of 

State and Civil Society in the protection of water, aiming at contributing to the reflection and 

awareness of people about the role of governments and citizens concerned with the protection 

of water resources. 

Key words: Legal protection, Water pollution, Domestic sewage, Awareness, Mitigation of 

impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Pesquisar sobre uso de águas pode ser polêmico, haja vista a diversidade de seu uso 

pelas pessoas, para os mais diversos fins, com foco na vida e nas atividades sociais e 

econômicas. 

 O dia-a-dia das pessoas e suas necessidades de água foi o propulsor desta pesquisa, 

realizada por quem, no período de 1991 a 2007, trabalhou no policiamento de meio ambiente 

da Polícia Militar de Minas Gerais, tanto na área operacional, na atividade fiscalizatória, 

quanto na área administrativa, na assessoria do Comando da Polícia Militar. Atualmente, no 

quadro de oficiais da reserva da Polícia Militar, o autor é docente na Academia de Polícia 

Militar – APM, onde leciona a disciplina policiamento de meio ambiente para os cursos de 

Soldados. Prossegue neste trabalho se utilizando também de experiências da atividade policial 

militar de fiscalização ambiental. 

Na vivência do dia a dia, sabe-se que independente do modelo de organização social 

em que se inserem, as pessoas tem noção da importância dos recursos ambientais em suas 

vidas – ar, solo, biodiversidade, águas. 

 A mídia noticia o aumento da população mundial, se incumbindo, também, de mostrar 

que a capacidade hídrica do Planeta é limitada. A falta e a escassez de água se mostram com 

potencialidade para gerar conflitos sociais, podendo gerar também catástrofes e prejuízos 

incalculáveis para os ecossistemas e para a sobrevivência das comunidades humanas. Pode-se 

mencionar como exemplos disso as cheias e as secas que se alternam causando desastres e 

destruição. 

A busca de desenvolvimento sustentável torna-se palavra de ordem para preservar os 

recursos ambientais para as gerações presentes e futuras. 

 Empreender e agir sustentavelmente requer a aplicação de conhecimentos e discussão 

das pretensões sociais em ambientes participativos - democráticos. Nesse aspecto, surge a 

necessidade de debater o uso sustentável das águas, cujo volume no Planeta é limitado, 

podendo não ser suficiente futuramente. 

As águas são utilizadas de formas variadas pelas pessoas; depois são devolvidas ao 

ambiente natural sujas, conspurcadas, para que se renovem por processos naturais. A 
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natureza, por sua vez, pode não estar conseguindo a renovação das águas por causa da 

intensidade da poluição. Nas cidades, o aumento de demanda por água potável para 

abastecimento público está fazendo com que a água seja buscada em locais cada vez mais 

distantes, o que contribui para o encarecimento dos serviços de abastecimento público. 

Os governos se esforçam para conseguir desejados níveis de saneamento básico, 

levando às comunidades água tratada e coletando os esgotos domésticos, conforme 

possibilidades políticas e orçamentárias. 

Todas as formas de conspurcação das águas devem ser objeto de continuados estudos 

e discussões para fomentar modificação de atitudes em busca de melhores níveis de proteção 

das águas, salientando-se não ser possível efetiva proteção das águas sem ampla participação 

das pessoas. Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 225, atribuiu ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente, em 

esforço conjunto, numa sinergia de governos e cidadãos. 

Buscar-se-á, nesta pesquisa, mostrar que o atual modelo de disposição de esgotos 

domésticos não tem contribuído para a proteção das águas, ao contrário, o que se vê, 

principalmente nas cidades e em suas proximidades, são águas poluídas, contaminadas e 

correndo em leitos transformados em esgotos a céu aberto. 

O ordenamento jurídico brasileiro de proteção das águas é moderno e tem 

potencialidade para atingir o nível de eficácia que dele se espera. Na análise desta questão, 

serão apresentados relatórios dos órgãos ambientais responsáveis pela gestão do uso das 

águas, mostrando a situação da poluição dos corpos hídricos no Brasil e em Minas Gerais. 

 Para mudar hábitos e reverter esse quadro é necessário educação, induzindo processos 

de conscientização, divulgando dados e informações que auxiliem discussões sobre atitudes e 

seus reflexos positivos e adversos, em busca do desenvolvimento social e econômico 

concomitante com a preservação do meio ambiente.  

 Atingir elevados padrões de sustentabilidade requer inovações que fomentem e 

subsidiem avanços na proteção das águas, tendo em vista que o lançamento de esgotos 

domésticos in natura (sem tratamento) polui, aumentando a complexidade e a intensidade dos 

problemas de saúde pública. 
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 Ao longo da pesquisa serão apresentados e comentados dados e informações sobre 

águas em lugares diversos: na América Latina, no Brasil e em Minas Gerais. A abordagem 

investigativa não foca lugar determinado, porque pretende mostrar genericamente a situação 

da água, para conscientizar o leitor da necessidade de mudar hábitos, especialmente quanto ao 

lançamento de esgotos domésticos sem tratamento nos corpos hídricos. 

 Serão apresentados conteúdos de Direito Internacional e de Direito Pátrio para 

proteção das águas. Analisar-se-á, com fundamento no Direito, a conduta de despejar esgotos 

domésticos nas águas, com especial atenção ao art. 54 da Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, que define o crime de poluição. 

 Tendo em vista que a Constituição da República de 1988 determina à coletividade o 

dever de defender o meio ambiente junto com o Poder Público, e que por disposição da lei 

poluir águas é crime, resta investigar: como induzir o cidadão a cumprir a Constituição e a 

lei, contribuindo efetivamente para a preservação das águas?  

 A resposta a essa pergunta será elaborada ao longo da pesquisa, com ênfase nos 

mecanismos de mitigação de impactos na origem. 

Na parte final da pesquisa, serão apresentados recursos tecnológicos à disposição da 

sociedade para mitigar (diminuir) impactos do lançamento de esgotos domésticos nos corpos 

hídricos. Esses recursos estão ao alcance do cidadão, podendo ser utilizados pela população, 

com possibilidades de maiores avanços na proteção das águas. 

A apresentação dos recursos tecnológicos disponíveis não é uma pesquisa com 

profundidade técnica. Tem por objetivo informar ao leitor da existência de sistemas 

simplificados e de equipamentos capazes de mitigar, na origem, impactos do lançamento de 

esgotos domésticos. 

 A emergência do tema “águas” foi fator determinante para a realização de investigação 

em sites detentores de dados e informações imprescindíveis à pesquisa. Foram consultadas 

páginas de órgãos oficiais de governo com atribuição legal para a pesquisa e divulgação de 

informações sobre águas e a qualidade delas no País e em Minas Gerais. 

 Da mesma forma, para consultar leis e regulamentos, foram visitados sites das Casas 

Legislativas federal e estadual (Minas Gerais). 
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2 A ÁGUA NO PLANETA 

 

 Em todos os estados físicos em que é encontrada, a água é fundamental para a 

manutenção da vida. É no estado líquido que ela é consumida pelas comunidades humanas, 

haja vista o papel que desempenha nas funções celulares. É no estado líquido que a água sofre 

maior afetação: lazer, dessedentação, higiene, irrigação, indústria etc. 

 Nos processos produtivos modernos, busca-se implantar mecanismos de 

desenvolvimento limpo – MDL, o uso racional e a equitativa distribuição da água às 

comunidades visando à sustentabilidade. A distribuição da água no Planeta é motivo de 

estudos e constante preocupação da comunidade científica, detentora de importantes 

informações acerca da heterogeneidade da distribuição dela no Planeta. A disponibilidade de 

água doce é pequena, se comparada à quantidade de água existente no Planeta. 

TABELA 1 Distribuição geológica da água no Planeta 

PERCENTUAL(%) TIPO LOCALIZAÇÃO 

97,5 Salgada Mares/Oceanos 

2,493 Doce Geleiras e aquíferos de difícil acesso 

0,007 Doce Rios, lagos, acessível para consumo humano 

100   

Fonte: www.uniagua.org.br 

 Os dados induzem reflexões quanto à utilização da água doce disponível para uso 

humano. Sabe-se da escassez de água em vários pontos do Planeta. Necessário, portanto, 

imediata mobilização para conter e reverter quadros de degradação das águas. 
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3 ÁGUA E PRESERVAÇAO DA VIDA 

  

3.1 Os organismos vivos precisam de água 

  

 Segundo Dacach (1990), os serres vivos necessitam da água intensamente em suas 

vidas. A água está dentro e fora deles; forma, com eles, um conjunto indissociável a que se 

pode chamar vida:  

Sem água, a vida seria impraticável neste planeta. O próprio homem passa os primeiros meses de 

sua existência em meio aquoso do ventre materno e, desde o nascimento até a morte, a água se lhe 

torna imprescindível, inclusive por constituir 80 por cento do seu organismo. (DACACH, 1990, p. 

127). 

 

3.2 O homem, a água e a cultura 

 

 O homem, diferentemente dos outros animais, utiliza a água de maneira ainda mais 

diversificada, porque necessita dela nos processos produtivos, no lazer, nas atividades de 

crença, religião e cultura, na cura de enfermidades e em inúmeras outras situações de cunho 

social, econômico e profissional. 

 Nos verões, são comuns os deslocamentos de parcela da população para estâncias, 

balneários e clubes para lazer em praias, lagos, cachoeiras e outros locais onde o banho é 

possível. O contato do corpo humano com a água (recreação de contato primário) promove 

relaxamento e descanso, porque nela são praticados exercícios físicos e esportes náuticos. 

 Nas lições de Godinho e Godinho (2003), comunidades ribeirinhas tem, nas águas dos 

corpos hídricos cujas margens lhes abrigam, suas crenças, mitos e modos de vida, 

transformando esses locais em referências étnico-culturais, como as comunidades das 

margens do Rio São Francisco, habitadas por pescadores artesanais e suas famílias. Ser 

pescador é um legado que passa de pai para filho por sucessivas gerações. 

Qualquer que seja a cultura, a raça ou etnia, mães banham em água seus filhos recém-

nascidos para curar-lhes o umbigo, para baixar a febre e para higienização do corpo. Adultos 
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também necessitam do banho diário para higienização, reanimação, relaxamento e descanso 

após suas jornadas de trabalho. A utilização da água pelas pessoas e pelas comunidades varia 

conforme os modos de ser, de fazer e de viver, sendo certo que independentemente de cor, 

credo, etnia, raça e modelo de organização social, todos dependem da água para sobreviver. 

 

3.3 Uma comparação entre o mapa hidrográfico e o sistema circulatório humano 

 

  Numa visão filosófica, Dacach (1990) propõe que as águas estão para as 

cidades assim como o sangue está para o corpo dos seres humanos. Nas cidades, existem 

redes de água potável e redes de esgotos. As redes de água potável levam para as residências 

água de boa qualidade para a higienização, dessedentação e outras utilidades. As redes de 

esgotos coletam as águas utilizadas, sujas, conspurcadas, devolvendo-as para o ambiente, 

retornando-as aos corpos hídricos (rios, lagos, represas, ribeirões, etc.).  

 No corpo humano circulam sangue arterial e sangue venoso. O sangue arterial leva 

oxigênio e nutrientes para as células, fornecendo elementos necessários ao metabolismo, 

assemelhando-se ao sistema de abastecimento de água das cidades. O sangue venoso recolhe 

as impurezas e rejeitos do metabolismo, para que sejam expelidos do corpo pelos órgãos 

responsáveis pela excreção, assemelhando-se ao sistema de coleta e dispersão de esgotos. 

Sangue arterial e sangue venoso não se misturam. O corpo humano sobrevive e se mantém 

saudável na medida em que os órgãos responsáveis pela retirada de impurezas  funcionam 

naturalmente sem sobrecargas. O mesmo deve ser observado em relação às águas no 

ambiente. Elas devem ser utilizadas e devolvidas ao ambiente em condições que permitam à 

natureza a autodepuração. É necessário “ajudar” a natureza na sua missão de renovar as 

águas, não dispersando nelas o que não pode ser eliminado por processos naturais. 

 

3.4 A água como componente da paisagem natural 

 

Além das funções ligadas ao metabolismo dos seres vivos, a água desempenha 

relevante papel como elemento da paisagem natural.  
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Mota (2008) ensina que “por uso estético da água entende-se a sua integração a outros 

elementos da natureza, compondo a paisagem e contribuindo para o lazer passivo, 

contemplativo.” (MOTA, 2008, p. 19).   

Nesse aspecto, tem-se o represamento de águas para a geração de energia elétrica, 

formando lagos artificiais que passam a integrar a paisagem natural, contribuindo para as 

atividades de lazer, recreação, contemplação, etc.  
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4 A CONSPURCAÇÃO DAS ÁGUAS POR ESGOTOS DOMÉSTICOS 

 

4.1 Histórico da conspurcação de águas por esgoto doméstico 

 

 Segundo Steel (1996), é antiga a preocupação do homem com os dejetos domésticos. 

Registram-se esforços para afastar fezes e urina das moradias desde os primeiros modelos de 

vida em comunidade. Em ruínas de antigas cidades da Assíria, de Creta e de Roma foram 

encontrados pedaços de tubulações subterrâneas indicando que aqueles povos possuíam redes 

de águas pluviais; o costume da época era depositar resíduos de todas as espécies nas ruas, 

para serem carreados pelas águas durante as chuvas. Do mesmo modo, no antigo Egito 

algumas cidades utilizavam canais para coletar águas usadas nas habitações e despejá-las no 

rio. Desde os tempos mais remotos, as águas já eram depositárias de excretas (fezes) e de 

resíduos produzidos nas cidades. Antigos escritores londrinos expressavam em seus escritos o 

mau cheiro de cursos d’água próximos à cidade nos idos de 1850.  

 O passar do tempo induziu a idéia de retirar das habitações  excretas e resíduos, pelo 

que foram implementadas redes de tubulações para conduzir esses dejetos para as primitivas 

galerias de águas pluviais, que se converteram na primeira modalidade de esgotos de que se 

tem registro, numa combinação de escoamento de águas pluviais e esgotos domésticos. 

 

4.2 Despejo de efluentes 

 

 O despejo de efluentes, principalmente esgotos domésticos, se constitui numa das 

formas mais comuns de poluir as águas. 

 Segundo Jordão e Pessoa (2009), esgotos domésticos estão assim caracterizados: 

Os esgotos domésticos ou domiciliares provêm principalmente de residências, edifícios 

comerciais, instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações de banheiros, 

lavanderias, cozinhas ou qualquer dispositivo de utilização de água para fins domésticos. 

Compõem-se essencialmente de água de banho, urina, fezes, papel, restos de comida, sabão, 

detergentes, águas de lavagem. (JORDÃO; PESSOA, 2009, p. 37). 

 Os esgotos domésticos são também chamados efluentes líquidos, segundo Mazzini 

(2006): “Diz-se das águas servidas de uma atividade poluidora ou de uma estação de 
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tratamento. O efluente líquido é lançado na rede de esgotos ou no corpo receptor.” 

(MAZZINI, 2006, p. 223). 

 O despejo de efluentes sem tratamento nos corpos rios pode estar contribuindo para 

afetar adversamente a qualidade das águas em todo o Planeta. 

 Águas conspurcadas, se utilizadas para lazer, dessedentação e higiene, podem 

disseminar doenças e outros males, causando problemas de saúde pública, perdas de vidas 

humanas, de biodiversidade e afetações aos ecossistemas aquáticos. 

 Mota (2008) classifica as fontes de poluição de águas superficiais como fontes 

localizadas e fontes não localizadas. As fontes localizadas são pontuais, como por exemplo, as 

tubulações que despejam esgotos e águas pluviais em determinado ponto de um curso d’água. 

As fontes não localizadas são difusas, não são identificadas em local determinado, como por 

exemplo, as águas que infiltram no solo em difusos pontos da cidade. 

 O autor estabelece as principais fontes pontuais de poluição de águas superficiais que, 

em ordem decrescente de importância, são: 

a) esgotos domésticos; 

b) esgotos industriais; 

c) galerias de águas pluviais (águas de chuva); 

d) lixiviados de sistemas de disposição de resíduos sólidos coletados em valas de drenagem 

(trata-se de líquido com alta concentração de matéria orgânica, produzido nos aterros 

sanitários, a partir da decomposição da matéria orgânica, conhecido como “chorume”, que 

pode ser carreado para as águas superficiais no período chuvoso). 

 

4.3 A dispersão de esgotos na rede pública de coleta (saneamento básico) 

 

Nos ambientes urbanos os esgotos domésticos são direcionados para as redes públicas 

de coleta de esgotos, instaladas em atenção às políticas públicas de saneamento básico. 

Rezende e Heller (2008), pesquisando sobre a capacidade de governos para tratar os 

esgotos domésticos informam: 

Quanto à natureza do atendimento, a PNSB (IBGE 2000 b) informa que 42% dos 9.848 distritos 

pesquisados que possuem rede coletora estão concentrados nas regiões mais desenvolvidas do 
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País, mas que apenas 1.383 deles têm estações de tratamento (14% do total). Contudo, apenas 118 

realizam desinfecção dos esgotos. Do total do volume coletado de esgotos, apenas 35% recebem 

algum tipo de tratamento, resultando em cerca de 9.400.000 m
3
 de esgotos brutos encaminhados 

diariamente aos corpos de água do País, considerando-se somente aquele coletado por rede. 

(Rezende; Heller, 2008, p. 306). 

 

 A informação acima transcrita foi apresentada num contexto para mostrar a diminuta 

capacidade da sociedade e dos governos para tratar os esgotos domésticos, em pesquisa 

realizada em municípios brasileiros. 

Sem serem tratados, há tempo, os esgotos fazem com que as áreas urbanas tenham 

como característica odores fecais em locais por onde passam rios, córregos e outros cursos 

d’água receptores de esgotos domésticos. Rezende e Heler (2008) também denunciam que por 

dificuldades de implantação de sistemas urbanos de tratamento de esgotos registra-se 

deterioração da qualidade das águas dos corpos receptores situados nas malhas urbanas. 

Da mesma forma, observa-se nas cidades litorâneas que os esgotos domésticos 

lançados sem tratamento no mar deixam as praias impróprias para o banho. Os ambientes 

aquáticos contaminados por esgotos têm mau odor e provocam mal-estar nas pessoas. Nada 

mais desagradável do que, numa viagem, por rodovias, sentir aproximar-se a presença 

humana e o ambiente urbano por causa do cheiro de fezes no ar, exalado de corpos hídricos 

transformados em esgotos a céu aberto.  

Paradoxalmente aos padrões de evolução, as comunidades humanas estão tendo como 

“cartão de visita” de seus ambientes urbanos o cheiro de fezes no ar. 

 

4.4 Composição dos esgotos domésticos 

 

 Segundo Sperling (2005), os esgotos domésticos, também chamados de águas 

residuárias, compõem-se de água, sólidos orgânicos e inorgânicos; esses sólidos podem estar 

dissolvidos ou em suspensão.  

Os sólidos em suspensão podem ser separados da água por decantação ou filtragem 

(tratamento primário). Os sólidos dissolvidos só podem ser separados da água por meio de 

processos físico-químicos (tratamento secundário). 



22 

 

 Dacach (1984) informa que nos esgotos estão presentes bactérias, arqueobactérias, 

algas, fungos, protozoários, vírus e helmintos, que são microrganismos com alta capacidade 

infectante para os seres humanos e demais seres vivos dos ecossistemas terrestres e aquáticos. 

 Além da matéria orgânica, são carreados para os esgotos sólidos como papel, 

plásticos, cabelo, pequenas peças metálicas, minerais (terra, areia), pequenos pedaços de 

madeira e outros sólidos que, juntamente com as fezes, dificultam e encarecem a operação de 

sistemas de tratamento de esgotos. 

 Pesquisa realizada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 

SABESP em 2011 serviu de base para matéria publicada na revista Super Interessante, 

denunciando que em São Paulo as estações de tratamento de esgotos são paralisadas com 

frequência por causa do carreamento de objetos sólidos para os esgotos. Esses objetos estão 

sendo descartados pelas pias das cozinhas e pelo vaso sanitário. Os destaques são: fibras 

internas de fraldas descartáveis, cerdas de escovas, fio dental, fibras de vassouras, embalagens 

de biscoitos, de salgados e de barras de cereais, objetos de tecido como cuecas, meias e 

calcinhas (HUECK; SOEIRO; QUICK; GIANORDOLI; BLANCO, 2011, p. 38-39). 

  

4.5 Vazão dos esgotos domésticos 

 

 Jordão e Pessoa (2009) ensinam que os esgotos domésticos podem ter vazões variadas, 

dependendo de fatores como tipo de esgoto coletado, se apenas doméstico ou misto; sistema 

de coleta; condições climáticas; regime de escoamento, se por gravidade ou pressão; tipo de 

material das canalizações; qualidade dos serviços de conservação, manutenção e reparos da 

rede coletora, dentre outros. 

 Independentemente dos fatores mencionados, os autores estimam o seguinte: em 

residências de alto padrão, produz-se, em média cerca de 160 litros de esgotos por pessoa por 

dia; em residências de padrão médio, cerca de 130 litros por pessoa por dia; nas residências de 

baixo padrão, cerca de 100 litros por pessoa por dia. Em média, pode-se dizer que o uso de 

águas em residências faz com que se produzam cerca de 130 litros de esgotos domésticos por 

pessoa por dia. 
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4.6 Água e qualidade de vida 

 

4.6.1 Águas conspurcadas afetam os seres vivos 

 

 Não é somente o homem que pode ser afetado pelas águas conspurcadas. Os demais 

seres vivos que compõem os ecossistemas também sofrem afetações quando as águas se 

tornam poluídas e de má qualidade. 

Segundo Jordão e Pessoa (2009), conspurcadas, as águas se tornam veículo difusor de 

amebíase, ancilostomose, ascaridíase, cólera, disenteria bacilar, esquistossomose, febre 

paratifóide, febre tifóide, salmonelose, teníase, dentre outras patogenias, potencializando 

riscos para a saúde das pessoas e causando problemas de saúde pública. Essa situação gera 

despesas para os cofres públicos, indignidade e sobrevivência em condições subumanas, 

principalmente nos lugares onde é deficiente atuação do Estado na gestão social e na 

prestação de serviços públicos de saúde e saneamento. 

 Ainda, segundo Jordão e pessoa (2009), em águas poluídas proliferam-se seres 

unicelulares, como algas (cianofíceas) que provocam a morte de outros seres vivos do 

ecossistema aquático.  Águas nessas condições exalam odores característicos, 

prejudicando, também, a qualidade do ar atmosférico que, com odores desagradáveis, torna os 

locais impróprios para ocupação humana ou para as atividades econômicas e sociais. 

 

4.6.2 Problemas da conspurcação das águas no rio São Francisco 

 

 Em Minas Gerais são muito conhecidas as atividades sociais e econômicas 

desenvolvidas no vale do rio São Francisco: pesca, turismo, esportes náuticos, artesanato, 

dentre outras. É sabido também que o rio recebe águas de afluentes como o rio das Velhas e o 

rio Paraopeba. 

 Estes afluentes, por estarem próximos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

recebem descargas de esgotos domésticos em volumes que, possivelmente, estejam 
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ocasionando mal à qualidade das águas. Sujas, essas águas caem no rio São Francisco, 

provocando poluição em cadeia. 

 Alves e Pompeu (2001) alertam: 

O Paraopeba recebe esgotos domésticos e efluentes de mineradoras do Quadrilátero Ferrífero. A 

bacia do rio das Velhas, a mais densamente povoada, tem suas principais fontes poluidoras 

localizadas nas cabeceiras, onde recebe a maior parte dos esgotos doméstico e industrial de Belo 

Horizonte, além de resíduos minerários. Os efeitos da poluição se fazem sentir ao longo de todo o 

rio, com água de baixa qualidade e episódios frequentes de mortandade de peixes. (ALVES; 

POMPEU, 2001 apud GODINHO; GODINHO, 2003, p. 16). 

 Inúmeros são os esforços para recuperar a qualidade das águas do rio São Francisco, 

registrando-se ações governamentais em parceria com a sociedade, podendo-se mencionar 

como exemplos o Projeto Manuelzão, o Projeto Peixes, Pessoas e Água e outros, haja vista a 

importância étnico-cultural e econômica do rio que é também chamado “rio da integração 

nacional”.  

Governos e comunidades necessitam de sinergias para contribuir para a revitalização 

do rio, com convergências para induzir mudanças de atitude e promover os resultados 

almejados. 
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5 ÁGUA E CIDADANIA  

 

5.1 O cidadão 

 

 O cidadão é primordial nas discussões relativas à convivência em grupo, não sendo 

possível avançar em idéias sem uma clara noção de suas atribuições na vida em sociedade. 

Pelissari (1995) ensina que se deve entender por cidadão a pessoa que, em pleno gozo de seus 

direitos e adimplente com suas obrigações, desempenha seu papel social em interação com os 

demais integrantes do grupo e do ambiente, intencionando o bem-estar coletivo, a obediência 

à ordem pública e a paz social.  

Nessa esteira pode-se concluir que a cidadania deve envolver fundamentos de ética 

ecológica, que se traduzem no conjunto de idéias fundadas no sentimento de fraternidade para 

com os semelhantes, de convivência com as outras espécies e de conservação da 

biodiversidade. O não-exercício da cidadania pode induzir conflitos, principalmente quando o 

objeto da controvérsia é direito patrimonial, distribuição de riqueza, uso de recursos naturais 

ou outros temas promotores de exclusão social. Para ilustrar, vale lembrar as comunidades 

sem acesso a água tratada e a redes de esgotos em nosso País, constituindo classe excluída sob 

os aspectos de saneamento básico e saúde pública. 

 

5.2 O cidadão e a água em seu microambiente 

  

5.2.1 Cumprindo regras de convívio social 

 

 Em seus microambientes (residência e local de trabalho) as pessoas cumprem e 

exigem o cumprimento de regras de convívio para o bem-estar do grupo. Na casa existe lugar 

apropriado para cada uma das atividades do dia-a-dia. Há lugar para descansar e dormir, 

alimentar, tomar banho, receber pessoas, defecar e urinar, depositar lixo, etc.  

 Mesmo nas situações de extrema pobreza, registra-se a vocação do ser humano para 

organizar seu microambiente em busca de conforto. Não se observa no interior das residências 
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ou dos locais de lazer e trabalho desorganização do ambiente. Lixo vai para a lixeira, 

necessidades fisiológicas se resolvem nos banheiros, que também atendem quanto à 

higienização do corpo ao lavar as mãos ou tomar banho, seguindo-se rol de atividades que 

respeitam regras de convivência que as pessoas aprendem na infância. 

 As águas do microambiente são plenamente respeitadas. Bebe-se água filtrada e de 

boa fonte. Necessidades fisiológicas ocorrem em ambiente apropriado com água limpa para a 

descarga do que foi excretado. A limpeza do interior das edificações requer água limpa; 

enfim, a necessidade de água no microambiente segue um “ritual” não violado em nenhuma 

hipótese. Basta lembrar que por mais limpo que um banheiro se encontre ninguém se servirá 

de um copo d’água coletada no vaso sanitário para beber, assim como não fará suas 

necessidades fisiológicas dentro do filtro de água para dessedentação, bem como não 

permitirá que um terceiro o faça. 

 

5.2.2 A atitude das pessoas fora do microambiente 

 

 Numa atitude contrária, fora dos microambientes não se observam mesmos níveis de 

preocupação e respeito em relação à higiene e salubridade. Fora de casa e do ambiente de 

trabalho são toleradas conspurcações e inadequações de diversas naturezas como a poluição 

das águas por esgoto doméstico, o arruinamento e a destruição dos ecossistemas, das 

paisagens, contaminações e alterações adversas do solo, do ar, lixo nas ruas, etc. 

 No dia-a-dia das grandes cidades é possível observar pessoas pararem seus veículos 

próximos às margem dos cursos d’água e neles lançar sacos de lixo; em seguida, arrancam o 

veículo convictos de que realizaram uma tarefa nobre e digna de aplausos, afinal, levaram 

para longe de si e dos que lhe são próximos o lixo. Essa conduta evidencia o nível de 

cidadania das pessoas que desta forma agem. 

 Vive-se no início do terceiro milênio, mas ainda existem pessoas que acreditam ser 

infinita a natureza. Pensam que o Planeta é capaz de suportar tudo o que o ser humano 

desejar. 
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 Considerando a tendência de aumento da população mundial e as naturais dificuldades 

que decorrerão desse aumento, visualiza-se a necessidade de as pessoas adotarem atitudes 

diferentes no que diz respeito aos recursos ambientais, principalmente a água. 

 

5.2.3 Norma para regular e controlar atitudes 

 

 Por serem animais eminentemente sociais, homens e mulheres necessitam interagir 

com os que os cercam para atingir objetivos comuns. Por isso, o convívio em sociedade é 

pautado em regras que recaem sobre todos, com vistas a padronizar comportamentos e a 

limitar direitos em benefício do interesse coletivo. A necessidade de comportamento 

padronizado faz surgir a norma que, no conceito de Siches (1970),  

“[...] son instrumentos creados por los hombres para causar determinados efectos em una 

determinada realidad social, a saber: los efectos que los creadores de las normas hayan 

considerados como justos, como convenientes al bienestar general, como promotores del orden, de 

la paz y de la seguridad. (SICHES, 1970, p. 3). 

 A norma, como instrumento de orientação social, servirá, também, para organizar o 

Estado que gerenciará interesses dos cidadãos, provendo-lhes de serviços públicos necessários 

ao convívio em sociedade. 

 Organizados pela norma, cidadãos e Estado são titulares de direitos e de obrigações 

que, cumpridas, redundarão no bem comum e na paz social, promovendo a qualidade de vida 

às comunidades e o desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis. População e 

Estado (Poder Público) são parceiros, haja vista o extenso rol de atribuições de ambos na 

gestão de interesses comuns. 

 O atendimento a interesses coletivos é dever do Poder Público, mas com efetiva 

participação do cidadão no planejamento e na definição de padrões de atendimento e no 

acatamento, obediência às normas. 
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6 CRESCIMENTO POPULACIONAL E ÁGUA    

 

6.1 Crescimento populacional aumenta a necessidade de água 

 

 Cerqueira (2011) informa que antes do Séc. XVII a população mundial crescia 

lentamente. A partir do final daquele Século, o crescimento da população mundial se tornou 

mais intenso, estando o Planeta, nos dias atuais, com pouco menos de sete bilhões de 

habitantes. 

O aumento da população mundial gera efeito em cadeia, fazendo aumentar a 

necessidade de água, de redes de esgotos, a produção de energia e de alimentos, investimentos 

em saúde, em moradia e em outras necessidades das comunidades. 

Pesquisa do IBGE (2011) informa que a população brasileira chegou aos 190.732.694 

de brasileiros no ano de 2010. A taxa de crescimento de 12,3% foi inferior à da década 

passada, em torno de 15,6%. A pesquisa mostra que a maior parte da população vive 

urbanamente (84%), ou seja, nas cidades, situação que torna mais complexo o abastecimento 

público de água e de coleta de esgotos (Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf.> Acesso em: 

15Ago.2011). 

 Ao crescimento populacional aliam-se as conseqüências dos programas de governo 

para o crescimento econômico, gerando mais pressões sobre os recursos naturais, 

especificamente a água.  

A população cresce em todo o mundo, não só no Brasil. Vide, no quadro a seguir, a 

situação de disponibilidade hídrica na América Latina. É inequívoca a diminuição da 

quantidade de água disponível por pessoa a cada dez anos. 

Tabela 2 – Disponibilidade de água por habitante/1.000m
3
 (América Latina) 

1950 1960 1970 1980 2000 

105,0 80,2 61,7 48,8 28,3 

Fonte: www.uniagua.org.br 
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Dacach (1990) fala da escassez de água no Norte brasileiro, informando que estudos 

da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) mostram 

desproporção entre a taxa de crescimento da população e a necessidade de água doce. Para 

equilibrar esses fenômenos é preciso, imediatamente, utilizar racionalmente as águas. 

 A legislação brasileira garante ampla e democrática participação dos diversos 

interessados nos processos decisórios de uso das águas. Isso está regulamentado na Lei 

Federal nº 9.433/97 que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH; em 

Minas Gerais na Lei Estadual nº 13.199/99 que trata da Política Estadual de Recursos 

Hídricos – PERH. Mesmo na vigência de farta legislação sobre o assunto registram-se 

polêmicas, conflitos e situações que induzem decisões que nem sempre atendem às demandas, 

porque os grupos organizados defendem seus interesses diretos e indiretos com grande 

mobilidade, atingindo mais facilmente seus objetivos, gerando situações com vitoriosos e 

vencidos. É o que ocorre, por exemplo, nas discussões em que o tema seja utilização de água 

em grandes empreendimentos como indústria, mineração, barragens para geração de energia 

elétrica, etc. Por mais benéficos que sejam estes empreendimentos, eles acontecem em 

oposição a grupos minoritários que alegam prejuízo, como é o caso dos pequenos 

proprietários rurais que, relocados nos casos de construção de barragens, terão que 

desenvolver suas atividades em terras diferentes daquelas onde estavam acostumados a lidar 

por sucessivas gerações. 

 Esse quadro tende a se modificar a partir do momento em que as comunidades se 

organizam e se tornam mais bem representadas e atuantes na discussão de temas de interesse 

geral. Os cidadãos, organizados em comunidades, devem conhecer o ambiente socioecológico 

que os cerca, para buscar padrões de gestão de recursos ambientais que contribuam para o 

desenvolvimento social e econômico com sustentabilidade, respeitando a diversidade cultural 

e o interesse de grupos minoritários. A mobilização e a efetiva atuação cidadã são 

determinantes para a tomada de decisão com acerto e equilíbrio.  
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6.2 A limitação da capacidade de agir do Estado 

 

A população não pára de crescer; crescimento populacional aumenta demandas em 

todos os sentidos, principalmente no provimento de necessidades como educação, saúde, 

vestuário, moradia, segurança, abastecimento de água, esgotos e fornecimento de energia.  

 Ainda que exista um Estado forte e com alta capacidade de provimento de serviços 

públicos, com vistas ao bem-estar social, remanescerão obrigações e atribuições para o 

cidadão, obrigações essas que se não adimplidas não será possível ao Estado atingir seus 

objetivos na gestão social.  

 Não se pode atribuir exclusivamente ao Estado a responsabilidade pela promoção do 

bem-estar e da paz social.  

 Lenza (2010), ao tratar dos Direitos Fundamentais, especificamente sobre a 

implementação de políticas públicas para realização de justiça social, por meio de prestação 

material que reduza desigualdades sociais, assevera que isso só é possível se o Estado 

dispuser de recursos para a efetivação de programas governamentais com este objetivo. O 

Estado é limitado, faz o que lhe é possível. Isso traduz a chamada “teoria da reserva do 

possível”, que significa que o Estado faz o que lhe permite sua realidade fática e 

orçamentária.  

 Considerando ser o meio ambiente um direito fundamental, deve-se ter em mente que, 

para os dias atuais, em que se registram complexos problemas como a má qualidade das 

águas, não é possível ao Estado, sozinho, solucionar a questão.  

Registram-se construções de Estações de Tratamento de Efluentes – ETE, mas sabe-se 

que são construídas e operadas a elevados custos, sendo por isso, escassas, situação que 

requer envolvimento mais efetivo do cidadão, para que o problema tenha como ser 

equacionado e solucionado. A solução tende a ser complexa demandando tempo para que os 

resultados sejam visualizados e sentidos pelas comunidades. 

 



31 

 

6.3 Comparando a gestão do trânsito com a gestão do meio ambiente nas cidades 

 

É dever do Estado implementar sistema viário, pavimentar ruas e rodovias, sinaliza-las 

e fiscaliza-las, não se podendo responsabilizar o Estado pela morte do cidadão que, por 

incúria ou imprudência, seja vítima letal de acidente com veículo automotor, causado por 

excesso de velocidade, em via que não comportava a velocidade por ele praticada. O controle 

de velocidade de um veículo é responsabilidade do cidadão que o dirige. Para a segurança do 

trânsito e dos usuários das vias terrestres, o Estado exige, por lei, que o motorista seja 

possuidor de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e que obedeça às regras e à sinalização 

de trânsito. Para possuir CNH terá que passar por exames, treinamentos e provas, tendo, ao 

final, autorização legal para dirigir.  

Se bem instruído e consciente, por certo o cidadão, motorista habilitado, respeitará 

regras de trânsito, limites de velocidade e outras normas promotoras de trânsito seguro, 

tornando menos provável o acidente e a perda de vidas humanas.  

Interagindo com o Estado na busca do bem comum, o cidadão agirá com o dever de 

cautela que dele se espera. Se isso ocorrer, formou-se sinergia entre o cidadão e o Estado, 

esforço convergente, com ambos atuando para produzir resultado que a todos interessa, qual 

seja, a segurança no trânsito. 

 Retornando à situação das águas conspurcadas pelo lançamento de esgotos 

domésticos, o que se observa é a despreocupação do cidadão que, julgando ser “tudo 

responsabilidade do Estado”, e acreditando na ilimitação do Poder Público para prover o bem-

estar, e que a água é recurso infinito, lança, na rede coletora de esgotos, excretas e outras 

impurezas, não se importando com as consequências de seu ato. Age sem cuidado objetivo 

para preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, contribuindo para o 

arruinamento da qualidade das águas e para a insustentabilidade. 

 Em relação à gestão do meio ambiente, é importante que se adotem posturas 

semelhantes ao gerenciamento do trânsito. Existem inúmeros comportamentos individuais que 

devem partir do cidadão. O conjunto de boas atitudes das pessoas na comunidade promoverá 

resultado que a todos interessa. Isso caracterizará pleno exercício da cidadania, porque o 

cidadão estará respeitando e contribuindo para que sejam atingidos objetivos institucionais na 

proteção do meio ambiente, especificamente na proteção das águas.  
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 Daí, não se observar diferença entre a conduta de imprimir a um veículo velocidade 

superior à permitida para uma via e a conduta de, todos os dias, fazer escoar de uma 

edificação carga orgânica fecal e impurezas para as águas, sabendo, o autor da conduta, que a 

consequência de sua atitude será a conspurcação dos corpos hídricos, com elevação do risco 

de contaminação e prejuízos aos ecossistemas e às comunidades humanas. 

 

6.4 Melhorando a gestão das águas pelo gerenciamento por bacia hidrográfica 

 

Em atenção à necessidade de criar eficientes estruturas de gerenciamento, por 

determinação legal (Lei n. 9.433/97), a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento e 

gestão de recursos hídricos. Isso contribui para a ampla participação dos diversos setores e 

cidadãos interessados, garantindo democracia na tomada de decisões.   

A gestão por bacia hidrográfica contribui para a utilização dos recursos hídricos 

conforme planejamento de cada bacia, atendidas peculiaridades locais e regionais. Esses 

planejamentos considerarão o volume de água disponível, a qualidade das águas, a 

necessidade de recuperação de ecossistemas aquáticos e de corpos hídricos e a difusão de 

informações e ações de educação ambiental que estimulem práticas sustentáveis. 

A gestão por bacia hidrográfica é atribuição de comitês, que são órgãos colegiados 

especialmente criados para isso, integrados por representantes do Poder Público e da 

sociedade organizada, para discutir o uso da água na bacia hidrográfica em ambiente 

democrático e participativo. 

A gestão por bacia hidrográfica pressupõe integração de estruturas de governo e ações 

da sociedade organizada em prol do objetivo maior de usar racionalmente as águas, 

respeitando interesses de todos os usuários. 
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7 A OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL PARA O 

USO RACIONAL DAS ÁGUAS 

 

 Cassar (2011) ensina que os princípios são fundamentos para orientar novas normas e 

a decisão do intérprete (juiz). Dirigem-se, também, aos agentes sociais a que se destinam. Os 

princípios devem ser observados pelas autoridades dos poderes constituídos e pelos cidadãos 

em suas lidas diárias. A obediência a princípios garante eficácia da lei, promovendo equidade 

e paz social, porque os princípios são hierarquicamente superiores às leis. 

 

7.1 O Princípio da Prevenção 

 

 O princípio da prevenção informa que sendo previsível o impacto ambiental de 

determinada atividade, o responsável por ela deverá adotar medidas mitigadoras de impactos. 

Medidas mitigadoras serão implementadas por meio de atitudes de pessoas e pela instalação 

de maquinismos, equipamentos e instrumentos que de alguma forma contribuirão para 

diminuir danos ao meio ambiente. Nessas situações, o agir humano tem que ser anterior ao 

dano; tem que ser preventivo. 

 A forma mais eficiente de mitigar impactos ao meio ambiente é reduzindo os impactos 

na origem, no local onde são produzidos os resultados indesejáveis e que prejudicam a 

natureza. 

 Sobre a mitigação de impactos na origem, a Convenção da Diversidade Biológica, 

citada por Machado (2004), recomenda prever, prevenir e combater na origem os impactos 

que possam causar danos ao ambiente. Na mesma obra o autor cita o Tratado de Maastricht, 

da União Européia, que coloca como princípio da política ambiental a ação preventiva para 

correção de efeitos indesejados na origem. Portanto, a identificação e a mitigação de impactos 

na origem são as primeiras atitudes a serem tomadas por quem é responsável por fonte de 

poluição. Do ponto de vista legal, o responsável por fonte de poluição é considerado poluidor. 

 Num prédio residencial, comercial ou industrial em que o empreendedor 

antecipadamente saiba que vai gerar esgotos domésticos, em atenção ao princípio da 

prevenção ele, empreendedor, deve, no projeto da obra, se preocupar mais com as águas, 
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mitigando impactos na origem. Mitigar impactos na origem pode custar mais barato e 

apresentar mais altos graus de eficiência, porque nem todo impacto é significativo quando 

considerado isoladamente, mas quando somado, apresenta maior potencialidade de dano ao 

meio ambiente. No caso dos esgotos domésticos, os impactos registrados decorrem do 

somatório das condutas de cada pessoa em seus ambientes domésticos, de trabalho e de lazer 

quando carream  diariamente os esgotos domésticos nas redes públicas de coleta para serem 

vertidos nos corpos hídricos. 

 

7.2 Princípio poluidor-pagador 

 

 Os recursos ambientais não podem ser apoderados pelas pessoas indiscriminadamente 

com umas utilizando em excesso e outras em escassez ou falta. O acesso a eles deve ocorrer 

com equidade, respeitando os direitos dos diversos usuários. Águas, por exemplo, têm valor 

econômico, não sendo aceitável que determinados grupos de pessoas fiquem em prejuízo por 

causa do uso abusivo ou irregular de outras. 

 Machado (2004) ensina que pelo princípio poluidor pagador deve-se cobrar de quem 

polui, não para lhe conceder o direito de poluir, mas para que o dinheiro arrecadado seja 

revertido em melhoria do recurso ambiental. A cobrança não poderá ter caráter excludente, 

inviabilizando a utilização do recurso ambiental pelas classes mais pobres da população. 

 Maciel Jr. (2004) diz: “A cobrança é uma das maneiras de a sociedade obter recursos 

financeiros para cuidar do bem ‘água’ que a ela pertence. Cuidar da água significa cuidar da 

própria vida e, acima de tudo, buscar uma convivência harmônica com a natureza.” (MACIEL 

Jr., 2004, p. 11). O mesmo autor afirma que “é necessário diminuir os lançamentos de 

poluentes nos corpos d’água como também disponibilizar recursos financeiros para as 

soluções dos problemas de qualidade.” (MACIEL Jr., 2004, p. 24). 

 O princípio poluidor-pagador está expresso na Lei n. 9.433/97, sendo os Comitês de 

Bacias Hidrográficas – CBH responsáveis pela cobrança, transformando recurso financeiro 

em água e redistribuindo-a conforme prioridades da bacia. Também a lei da Política Estadual 

de Recursos Hídricos em Minas Gerais prevê, expressamente, a possibilidade de cobrança 

pelo uso da água fundada no princípio poluidor-pagador. Importante ressaltar que tanto a 
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cobrança quanto a aplicação do dinheiro arrecadado acontecerão mediante planejamento de 

cada bacia hidrográfica que considerará aspectos locais e regionais, garantida a ampla 

participação dos diversos interessados nas decisões e propostas a serem efetivadas na gestão 

das águas. 

 No caso do despejo de esgotos domésticos é prudente cobrar da população porque a 

intensidade da poluição determina os custos da recuperação das águas conspurcadas. Para 

despoluir águas é necessário instalar e operar Estações de Tratamento de Efluentes – ETEs 

que deverão existir proporcionalmente aos volumes de esgotos domésticos produzidos. 

 Maciel Jr. (2004) propõe a cobrança pelo uso da água fundada no princípio poluidor-

pagador, vinculada a um índice de diminuição do valor a pagar para os usuários dispostos a 

instalar na origem instrumentos de mitigação de impactos pelo despejo de esgoto doméstico. 

A efetivação desta medida contribuiria para diminuir índices de poluição das águas 

principalmente por esgotos domésticos, contribuindo para uma mais rápida e menos complexa 

despoluição dos corpos hídricos por processos naturais. 

 

7.3 Educação ambiental para proteger as águas 

 

 A educação ambiental como instrumento de proteção do meio ambiente é comando 

constitucional previsto no inciso VI do § 1º do art. 225 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I – [...] 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente; (BRASIL, 2011, p. 78). 

 

No Brasil, a Educação Ambiental é regulamentada pela Lei n. 9.795/99 que trata da 

Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, definindo a Educação Ambiental nos 

seguintes termos: 

“Art. 1º. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 



36 

 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade.” (BRASIL, 2007, p. 407). 

 A lei estabelece que a educação ambiental seja um componente essencial e permanente 

da educação nacional, permeando todo o processo educacional, em todos os níveis de ensino, 

articuladamente, em caráter formal e não-formal. Isso implica dizer que os temas relativos à 

preservação do ambiente, em especial das águas, devem ser tratados interdisciplinar e 

transversalmente em todos os níveis de ensino, por serem as questões ambientais passíveis de 

discussão no âmbito de todas as disciplinas do conhecimento científico. 

 A Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA tem por princípios o enfoque 

humanista, democrático e participativo, devendo considerar na proteção ambiental a 

interdependência entre as atividades socioeconômicas, a natureza e os aspectos culturais, com 

vínculos entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. 

 A PNEA tem por objetivo desenvolver nos cidadãos compreensão integrada do meio 

ambiente, visualizando as relações entre os aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, com amplo acesso a informações 

ambientais. Compreender o meio ambiente implica visualizar a problemática gerada pelo uso 

e consumo de recursos ambientais, procurando defender a qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania. É preciso perceber que o homem está no centro da 

questão e não pode ser desconsiderado. Por isso, deve-se incentivar a participação individual e 

coletiva, permanente e responsável na proteção do meio ambiente. Não há como pensar e 

efetivar proteção ambiental isoladamente, porque todas as pessoas, pelo simples existir, 

demandam recursos ambientais. 

 Relativamente aos esgotos domésticos poder-se-ía, nas escolas, estimular programas 

para informar sobre a importância da preservação das águas e a necessidade do cidadão 

participar efetivamente do processo de proteção delas. Proteger águas requer das comunidades 

sabedoria e acesso a informações técnicas que lhes permitam modificar condutas inadequadas, 

tidas como corretas ao longo dos anos, como é o caso do despejo de esgotos domésticos 

diretamente nos corpos hídricos sem qualquer tratamento e sem mitigação de impacto na 

origem. 

 Um dos mitos a serem vencidos é o de que são infinitos os volumes de água. Ao 

contrário, a água é recurso finito e renovável. Os cidadãos precisam compreender que a 

natureza pode recuperar águas conspurcadas pelas atividades humanas, mas que a capacidade 
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de autodepuração dos corpos hídricos é limitada. Os atuais padrões de poluição superam a 

capacidade da natureza para renovar as águas conspurcadas pelas atividades humanas. Isso 

pode ser observado nos corpos hídricos que cortam as cidades. O que se vê nas águas dos 

sofridos rios que passam pelas cidades é sujeira, fezes, mau cheiro, lixo, ambiente insalubre e 

propício à difusão de doenças e males coletivos. 

 Ignorantes, as pessoas não colaboram para a preservação do ambiente. Colaborar é 

atitude, e atitude só se modifica intencionalmente, por vontade da pessoa individualmente 

considerada. A modificação de atitude é subjetiva; só ocorrerá depois que o indivíduo for 

convencido a agir livremente e de maneira diferente. Nesse sentido, importante a lição de 

Romano Filho, Sartini e Ferreira (2002) quando lecionam:  

[...] a emoção move e a razão organiza; [...] uma gestão de águas só dará grandes saltos 

qualitativos e quantitativos quando se caracterizar mais por libertação do que por dominação, mais 

por civilidade do que por legalidade, mais por abundância do que por escassez, mais por 

autonomia do que por burocracia e mais por “empowerment” do que por infantilização. 

(ROMANO FILHO; SARTINI; FERREIRA, 2002, p. 18). 

 Entenda-se por “empowerment” o fortalecimento do poder de agir do cidadão. Livres 

para mudar culturas, para mudar o modo de agir e para promover resultados de interesse geral, 

as pessoas podem se mobilizar para atingir objetivos comuns, alcançando resultados nunca 

antes experimentados.  

Para a efetiva proteção dos recursos hídricos, por meio da educação ambiental, é 

preciso mostrar às pessoas o quanto é irracional o uso das águas nos atuais padrões, focando 

os esgotos domésticos, para que cada um enxergue que o dano global é consequência da 

equivocada atitude individual que, se modificada, contribuirá para a preservação das águas e 

para a melhor qualidade de vida das comunidades. 

 A combinação da vigência de leis eficazes com a ampla e inteligente participação das 

pessoas nos processos decisórios sobre o uso e a proteção de recursos hídricos pode contribuir 

para a gestão cidadã das águas, para diminuição de conflitos e para a melhoria da qualidade 

do ambiente, dos ecossistemas e da qualidade de vida das comunidades. 

 A consciente participação cidadã constituirá mobilização em torno do objetivo de 

proteger recursos hídricos, tornando a proteção efetiva porque realizada pela vontade das 

pessoas e não por obrigação, por imposição. 



38 

 

 Observa-se, nos brasileiros, nos dias atuais, elevação da capacidade de mobilização 

social para atingir objetivos das coletividades; a imprensa noticia isso no dia-a-dia. Disso, 

decorre a necessidade de o Poder Público alavancar esses processos mobilizatórios, 

permitindo a conjugação de esforços e a constante discussão e apresentação de propostas de 

gestão social com ampla participação das comunidades interessadas, realizando a democracia. 
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8 PROTEÇÃO DAS ÁGUAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

8.1 Direito Internacional 

 

 Na condição de organismo internacional de promoção da paz e harmonia entre as 

nações, a Organização das Nações Unidas – ONU reúne, decenalmente, representantes de 

países interessados na discussão e na proposição de medidas para o desenvolvimento 

sustentável. O esforço é gerenciado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

CMAD daquela instituição, tendo o primeiro encontro ocorrido na década de 1970. Ao final 

dos encontros, são redigidos “protocolos de intenção” e distribuídos aos dirigentes políticos 

das nações participantes, para que insiram no âmbito do Direito de seus países as avenças 

firmadas no interesse da comunidade global. 

 

8.1.1 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano (Estocolmo-1972) 

 

 Reunidos em Estocolmo, no período de 5 a 16 de junho de 1972, os países da 

Organização das Nações Unidas – ONU redigiram a Declaração sobre o meio humano: 

Proclamações e princípios, destacando-se os seguintes princípios, conforme Tamames (1983): 

 

Princípio 1 

Ao homem assiste o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao usufruto de condições de 

vida adequadas num meio cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-estar, cabendo-

lhe o dever solene de proteger e melhorar o meio para as gerações presentes e futuras. [...]. g.n. 

Princípio 2 

Os recursos naturais da Terra, incluindo o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especificamente as 

reservas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em beneficio das 

gerações presentes e futuras, através de uma cuidadosa planificação ou ordenação, segundo as 

conveniências. 

 



40 

 

Princípio 3 

Deve manter-se e, sempre que seja possível, restaurar-se ou melhorar-se a capacidade da Terra 

para produzir recursos vitais renováveis. 

 

Princípio 6 

A descarga de substâncias tóxicas ou de outras matérias e a liberação de calor, em quantidades ou 

concentrações tais que o meio as não possa neutralizar, devem ser interrompidas para que não 

causem danos graves ou irreparáveis aos ecossistemas. Deve apoiar-se a luta legítima dos povos de 

todos os países no seu combate contra a poluição. g.n. 

Princípio 18 

Deve recorre-se à ciência e à tecnologia, no âmbito de sua contribuição para o desenvolvimento 

econômico e social, no sentido de identificar, evitar e combater os perigos que ameaçam o 

ambiente, para resolver os problemas ambientais e para o bem comum da Humanidade. 

(TAMAMES, 1983, p. 264-267). g.n. 

 Todos os princípios transcritos contém uma mensagem que leva à reflexão quanto ao 

lançamento de esgotos domésticos. É dever do homem primar para que os recursos ambientais 

sejam preservados para as gerações presentes e futuras. É dever do homem, também, buscar 

recursos tecnológicos que diminuam os impactos de sua existência no meio ambiente. 

 Quando se analisa a situação dos esgotos domésticos não se observa a atuação humana 

convergente com os princípios transcritos, mas desobediência a eles, num gesto inerte e 

egoísta das coletividades que insistem em lançar esgotos domésticos nas águas públicas 

arruinando-as e prejudicando a todas as pessoas indistintamente.  

 

8.1.2 Declaração de Nairobi (18 de março de 1982) 

 

 Dez anos depois da reunião em Estocolmo, a ONU se reuniu em Nairóbi, no período 

de 10 a 18 de março de 1982, para avaliar evoluções, efetivação do que fora ajustado em 

Estocolmo e propor novos princípios e ações. 

Inobstante terem ocorrido evoluções no campo da difusão de informações e do 

conhecimento sobre meio ambiente e a necessidade de protege-lo, poucas foram as ações 

concretas nesse sentido. Ainda assim, em Nairobi, novas observações foram feitas e novas 

propostas, destacando-se, na Declaração de Nairobi de 18 de março de 1982: 
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[...] As actividades (sic) anárquicas do homem provocaram uma deterioração ambiental crescente. 

A desflorestação, a degradação dos solos e da água e a desertificação atingiram proporções 

alarmantes e põem gravemente em perigo as condições de vida de grandes zonas do Mundo. 

(TAMAMES, 1983, p. 274). 

 

 Num desdobramento da Declaração de Nairobi, foi elaborado plano de ação para o 

meio ambiente, com o seguinte destaque: 

III. Principais tendências e potenciais problemas relativos ao meio ambiente que se colocaram no 

seio do sistema das Nações Unidas durante o período de 1982 a a1992 e as prioridades do 

programa das Nações Unidas para o meio ambiente: 

A) [...] 

C) Água  

Tendências e problemas: Esgotamento e deterioração das águas superficiais e subterrâneas a que 

se deve acrescentar uma procura crescente de água potável e para fins agrícolas e industriais; 

aumento da poluição das águas na maior parte dos países; acidificação e nitrificação contínua das 

águas doces; problemas ambientais provocados pelas obras de aproveitamento; deficiente 

ordenamento das bacias hidrográficas; poluição das águas fronteiriças e dificuldades técnicas 

contínuas para proceder ao ordenamento das águas superficiais ou subterrâneas compartilhadas por 

dois ou mais estados. (TAMAMES, 1983, p. 289). 

 

 Vale destacar que na década de 80 as projeções não eram boas, tomando-se por 

referência dados que subsidiaram as discussões em Estocolmo, em 1972. O que se observou 

em Nairóbi foi a elevação da pressão sobre os recursos ambientais e a intensificação de 

problemas relativos ao uso dos recursos naturais disponíveis numa demonstração de que as 

comunidades humanas ainda não teriam se conscientizado da necessidade de cuidar do 

ambiente. 

 

8.1.3 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio de 

Janeiro/1992 (ECO 92) 

 

 Em sua terceira edição ocorreu, no Rio de Janeiro, sob coordenação da ONU, reunião 

mundial para tratar de meio ambiente e desenvolvimento. Ao término, redigiu-se a Agenda 

21, carta de intenções que contém diretrizes para os países gerenciarem os recursos 

ambientais em padrões sustentáveis. 
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 O Capítulo 18 da Agenda 21 trata da proteção da qualidade das águas e do 

abastecimento das populações, sugerindo a aplicação de critérios integrados de 

desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. (BRASIL, 1997). 

É urgente o planejamento e a gestão integrada do uso da água, sob pena de se 

atingirem irreversíveis padrões de má qualidade, aumentando ainda mais a complexidade dos 

problemas registrados até o momento. 

 

8.1.4 Rio + 10 (julho de 2002) 

 

 Dez anos depois da Rio – 92, ocorreu outra reunião da ONU, com dirigentes políticos, 

cientistas e representantes de 191 países participantes, para discutir e avaliar as 

implementações do que fora tratado na Rio – 92 e transcrito para a Agenda 21. 

 Segundo Lemos (2010), foram elaborados dois documentos no evento: a Declaração 

Política e o Plano de Implementação, além de programas para parcerias público-privadas. No 

Plano de Implementação consta, como uma de suas principais diretrizes, o objetivo de reduzir 

no Planeta o número de pessoas sem acesso à água potável e ao saneamento básico. A medida 

foi proposta pela vanguarda ambientalista, para que fosse cumprida até o ano de 2012, 

momento em que ficou clara a preocupação dos mais altos escalões políticos com questões 

relativas ao uso sustentado das águas. Os propósitos ambientalistas da Rio + 10 foram 

frustrados, porque as discussões tomaram rumo eminentemente social, deixando em segundo 

plano as questões ambientais. Muito se falou sobre distribuição de renda e de riqueza, 

endividamento dos países emergentes e outros temas análogos. Nesse contexto, viu-se 

prejudicada a discussão de temas eminentemente ambientais.  
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8.2 Código de Águas: Decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934 

 

 Desde a década de trinta, o Brasil conta com legislação específica sobre águas, 

expressa num Decreto, no ano de 1934, caracterizando esforço político legal realizado há 

setenta e sete anos – o Código de Águas. 

 Considerando o tempo decorrido desde a entrada em vigor do Código de Águas, era de 

se esperar melhor situação nos dias atuais no tocante à proteção dos recursos hídricos, bem 

como racional utilização das águas pelas comunidades. Mas a realidade é outra; registram-se 

intensificação de demandas sobre os recursos hídricos, decorrente do crescimento 

populacional e das atividades econômicas, concomitantemente com o declínio da qualidade e 

da quantidade de águas doces disponíveis. 

 O Código de Águas, em seu Título VI, denominado Águas Nocivas, em Capítulo 

Único, dispôs sobre conspurcação de águas, determinando no art. 109: “A ninguém é lícito 

conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízos de terceiros.” (MINAS 

GERAIS, 2002, p. 65). O Código de Águas atribuiu, ao usuário infrator de suas disposições, a 

responsabilidade pelas obras e medidas de salubridade das águas, correndo às custas dele, 

infrator, os esforços para recuperação das águas, quando por ele conspurcadas. 

 O Código de Águas seguia modelo de gerenciamento de recursos hídricos conhecido 

como “modelo burocrático”, que dava ênfase a instrumentos legais sem considerar a 

necessidade de gerenciar águas de forma participativa. Era, portanto, um modelo autoritário 

porque não permitia negociação social e não adotava planejamento estratégico para o uso das 

águas. (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 1998). 

   Desde 1934, a sociedade brasileira já era sabedora de que não poderia 

prosseguir conspurcando águas, prejudicando interesses de terceiros, e que, se assim agisse, 

deveria responsabilizar-se pela recuperação do que conspurcou. Portanto, a conduta de verter 

esgotos domésticos em águas públicas é abominável e legalmente proibida no Brasil desde a 

década de trinta, não sendo compreensível o quadro registrado atualmente acerca da qualidade 

das águas, principalmente nos grandes centros urbanos, onde se registram os maiores 

contingentes e, consequentemente, intensas descargas de esgotos domésticos com 

significativos impactos para o meio ambiente e prejuízos para as comunidades. 
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8.3 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

 O art. 225 da CR/88 dispõe: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. (BRASIL, 2011, p.77).g.n. 

Ambiente ecologicamente equilibrado só é possível preservando-se os ecossistemas, 

em especial os aquáticos: lagos, rios, córregos, reservatórios, por causa da importância da 

água para os seres vivos.  

A preservação dos ambientes aquáticos requer correção de atitudes no uso das águas, 

porque elas integram o meio ambiente na condição de recurso ambiental. Conforme definido 

na Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é recurso 

natural limitado, um bem de domínio público e com valor econômico. 

Reforçando a necessidade de tutelar as águas com o máximo cuidado, ainda na 

Constituição da República de 1988, encontram-se comandos como o do art. 20 que diz serem 

propriedade da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio, 

ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, se estendam a 

território estrangeiro ou dele provenham. São também da União as praias fluviais, aquelas 

naturalmente formadas nos rios. (BRASIL, 2011). 

Ao inserir no texto constitucional o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o legislador constituinte o fez erigindo-o à categoria de direito fundamental de 

terceira geração, que engloba os direitos de fraternidade e solidariedade (MORAES, 2001). 

 Moraes (2001) comenta que o STF reconhece que a proteção do meio ambiente é 

prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, poder atribuído não ao indivíduo singularmente, 

mas à coletividade social. Daí, inferir-se que restam obrigações individuais e coletivas aos 

integrantes dos grupos sociais no interesse da preservação do meio ambiente, patrimônio que 

a todos interessa, configurando os chamados interesses difusos. 

Considera-se interesse difuso tudo o que interessa às coletividades, não se podendo 

identificar singularmente um interessado ou grupo de interessados, mas todas as pessoas, 

indistintamente, onde quer que estejam. Nas palavras de Mazzilli (1995), “difusos são, pois, 
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interesses indivisíveis, de grupos menos determinados de pessoas, entre as quais inexiste 

vínculo jurídico ou fático muito preciso.” (MAZZILLI, 1995, p. 7). 

 É importante esclarecer que o Estado não pode realizar tudo para a promoção do bem-

estar social na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Poder Público é 

limitado e opera conforme sua capacidade de atuação, conforme seu aparato, não sendo 

prudente crer que, uma vez consagrado o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito fundamental, restará ao cidadão apenas exigi-lo do Estado 

passivamente sem nada fazer para a promoção dos resultados esperados. É necessária atitude 

conjunta do Estado e do cidadão; uma parceria.   

 

8.4 Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, institui a Política Nacional de Meio 

Ambiente – PNMA  

 

 A Lei n. 6.938/81 instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA . Para 

padronizar a comunicação na implementação daquela política, inseriu conceitos em seu art. 

3º: 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: 

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 

e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

II – degradação ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) afetem desfavoravelmente a biota;  

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões  

ambientais estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, 

o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. (BRASIL, 2011, p. 

1.642). 
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8.4.1 Meio ambiente 

 

No inciso I do artigo acima transcrito, no conceito de meio ambiente, vê-se que para 

compreende-lo é necessário considerar a presença do homem e de suas atividades nos espaços 

onde já se encontram os elementos da natureza; não se pode pensar o meio ambiente somente 

com os ecossistemas, a fauna e a flora excluindo o homem. O homem, suas interações sociais 

e suas atividades econômicas fazem parte do meio ambiente. 

 

8.4.2 Degradação da qualidade ambiental 

 

O conceito de degradação da qualidade ambiental implica modificação do ambiente. 

Toda vez que o homem interfere no ambiente, modificando-o em relação ao que era antes, ele 

promove degradação da qualidade ambiental. A simples presença humana, retirando da 

natureza o sustento da espécie e devolvendo a ela os subprodutos de sua existência promove 

alterações que podem ser consideradas degradação da qualidade ambiental. 

 

8.4.3 Poluição 

 

Observa-se sutil diferença entre os conceitos de degradação da qualidade ambiental e 

de poluição, uma vez que o legislador, para conceituar poluição, aproveitou-se do conceito de 

degradação da qualidade ambiental, porém, elencando situações que a torna poluição.  

Pode-se entender como poluição a degradação da qualidade ambiental que afeta 

desfavoravelmente os seres vivos, em especial o ser humano e suas atividades sociais e 

econômicas. 
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8.4.4 Poluidor 

 

Havendo poluição, e sendo ela algo que afeta a qualidade do meio ambiente, tem-se 

que definir quem tem potencialidade para poluir. Nesse caso, definiu-se o poluidor como 

sendo o responsável por fonte de poluição, pessoa física ou jurídica. Entenda-se por fonte de 

poluição qualquer atividade ou maquinismo capaz de dispersar matéria ou energia, alterando o 

ambiente, afetando pessoas, demais seres vivos e as atividades humanas. 

 

8.4.5 Recursos ambientais 

 

A lei traz o conceito de recursos ambientais, elencando tudo o que a natureza põe à 

disposição dos seres humanos e que eles utilizam na sobrevivência e para aumentar padrões 

de conforto. Assim, a título de exemplo, o ar atmosférico é utilizado pelos organismos vivos 

na respiração, para sobrevivência. Seres humanos, quando se transportam, por meio de 

veículos automotores utilizam o oxigênio do ar na combustão interna nos motores e utilizam a 

atmosfera para dissipar os gases resultantes da combustão. Esta forma de utilização tem por 

objetivo a agilidade no transporte e o conforto. 

As intervenções do homem no ambiente geram consequências conhecidas como 

impacto ambiental. Impactos ambientais são os resultados da modificação do ambiente, 

existindo dois tipos de impactos: os impactos positivos, que são desejados e planejados no 

projeto, e os impactos adversos, que são previsíveis, indesejados, e terão que ser mitigados 

por ações técnico-científicas que também deverão constar no projeto. 

 Um exemplo de impactos são os causados pela expansão urbana. O aumento 

populacional faz crescer as cidades. O crescimento das cidades eleva necessidades de água 

tratada e aumenta o despejo de esgotos domésticos. O crescimento das cidades com moradias 

para as comunidades, com redes de fornecimento de energia, água e coleta de esgotos se 

constitui impacto positivo. A captação de água para tratamento e o despejo de esgotos 

domésticos nos corpos hídricos são impactos adversos. 
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8.4.6 Princípios da PNMA 

 

 Ao estabelecer a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, a lei objetivou 

garantir padrões desejáveis de qualidade do meio ambiente para as comunidades e 

manutenção da dignidade da vida humana. Para que isso fosse assegurado, determinou a 

observância de princípios (art. 2º), dentre os quais se destacam: 

a) racionalização do uso da água – é necessário utilizar as águas consciente de que são um 

recurso finito, porém, renovável; 

b) incentivos ao estudo e à pesquisa orientados para a preservação dos recursos naturais – 

todos os segmentos científicos devem envidar esforços para intensificar estudos que busquem 

a sustentabilidade da existência da espécie humana. 

c) educação ambiental para as comunidades para que tenham condições de participar 

ativamente na defesa do meio ambiente. As pessoas só terão como atuar de maneira efetiva na 

preservação ambiental se souberem como contribuir. Nos dias atuais existem recursos 

tecnológicos e formas de agir cientificamente propostas para contribuir para o uso racional 

dos recursos ambientais, devendo ser divulgadas para produzir os resultados que se espera. 

  

8.5 Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos – PNRH 

 

 A lei da PNRH classifica a água como recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico e como bem de domínio público. Em situações de escassez o uso prioritário de 

águas é o consumo humano e a dessedentação de animais, respeitando, sempre, o seu uso 

múltiplo.  

 A gestão das águas deve ocorrer descentralizadamente, de forma participativa e 

democrática, observando os diversos interesses. A unidade de planejamento territorial para a 

gestão das águas é a bacia hidrográfica. Para o sucesso da gestão, é importante adaptar as 

atividades humanas aos limites da capacidade da natureza, principalmente no tocante à 

renovação das águas utilizadas nos processos produtivos. 
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 Adaptar atividades humanas aos limites da capacidade da natureza implica utilizar 

águas com respeito aos volumes disponíveis na natureza. Não se pode, portanto, despejar num 

corpo hídrico volumes de cargas orgânicas contendo fezes, urina, sabões, fenóis e outros 

poluentes em concentrações que impeçam a autodepuração. 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos traz, ainda, como traço característico, a 

preocupação de que sejam recuperadas as reservas de água doce, para equilibrar a oferta de 

água de boa qualidade a todos os segmentos da população, evitando condições insalubres de 

higiene e sobrevida e a difusão de doenças por veiculação hídrica. 

 

8.5.1 A Agência Nacional de Águas – ANA 

 

  A Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000 criou a Agência Nacional de Águas – ANA, 

entidade federal responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos – 

PNRH e pela coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

SNGRH. 

 A ANA, sediada no Distrito Federal, é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – 

MMA. Tem por atribuição desenvolver suas atividades articuladamente com os demais órgãos 

e entidades do SNGRH. 

 Dentre as atribuições da ANA, previstas na Lei, destacam-se a supervisão, o controle e 

a avaliação das ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal de 

recursos hídricos, a competência para autorizar o uso de águas de rios federais (rios federais 

são os de domínio da União: que cortam mais de um estado da federação, que sejam limítrofes 

entre estados ou que provenham ou corram para outros países) e promover a elaboração de 

estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços para o 

controle da poluição hídrica. 

 A fiscalização do correto uso de recursos hídricos em rios federais também é 

atribuição da ANA; ela é importante para o controle do uso das águas, mas não é tudo. As 

atividades fiscalizatórias são dispendiosas, inexistindo fiscais em número suficiente para uma 

rígida atuação do Estado no controle do uso das águas. Por isso, o mais importante é contar 

com a participação do cidadão nos processos de preservação dos recursos hídricos, deixando a 
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fiscalização para dirimir conflitos e situações em que as comunidades não tenham como 

resolver sem a intervenção do Estado como nos casos mais graves de poluição e de abusos. 

 

8.6 Lei n. 13.199, de 29 de janeiro de 1999, institui a Política Estadual de Recursos 

Hídricos (Minas Gerais) 

 

 A Lei Estadual nº 13.199/99 dispôs semelhantemente à lei federal que trata das águas. 

Em suma, a norma estadual sistematiza, no estado de Minas Gerais, a gestão de recursos 

hídricos, sem perder o foco de que todos, governo e cidadãos devem engajar-se em esforços 

que conduzam ao uso racional das águas e à melhoria contínua da sua qualidade, 

estabelecendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e de gestão compartilhada 

e descentralizada do uso das águas. 

 A lei estadual se constitui desdobramento da lei federal, levando em consideração 

peculiaridades da Unidade Federativa, para facilitar as sinergias necessárias ao uso das águas 

com respeito à lei, preservando-as para as gerações atuais e futuras. 

 Dispôs a lei 13.199/99, em seu art. 6º, que “o Estado promoverá o planejamento de 

ações integradas nas bacias hidrográficas, com vistas ao tratamento de esgotos domésticos, 

efluentes industriais e demais efluentes, antes do seu lançamento nos corpos de água 

receptores”. (MINAS GERAIS, 2002, p. 244). g.n. Ações integradas serão propostas 

principalmente pelos Comitês de Bacia Hidrográfica – CBH, responsáveis pelo planejamento 

do uso das águas na bacia hidrográfica, conforme determinam as leis que instituem as 

políticas nacional e estadual de recursos hídricos envolvendo o cidadão. 

 De igual importância é o comando do inciso VI, do art. 7º, que determina ao Estado 

celebrar convênios de cooperação mútua e de assistência técnica e econômico-financeira com 

municípios, para a implantação de programas que objetivem o tratamento de águas 

residuárias, em especial dos esgotos domésticos urbanos.  

 Os textos de lei são unânimes ao determinar a proteção dos recursos hídricos, 

especialmente contra a conspurcação pelo despejo de esgotos domésticos. Contudo, falta, às 

comunidades, visualizar a necessidade de contribuírem nesses processos e reverem atitudes no 

sentido de agir convergentemente com os Governos para potencializar resultados na 



51 

 

preservação da quantidade e qualidade das águas. Enquanto inexistir consciência cidadã para 

efetiva participação nos processos de proteção das águas, nada valerão os textos de lei. 

 

8.7 Lei n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, diretrizes nacionais para o saneamento 

básico 

 

8.7.1 Conceito de saneamento básico e princípios fundamentais 

  

 A Lei n. 11.445/2007 implementou a política federal de saneamento básico, definindo-

o, no inciso I, do art. 3º como “o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”. (BRASIL. 

Lei n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/11445.htm> Acesso em: 1º 

Agosto 2011) 

Para implementar essa política, a lei estabeleceu  princípios fundamentais no art. 2º: 

Art. 2
o
  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes 

princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada 

um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas 

pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate 

à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 

seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários 

e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

(BRASIL. Lei n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Disponível em: 
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<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/11445.htm> Acesso em: 1º Agosto 

2011) 

 Do exposto no art. 2º da lei de diretrizes nacionais para o saneamento básico pode-se 

comentar o seguinte:  

a) o esgotamento sanitário não poderá ocorrer com prejuízo para o meio ambiente, mas de 

maneira adequada à sua preservação, em especial as águas;  

b) proteger as águas visa à melhoria da qualidade de vida das comunidades;  

c) deve-se utilizar todos os recursos tecnológicos à disposição das comunidades, conforme o 

status socioeconômico delas, para diminuir impactos no meio ambiente e promover o 

desenvolvimento sustentável. Ao estabelecer este princípio, a lei não envolveu efetivamente o 

cidadão; deixou, portanto, lacuna no esforço a ser feito e manteve a responsabilidade pela 

proteção dos recursos hídricos somente nas “mãos do Estado”. Não é possível 

desenvolvimento sustentável sem a formação de sinergias para promover os resultados que se 

espera. Para proteger as águas são necessárias integrações em todos os âmbitos: órgãos da 

Administração, comunidade científica, sociedade organizada e, especialmente, o cidadão, 

conforme dispõe, ainda, o art. 225 da Constituição da República de 1988. 

 Manter o texto da lei como está, sem envolvimento do cidadão no processo de 

saneamento básico, não é mais possível nos dias atuais, devido ao volume de esgotos 

produzidos, à limitada capacidade do Estado no provimento desses serviços e à sobrecarga 

nos corpos receptores que, nessa condição, não conseguem, pelos processos naturais, renovar 

as águas. 

 

8.7.2 Objetivos da política federal de saneamento básico 

 

 A política federal de saneamento básico tem por objetivos: 

a) contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a 

geração de emprego, de renda e a inclusão social.  

b) impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias 

apropriadas e a difusão dos conhecimentos de interesse para o saneamento básico.  
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c) minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das 

ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo 

com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde.  

 Observe-se que os objetivos da política federal de saneamento básico contemplam 

ações que visam não só à proteção ambiental, mas também a impulsionar outros ramos de 

atividade para a geração de emprego e renda.  

 Se os cidadãos efetivamente participassem dos esforços em prol do saneamento 

básico, como por exemplo, mitigando impactos do lançamento de esgotos domésticos na 

origem, possivelmente novos ramos de atividade surgiriam no mercado, ampliando a oferta de 

emprego e gerando renda. 

 

8.8 Decreto n. 6.514 de 22 de julho de 2008, estabelece multas para os infratores da 

legislação ambiental 

 

 A violação de normas ambientais, em especial as de proteção das águas, traz como 

consequência para o infrator a imposição de penalidades. No caso de lei penal, pune-se o 

infrator com penas privativas de liberdade, que podem ser cumuladas com multa, conforme o 

delito cometido. Quando multa prevista na lei penal, para ser aplicada cumulativamente ou 

não com a pena privativa de liberdade, quem a aplica é o juiz, podendo ser aplicada multa 

também no âmbito administrativo. Nesse caso, independentemente do cometimento de crime, 

o infrator fica obrigado ao pagamento de multa que variará conforme a extensão do dano ao 

meio ambiente. A multa administrativa tem como fundamento o cometimento de infração 

administrativa que é a violação de norma administrativa. O Decreto n. 6.514/2008, em estudo 

neste subparágrafo, é uma norma administrativa. 

 Importante ressaltar que quando é cometido crime ambiental, o infrator fica sujeito ao 

pagamento de multa pelo crime, a ser imposta pelo juiz, e à multa administrativa, 

cumulativamente. 

 A aplicação de multas administrativas em nível federal é regulamentada pelo Decreto 

n. 6.514/2008. Nele, encontram-se nos artigos 61 e 62 disposições de proteção às águas, com 

previsão de multas para os infratores, como abaixo transcrito, verbis: 
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Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 

danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa 

da biodiversidade. 

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

(BRASIL, 2011, p. 1.692). 

 Em seguida, no artigo 62, encontram-se as seguintes disposições: 

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem: 

I – [...] 

II – [...] provoque de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou olfativo 

devidamente atestado pelo agente autuante; 

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias pelo lançamento de substâncias, efluentes, 

carreamento de materiais ou uso indevido dos recursos naturais; 

IX – lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos; 

[...]. (BRASIL, 2011, p. 1.692). 

 

 Para aplicar essas multas é necessário laudo técnico de constatação do dano ambiental. 

O agente fiscalizador não pode aplicar a multa fundamentada apenas na observação visual da 

irregularidade. Isso constitui garantia da correta aplicação da lei ao caso concreto, quando 

deverá existir prova incontestável do cometimento da infração e da extensão do dano, 

evitando o arbítrio e o abuso de poder pelos agentes da fiscalização. 

No caso dos esgotos domésticos, pode-se multar com fundamento no caput do art. 61, 

pela potencialidade de causar danos à saúde humana; pode-se multar também por causar mau 

cheiro no ar (desconforto olfativo), conforme inciso II do art. 62 e, por fim, é cabível a multa 

por despejar esgotos domésticos no mar e nas praias, incisos IV e X, todos, acima transcritos. 

Portanto, a ninguém é autorizado despejar esgotos domésticos em corpos hídricos, 

prejudicando a qualidade das águas ou causando qualquer tipo de dano que resulte prejuízo 

para os ecossistemas e para as atividades sociais e econômicas. 

Assim exposto, era de se esperar da sociedade não mais aceitar o cheiro fétido de fezes 

no ar das cidades; era de se esperar da sociedade pronto acatamento às leis e demais 

disposições normativas relativas à proteção das águas; era de se esperar dos órgãos públicos o 

exemplo na adoção de comportamentos institucionais que induzissem o cidadão a também 

agir com correção de atitude. Infelizmente o que se vê é contrário. Podem estar faltando 

ajustes legais e divulgação de informações ambientais relevantes para a sociedade. A 

televisão, o rádio, os jornais escritos e outros veículos de comunicação de massa deveriam 

difundir, sistematicamente, dados, informações e disposições da lei para educar o cidadão e 

promover a proteção do meio ambiente, especialmente das águas. 
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É dever do Poder Público promover a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente, conforme disposto no inciso VI do § 1º do art. 225 da Constituição da 

República de 1988.  

8.9 Normas administrativas do CONAMA, do COPAM (MG) e do CERH (MG) 

 

8.9.1 CONAMA 

 

 Instituído para atuar em âmbito nacional, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, criado pela Lei n.6.938/81, sediado no Distrito Federal, tem por atribuição 

normatizar temas de proteção ambiental no território nacional. É, portanto, um dos órgãos 

federais responsáveis pela implementação das políticas de proteção ambiental no País. 

  

8.9.1.1 Resolução CONAMA n. 274, de 29 de novembro de 2000, que dispõe sobre 

balneabilidade das águas 

 

 No que se refere à balneabilidade das águas, o CONAMA editou a Resolução n. 

274/00 que definiu parâmetros biológicos a serem observados na determinação da qualidade 

das águas para recreação (Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=272> Acesso em: 09 de agosto de 

2011). 

 Os parâmetros biológicos permitem a análise da presença de bactérias do tipo 

coliformes fecais, Escherichia coli e enterococos. Essas bactérias, se presentes na água, 

indicam contaminação por fezes de animais de sangue quente, principalmente fezes humanas, 

a que mais ocorre por causa do lançamento de esgotos domésticos in natura. As bactérias do 

tipo enterococos são referência para a análise de águas marinhas, porque são resistentes à 

salinidade do mar. 

 Para serem utilizadas para lazer e recreação de contato primário (nadar, esportes 

náuticos), as águas foram classificadas pela Resolução CONAMA n. 274/00 em próprias e 
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impróprias. As águas próprias são subdivididas em categorias conforme a tabela abaixo, com 

respectivos parâmetros biológicos: 

Tabela 3 – Categorias de águas próprias – RESOLUÇÃO CONAMA n. 274/00 

CATEGORIA PARÂMETRO 

Excelente 250 coliformes fecais/100 ml ou 200 E. coli/100 ml ou 25 enterococos/100 ml 

 

 

Muito boa 500 coliformes fecais/100 ml ou 400 E. coli/100 ml ou 50 enterococos/100 ml 

 

 

Satisfatória 1000 coliformes fecais/100 ml ou 800 E. coli/100 ml ou 100 enterococos/100 ml 

 

 

Fonte: Resolução CONAMA n. 274/00 

 Fora desses limites as águas se caracterizam como impróprias e não podem ser 

utilizadas para lazer e recreação de contato primário, que são as atividades realizadas por 

banhistas em praias litorâneas e em praias de água doce. 

  A Resolução n. 274/00 determina outros parâmetros caracterizadores de água 

imprópria como o lançamento de esgotos, óleos e graxas ou outras substâncias que 

comprometam o uso das águas por banhistas. Nessas situações, a simples observação visual é 

suficiente para que a autoridade sanitária impeça o uso das águas pelas pessoas. 

 Importa ressaltar não ser de costume as pessoas exigirem das Prefeituras Municipais 

com responsabilidade territorial sobre os balneários a análise periódica de qualidade das 

águas, principalmente nos balneários litorâneos. Isso gera riscos como o banho em águas 

contaminadas, expondo os banhistas a afetações à saúde, podendo desencadear problemas de 

saúde pública. 

 No art. 13, a Resolução CONAMA n. 274/00 determina que aquele que a infringir se 

sujeitará às punições previstas na Lei n. 9.605/98 que define os crimes contra o meio 

ambiente. 

 

8.9.1.2 Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2002, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos d’água 

  

A Resolução CONAMA n. 357/05 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 

de lançamento, e dá outras providências (Disponível em < 
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http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf> Acesso em: 09 de agosto de 

2011). 

 Pelas disposições da Resolução CONAMA n. 357/05, é proibido lançar nos corpos 

hídricos efluentes sem prévio tratamento ou em padrões contrários ao nela determinado. 

 A Resolução n. 357/05 classifica os corpos hídricos conforme o uso preponderante de 

suas águas. As águas são divididas em águas doces, aquelas com salinidade igual ou inferior a 

0,5 
0
/00, e águas salinas as com salinidade igual ou superior a 30 

0
/00. 

Tabela 4 – Classes de águas doces conforme o uso preponderante – RESOLUÇÃO CONAMA n. 357/05 

CLASSE USO PREPONDERANTE 

Especial Abastecimento público depois de desinfetadas; preservação do equilíbrio de comunidades 

aquáticas. 

1 

Abastecimento público após tratamento simplificado; proteger comunidades aquáticas; recreação 

de contato primário (com risco de ingestão de água pelo banhista); irrigação de hortaliças 

comidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao chão comidas cruas, sem remoção de 

películas; proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas. 

2 
Abastecimento público após tratamento convencional (mais complexo e mais caro do que o 

tratamento simplificado); proteção de comunidades aquáticas; recreação de contato primário; 

irrigação de hortaliças, de frutíferas, de parques, de jardins, de campos de esportes e à aquicultura 

e pesca. 
3 

Abastecimento público após tratamento convencional ou avançado; irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas ou forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato secundário (sem risco de 

ingestão de água pelo banhista); à dessedentação de animais. 

4 À navegação e à harmonia paisagística. 

Fonte: Resolução CONAMA n. 357/05 

 A leitura da tabela mostra que as águas de classes iniciais são as de melhor qualidade, 

sendo as demais de usos menos nobres até que se chegue à classe 4, que são águas utilizáveis 

apenas para navegação e harmonia paisagística, não sendo conveniente o contato do ser 

humano com elas. 

 Os corpos hídricos devem ser enquadrados em classes, conforme o uso preponderante 

de suas águas para permitir acompanhamento técnico (monitoramento) da qualidade das águas 

e para subsidiar a intervenção do Estado com programas de proteção dos recursos hídricos e 

de recuperação de ambientes aquáticos degradados.  

 Da mesma forma, a Resolução n. 357/05 classificou as águas salinas, porém em 

número menor de classes do que as águas doces. 
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Tabela 5 – Classes de águas salinas conforme o uso preponderante – RESOLUÇÃO CONAMA n. 357/05 

CLASSE USO PREPONDERANTE 

Especial Preservação de ambientes e de comunidades aquáticas. 

1 Recreação de contato primário; à proteção de comunidades aquáticas; à aquicultura e à pesca. 

2 À pesca amadora e à recreação de contato secundário. 

3 À navegação e à harmonia paisagística. 

Fonte: Resolução CONAMA n. 357/05 

 Em seu art. 48, a Resolução CONAMA n. 357/05 determina que quem a infringir se 

sujeitará às penas previstas na Lei n. 9.605/98 e seus regulamentos. Disposições idênticas 

foram determinadas na Resolução CONAMA n. 274/00, o que leva a entender que o 

desrespeito aos padrões legalmente estabelecidos para proteção das águas constitui crime e 

desta forma deveria ser visto e punido. 

 Opostamente ao que determinam as aludidas Resoluções, o que se vê é o integral 

desrespeito a essas normas, observando-se cursos d’água muito sujos, principalmente pelo 

despejo de esgotos domésticos, praias contaminadas pelo mesmo motivo, e outras 

conspurcações decorrentes da não participação do cidadão nos processos de proteção dos 

corpos hídricos.  

 

8.9.2 COPAM 

 

 Para atuar no nível estadual existe, em Minas Gerais, o Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM, criado em 1977 e rearticulado pelo Decreto n. 44.667, de 3 de 

dezembro de 2007. Sediado na Capital mineira, articula-se em Unidades Regionais 

Colegiadas – URC nos principais municípios mineiros (Disponível em: < 

http://www.semad.mg.gov.br/copam> Acesso em: 02 de agosto de 2011). 

 O COPAM é um colegiado com representação paritária de órgãos do governo e da 

sociedade organizada, tendo por atribuição formular diretrizes, normas técnicas sobre padrões 

ambientais e acompanhar a execução da política estadual de meio ambiente. É, também, o 

órgão encarregado do licenciamento ambiental. 

 Por determinação da Lei n. 6.938/81, cada estado da Federação deve ter seu órgão 

licenciador integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, como Minas 
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Gerais tem o COPAM. Ocorre que nem todos os estados possuem esse órgão. Nesses casos, o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que é 

órgão federal, realiza a gestão ambiental.  

 

8.9.3 CERH 

 

   O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH foi criado pelo Decreto n. 

29.961, de 28 de abril de 1987, tendo por finalidade integrar órgãos públicos e o setor 

produtivo da sociedade civil organizada, para assegurar o uso racional da água, por meio de 

democrática gestão e discussão de interesses sobre o uso de águas em Minas Gerais 

(Disponível em: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/cerh> Acesso em: 2 de agosto de 

2011).  

 São objetivos do CERH: aperfeiçoar instrumentos de planejamento, de 

compatibilização, de avaliação e de controle do uso das águas, para garantir a sustentabilidade 

do uso, conforme diretrizes das políticas nacional e estadual de recursos hídricos. 

 Minas Gerais se destaca no cenário nacional de proteção do meio ambiente pela 

legislação de proteção dos recursos naturais e pelos sistemas de gestão e controle de 

atividades produtivas, respeitando diretrizes de preservação ambiental. Assim, para garantir 

qualificado nível de gestão das águas, o COPAM e o CERH atuam juntos.  

  

8.9.4 A normatização conjunta COPAM/CERH em Minas Gerais 

 

 Atuando juntos, o COPAM e o CERH baixaram a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH n. 01 de 1º de maio de 2008 que, analogamente à Resolução CONAMA n. 

274/00, estabeleceu padrões de qualidade das águas em Minas Gerais, cuidando também, de 

classificar os corpos hídricos conforme os usos preponderantes de suas águas, nos moldes do 

que determinou a Resolução CONAMA n. 357/05. 
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 Pelas disposições da Deliberação Normativa Conjunta n. 01/2008, a ninguém é 

autorizado despejar nos corpos hídricos qualquer tipo de efluente sem prévio tratamento ou 

em desacordo com os padrões nela estabelecidos (artigos 19 e 20). 

 Em Minas Gerais, as águas doces são classificadas conforme usos preponderantes 

delineados na Tabela 6. 

 

8.9.5 Padrões de lançamento de efluentes em Minas Gerais 

 

 A Deliberação Normativa Conjunta n. 01/08 definiu os níveis máximos de coliformes 

termotolerantes (coliformes fecais) aceitáveis nas águas, conforme a classe do corpo hídrico 

receptor. 

 Ao estabelecer esses níveis, a Deliberação considerou o despejo de efluentes após 

tratamento em sistemas de coleta e tratamento. Importante lembrar que existem sistemas de 

tratamento de esgotos em Minas Gerais e que o Poder Público tem realizado esforços no 

sentido de controlar a poluição que se mostra muito intensa, possivelmente por causa dos 

contingentes populacionais. 

 Ressalte-se que, legalmente, não são exigidos simplificados sistemas de tratamento de 

esgotos em edificações residenciais. Por isso, inobstante existir regulamentação e estrutura de 

órgãos públicos para o gerenciamento da qualidade das águas, elas ainda são intensamente 

conspurcadas, porque as casas despejam esgoto doméstico in natura, deixando a cargo do 

Estado a responsabilidade pela coleta e pelo integral tratamento antes de serem vertidas nos 

corpos hídricos receptores. 

 Diz o art. 19 da Deliberação Normativa Conjunta: 

Art. 19. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, 

padrões e exigências dispostos nesta Deliberação Normativa e em outras normas aplicáveis. 

(MINAS GERAIS. Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n. 01/ 2008. Disponível 

em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8151> Acesso em: 2 de agosto de 

2011). g.n. 

 

 Da interpretação do dispositivo acima transcrito, fica claro que os esgotos domésticos 

de residências não obedecem às suas disposições. As empresas concessionárias de serviços de 
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abastecimento de água e coleta de esgotos são responsáveis pela coleta e pelo integral 

tratamento das águas residuárias (esgotos domésticos). 

 Da mesma forma que as normas do CONAMA, a DNC – COPAM/CERH n. 01/08, no 

seu art. 42, sujeita os infratores às penalidades da Lei n. 9.605/98 e seus regulamentos, ou 

seja, desobedecer a parâmetros legalmente determinados para o lançamento de esgotos de 

qualquer natureza nas águas, principalmente domésticos, é crime e por isso deveria haver 

punição dos infratores com aplicação da lei penal, o que não se observa no dia-a-dia das 

comunidades. 
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9 A PROTEÇÃO DAS ÁGUAS NO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

9.1 Lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998,  define os crimes contra o meio ambiente 

 

 Visando a proteger efetivamente os recursos hídricos, a legislação brasileira se mostra 

completa e bem redigida. Há proteção das águas em dispositivos constitucionais, em leis 

federais e estaduais. Essas leis criam sistemas de gestão e monitoramento do uso de águas 

para diminuir impactos da poluição e promover o uso racional e sustentado. 

 Para reforçar o conjunto de normas de proteção das águas, o legislador brasileiro 

expandiu a tutela das águas para o Direito Penal pela vigência da Lei n. 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, com a redação do art. 54, procurando diminuir o ânimo e a capacidade 

humana de poluir e degradar as águas. O legislador não especificou formas de poluição que 

considera crime, ao contrário, utilizou terminologia genérica, para abranger o máximo de 

condutas possíveis, devendo os cidadãos conhecer o texto legal, para preventivamente agirem 

em conformidade com a lei. 

 A Lei n. 9.605/98 é alvo de muitas críticas pelos doutrinadores de Direito Penal, sob 

vários pontos de vistas que, na opinião deles, dificultam a aplicação dela aos casos concretos. 

Sem entrar no mérito dessas discussões, deve-se ressaltar que, como tudo elaborado pelo 

homem, a lei não é perfeita. Carece de tempo para amadurecer e, por meio de modificações, 

ser adaptada ao interesse social, produzindo os efeitos que dela se espera. Portanto, nos 

momentos iniciais da vigência da lei, a sociedade deve primar para que ela seja cumprida, de 

forma a contribuir para o processo de validação e aperfeiçoamento legal, e não para 

transforma-la em “letra morta”, o que certamente interessaria somente às pessoas que não 

desejam o controle das atividades sociais e econômicas para a preservação do meio ambiente. 
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9.2 A lei de crimes ambientais e o princípio da fragmentariedade 

 

 Pelo princípio da fragmentariedade o Direito Penal deve tutelar apenas os bens de 

maior relevância para a sociedade, não se podendo falar em tutela penal de coisas sem 

relevância para a sociedade. 

De maneira específica, a Lei n. 9.605/98, que define os crimes contra o meio 

ambiente, protege as águas contra a poluição. Dispõe o art. 54: 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 

danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa 

da flora: 

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º. Se o crime é culposo: 

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. (BRASIL, 2011, p. 1.656). 

 

No tema meio ambiente, o Direito Penal é chamado para prevenir o abuso e induzir 

práticas que contribuam para o desenvolvimento em bases sustentáveis, afinal, o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental conferido ao cidadão pela 

Constituição da República, no art. 225. Se o meio ambiente é um direito fundamental, é 

inquestionável sua importância para ser protegido pelo Direito Penal.  

A proteção penal ao meio ambiente não afronta o princípio da fragmentariedade, 

considerando a relevância do equilíbrio ecológico e da preservação dos recursos naturais para 

as gerações presentes e futuras. 

 

9.3 Os esgotos domésticos e o crime de poluição do art. 54 da Lei n. 9.605/98 

 

 Na elaboração da norma incriminadora, o legislador utiliza verbos no infinitivo para 

definir a conduta a ser incriminada. O verbo é chamado, tecnicamente, núcleo do tipo. 

No caso do art. 54 em estudo, “causar” significa efetivar, provocar, originar. Causar 

poluição é alterar adversamente o ambiente, provocando danos à saúde humana, prejudicando 

os ecossistemas e as atividades sociais e econômicas, conforme definido no art. 3º da Lei n. 

6.938/91.  
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 Esgotos domésticos são poluentes porque alteram as características organolépticas da 

água (cor, cheiro, sabor e odor). A partir do momento em que são despejados nos corpos 

receptores (águas públicas), os esgotos promovem alterações capazes de afetar as pessoas e os 

ecossistemas. Poluídas, as águas se tornarão imprestáveis para uso humano e veicularão 

organismos patogênicos provocando doenças e outros problemas de saúde pública. 

 

9.4 Autoria no crime de poluição por esgotos domésticos 

 

 Quanto à autoria, tem-se um crime comum. É o crime que pode ser praticado por 

qualquer pessoa, porque a lei penal não exige qualidade específica para ser autor do delito. As 

pessoas, indistintamente, têm potencial para serem autoras do crime de poluição das águas, 

porque diariamente produzem esgoto doméstico, lançando-o na rede pública de coleta que o 

conduzirá às águas públicas. 

 

9.5 Poluir por esgotos domésticos é crime praticado de forma livre  

 

 A poluição pode ser de qualquer natureza, causada por qualquer meio escolhido pelo 

autor, caracterizando crime de forma livre, ou seja, o legislador não elegeu maneiras 

específicas para cometer o crime de poluição. 

 O cidadão, ao lançar esgotos domésticos nas águas, livremente, suja as águas, altera 

adversamente suas características, tornando-a imprópria para o uso humano, cometendo, desta 

forma, o crime de poluição. 

 

9.6 Crime de poluição por esgoto doméstico quanto ao resultado 

 

9.6.1 Crime formal 
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 Diz-se formal o crime em que a lei não exige um resultado naturalístico imediato para 

sua consumação. Basta o risco de dano para que se registre o crime. Para efetivação do crime 

formal não é necessário alteração do ambiente.  

O legislador penal quis proteger a sociedade considerando crime de poluição o simples 

agir com potencialidade de causar dano. O crime formal é de consumação antecipada ao 

possível e previsível resultado. 

 No caso do despejo de esgotos domésticos, o simples carrear fezes e outros dejetos 

para as águas públicas configura o delito, porque água conspurcada pode desencadear 

epidemias, se forem sistematicamente utilizadas pela população, embora não seja necessário o 

resultado epidemia para a consumação do crime de poluir por esgoto doméstico. 

 

9.6.2 Crime material 

 

Ainda, quanto ao resultado, se registrada situação com mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora, tem-se crime material. Crime material é aquele que gera 

resultado naturalístico imediato. Para se consumar, é necessário o resultado. O crime material 

altera imediata e visivelmente o ambiente. 

Observam-se, nos corpos hídricos com intensa carga poluente, sazonais mortandades 

de peixes e de outros seres vivos motivadas por fatores antrópicos (causados pelo homem) e 

naturais associados.  

 

9.7 Momento consumativo do crime de poluição por esgoto doméstico 

 

 Quanto ao momento consumativo, causar poluição pelo despejo de esgotos domésticos 

é um crime instantâneo, porque a consumação ocorre em momento determinado, qual seja, 

quando os esgotos domésticos, com significativas concentrações fecais caem nos corpos 

receptores. 
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9.8 Crime de poluição por esgoto doméstico quanto ao dano causado 

 

9.8.1 Crime de dano e crime de perigo 

 

 Relativamente ao dano causado, os crimes se classificam em crimes de dano e crimes 

de perigo. Na primeira parte do caput do artigo (poluição em níveis que possam resultar danos 

à saúde humana), tem-se crime de perigo; basta a iminência de dano para a consumação do 

delito. A iminência de dano é gerada pela simples conduta do autor, não sendo necessário 

nenhum resultado.  

Se ocorrer mortandade de animais ou destruição significativa da flora (segunda parte 

do caput do artigo), resta configurado dano ao ambiente. Nesse caso, como o delito deixa 

vestígio, é imprescindível a realização de perícia comprobatória do resultado, apontando 

objetivamente a extensão e a intensidade dos danos, para fins de reparação e penalização. 

 

9.9 Causar poluição por esgoto doméstico é crime comissivo 

 

Causar poluição por esgoto doméstico é um crime comissivo, ou seja, acontece por 

uma ação do autor.  

A ação humana criminosa é a atitude de carrear pelas tubulações da rede pública de 

esgotos excretas (fezes) e demais resíduos carreáveis pela água. 

 

9.9.1 Versão omissiva do crime de poluição por esgoto doméstico 

 

 São considerados omissivos os crimes que ocorrem por falta de ação, por falta de 

atitude da pessoa que tinha o dever de agir. Assim, quem produz esgoto doméstico deveria, 

em tese, procurar diminuir o impacto do despejo de águas conspurcadas nos corpos 

receptores. Portanto, a poluição por esgoto doméstico pode configurar crime comissivo se 

analisada sob a óptica da ação humana de carrear excretas e outros poluentes para as águas, e 

pode configurar crime omissivo se analisada sob a óptica de que o cidadão se omite quando 
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deixa de adotar medida mitigadora de impacto, antes de carrear os esgotos para os corpos 

hídricos.  

 

9.10 Poluir despejando esgotos nas águas é crime unissubjetivo 

 

 Causar poluição por esgotos domésticos é um crime unissubjetivo, aquele que pode ser 

praticado por apenas uma pessoa.  

A lei não exige nem prevê o chamado concurso necessário de agentes, que se 

consubstancia na necessidade de mais de uma pessoa para realizar o núcleo do tipo, que é o 

verbo ou os verbos, no infinitivo, presentes nos tipos penais, para indicar objetivamente a 

conduta incriminada.  

Diariamente, as pessoas utilizam banheiros e lavatórios, dispensando em seguida as 

águas que utilizaram. Essas águas é que causarão poluição, configurando o ato de “causar 

poluição”, descrito no tipo penal. 

 

9.11 Forma dolosa de poluir 

 

 Em Direito Penal agir dolosamente significa querer produzir o resultado criminoso ou 

assumir o risco de produzir o resultado. 

As pessoas, quando utilizam seus banheiros residenciais ou nos ambientes de trabalho, 

não têm a intenção de causar poluição, não querem, com suas condutas, que as águas públicas 

se tornem sujas, fétidas e conspurcadas. Se elas tivessem a intenção de poluir as águas, 

teríamos o crime de causar poluição por esgotos domésticos na forma dolosa. A forma dolosa 

de cometer delito está prevista no inciso I do art. 18 do Código Penal brasileiro: 

Art. 18. Diz-se o crime: 

I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 

II – [...]. (BRASIL, 2011, p. 350). 

 

 Não há, portanto, que se falar em crime doloso de poluir pelo lançamento de esgotos 

domésticos, porque o cidadão não tem a intenção de causar mal ao ambiente, mas livrar-se de 
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dejetos e higienizar os ambientes. As águas conspurcadas são um subproduto de sua ação para 

proteger a própria saúde e das demais pessoas em seus microambientes. 

 

9.12 Forma culposa de poluir 

 

Diferentemente da forma dolosa de cometer crime, existe a forma culposa, que é 

aquela em que o autor não quer o resultado criminoso, mas, com sua atitude, o produz – sem 

querer.  

O resultado indesejado é produzido porque o cidadão age sem adotar cuidado objetivo 

que deveria ser observado para evitar o mal. Quando produzem esgotos domésticos as pessoas 

querem afastar excretas e dejetos dos seus microambientes (casa ou o local de trabalho). 

Afastar esses dejetos constitui ato de higiene, para evitar a infestação dos ambientes que, 

sujos e mal cuidados tornam-se propensos a doenças e outras afetações que prejudicam a 

qualidade de vida e a saúde humana.  

Quando o cidadão polui por esgoto doméstico, ele comete o crime de “causar 

poluição” na forma culposa, que é a modalidade criminosa em que o autor não quer o 

resultado que produziu.  

No inciso II do art. 18 do Código Penal está previsto o crime na forma culposa: 

Art. 18. Diz-se o crime: 

I – [...]; 

II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

(BRASIL, 2011, p. 350). 

 

9.12.1 Os elementos do crime culposo 

 

9.12.1.1 Imprudência. Há imprudência quando o autor do delito age com egoísmo, 

açodadamente, sabendo que de sua atitude pode resultar fato indesejado. É exemplo de 

imprudência o motorista que, estando com seus reflexos diminuídos, em razão do uso de 

remédio que causa efeitos colaterais, deixando-o sonolento, com visão turva e tonteiras, toma 

seu veículo e sai pelas ruas dirigindo-o. Dirigir veículo pelas ruas da cidade é ato de se 

transportar, é ato legal, porém, para que isso ocorra sem maiores riscos para a sociedade, 
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deve, o motorista, agir com prudência e pautado nas regras de trânsito. Então, sabendo que 

está com seus reflexos prejudicados pelo uso de remédio, o motorista deve abster-se de 

dirigir. 

 

9.12.1.2 Negligência. É um não-agir. Na negligência o autor deixa de adotar cuidado objetivo 

para evitar resultados previsíveis e indesejados. O negligente é omisso, displicente, não 

observador. Ele pode ter os cuidados necessários para diminuir o risco de sua atitude, mas não 

age desta forma.  

Na negligência se amolda o delito de causar poluição pelo despejo de esgotos 

domésticos, porque nos dias atuais existem dispositivos, equipamentos de engenharia sanitária 

que, se instalados nos prédios residenciais, comerciais e industriais, serão diminuídos os 

impactos, as consequências do lançamento de esgotos.  

Os cidadãos, ao lançarem na rede pública seus esgotos domésticos, sem qualquer tipo 

de tratamento inicial (in natura), agem com negligência, porque têm como fazer diferente, de 

maneira a não afetar tão gravemente as águas, mas não o fazem. Agem acreditando que suas 

condutas não causarão mal algum. Em outros casos, preferem imputar aos governos a 

responsabilidade total pela poluição, crendo que os cofres públicos têm recursos suficientes 

para resolver todos os problemas sociais, independentemente da mais efetiva participação dos 

cidadãos em questões como a proteção das águas. 

 

9.12.1.3 Imperícia. Registra-se imperícia quando falta habilidade, experiência, aptidão para a 

execução de determinada tarefa. Trata-se de inabilidade cognitiva (do conhecimento), 

podendo ser eventual. O autor do delito causado por imperícia não tem o preparo ou 

experiência suficiente para a realização da tarefa.  

Ocorre imperícia quando, por exemplo, um motorista de caminhão, ao fazer uma 

manobra utilizando marcha ré, vendo que existia veículo parado próximo à traseira do 

caminhão, calcula mal a manobra e atinge o veículo parado, causando lesões corporais em 

pessoa que se encontrava dentro do veículo atingido. 
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 A prática cotidiana dos cidadãos, quanto aos esgotos domésticos, se amolda ao crime 

culposo praticado com negligência. Todos os dias, em suas residências, no trabalho, no lazer e 

em outras atividades as pessoas cometem infração penal contra o meio ambiente, porque se 

utilizam de água nos banheiros, lançando nelas excretas e outras impurezas que conspurcarão 

os corpos hídricos receptores dos esgotos. 

A água, depois de conspurcada pelo uso humano, costumeiramente é lançada na 

natureza sem tratamento suficiente para que, por processos naturais, se renove. Isso provoca 

impactos ambientais e faz com que o cidadão incida no crime previsto no art. 54 da Lei nº 

9.605/98, na forma culposa. 

 

9.13 A contribuição do Estado para a conspurcação das águas 

 

9.13.1 Redes de esgotos 

 

 Nas cidades, as águas residuárias (esgotos domésticos) são carreadas para os corpos 

hídricos receptores, poluindo-os, por meio de redes de tubos, estruturadas pelo Poder Público 

(Estado ou Município) ou por seus concessionários. 

 As redes de esgotos são subterrâneas, acompanhando a declividade do relevo, tendo 

por ponto terminal os vertedouros naturais, constituídos pelos corpos hídricos receptores (rios, 

córregos e outros cursos d’água). Por isso, são comuns e facilmente visualizáveis pela 

população os pontos onde os esgotos são despejados nos rios e em outros cursos d’água. 

 No momento em que as águas conspurcadas (esgotos) caem nos corpos receptores 

(rios) consuma-se o crime de causar poluição, previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98. Para a 

consumação do delito houve contribuição do Estado, que colocou à disposição do cidadão as 

redes de esgotos. 

 Mesmo sem redes de esgotos estruturadas pelo Poder Público, águas residuárias 

(esgotos) cairão nos corpos hídricos, porque, por processos naturais, numa bacia hidrográfica, 

as águas vertem para um mesmo local – o ponto mais baixo da bacia hidrográfica, chamado 

vertedouro, não raras vezes formado por um curso d’água natural.  
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 Considerando que o cidadão comete crime contra o meio ambiente quando verte 

esgotos domésticos para as águas públicas, poder-se-ia concluir que o Estado, ao estruturar 

redes de esgotos, contribui para o cometimento do delito, porque facilita para o cidadão o 

carreamento de dejetos para as águas públicas. 

 

9.13.2 Concurso de agentes no crime de poluição por esgotos domésticos 

 

 Em Direito Penal, há previsão do chamado concurso de agentes, quando um crime é 

praticado com a contribuição ou ajuda, de qualquer natureza, prestada por terceiros ao autor 

do delito. Nesse sentido, diz o art. 29, caput, do Código Penal: “Quem, de qualquer modo, 

concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.” 

(BRASIL, 2011, p. 350). 

 Ocorrendo concurso de agentes, têm-se duas modalidades de concurso: a co-autoria, 

em que o co-autor realiza junto com o autor os atos de execução; e a participação, em que o 

partícipe contribui de alguma maneira para a realização do delito. No caso em estudo, a 

atuação do Estado, quando disponibiliza redes de esgotos, configura participação, porque o 

lançamento do esgoto doméstico se torna possível a partir do uso da rede pública de coleta de 

esgotos. 

 Tem-se, então, o cidadão cometendo o crime de causar poluição pelo despejo de 

esgotos domésticos, na condição de autor do delito, com a ajuda do Estado, na condição de 

partícipe, que lhe disponibiliza a rede de esgotos para carrear as águas conspurcadas para os 

corpos hídricos receptores, poluindo-os. 

 Tanto o Estado quanto o cidadão querem, com suas condutas, afastar do 

microambiente (residências, local de trabalho, lazer, etc.) excretas e demais impurezas 

produzidas na higienização diária de pessoas e de ambientes. Daí, concluir-se que ambos 

cometem o crime culposamente, sem a intenção de causar poluição. 
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9.13.3 Excludente de crime na ação do Estado 

 

 A Constituição da República de 1988 atribui ao Estado o dever de zelar pela saúde das 

comunidades da seguinte forma: o inciso XX do art. 21 diz que compete à União instituir 

diretrizes para o saneamento básico; o inciso IX do art. 23 diz ser competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a melhoria das condições de 

saneamento básico; no inciso IV do art. 200, atribui-se ao sistema Único de Saúde – SUS a 

participação na formulação e execução de políticas de saneamento básico; por fim, no art. 196 

da Constituição encontramos o seguinte: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 2011, p. 71). 

 Desta forma, percebe-se que o Estado, quando disponibiliza para o cidadão rede de 

esgotos, o faz para cuidar da saúde das comunidades, afastando delas a probabilidade de 

doença, de epidemias e de outras afetações à saúde, em estrita obediência ao que determina a 

Constituição da República de 1988.  Nesse caso, sobre a conduta do Estado incide instituto de 

Direito Penal que exclui a ilicitude. É o que dispõe o art. 23 do Código Penal: 

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: 

I – [...]; 

III – em estrito cumprimento de dever legal [...]. (BRASIL, 2011, p. 350). 

 Não se pode, portanto, em face das disposições da própria lei penal, atribuir ao Estado 

a prática de crime culposo de causar poluição, na condição de partícipe, porque o Estado age 

em estrito cumprimento de dever legal, com o objetivo de proteger a saúde das pessoas e 

promover o saneamento básico, quando disponibiliza rede de coleta de esgotos domésticos. 

 Importante frisar que o ato de causar poluição é inerente a quem produz poluente. 

Tratando-se de esgotos domésticos, o cidadão é quem tem capacidade e potencialidade para 

produzir esgotos. Se os dejetos são direcionados para uma Estação de Tratamento de 

Efluentes- ETE, não há que se falar no crime de causar poluição, porque nesse caso o Estado 

interferiu elidindo o crime. Entretanto, nos casos em que os esgotos são lançados diretamente 

nos corpos hídricos, sem qualquer tratamento, pode-se dizer que houve cometimento de crime 

do art. 54, porque qualquer corpo d’água que receba mínimas concentrações de fezes passa a 

ter potencialidade para causar danos à saúde das pessoas, pela proliferação de microrganismos 
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patogênicos difusores de doenças e verminoses, desencadeando epidemias e outros problemas 

visivelmente observados nas comunidades brasileiras, principalmente nas desprovidas de 

serviços de abastecimento público de águas e de coleta de esgotos. 

 O despejo de esgotos domésticos in natura nos corpos hídricos é, portanto, conduta 

típica. Configura o crime do § 1º do art. 54 da Lei nº 9.605/98, uma vez que após receber 

carga orgânica de atividades domésticas, qualquer curso d’água, por maior que seja, 

contamina-se e torna-se potencialmente provocador de danos à saúde humana. 

 

9.14 Crime de poluição e esgoto doméstico: punição na esfera do Direito Penal 

 

9.14.1 Culpabilidade no crime de poluir por esgoto doméstico 

 

 Culpabilidade é instrumento de medida da pena a ser aplicada. O juiz, no caso 

concreto, avaliará a “quantidade” de pena a ser aplicada ao autor do crime, conforme sua 

contribuição para o delito. 

 No caso dos esgotos domésticos as pessoas teriam que ser punidas, se condenadas por 

esse crime, na medida de sua culpabilidade, ou seja, conforme a contribuição para o resultado 

ilícito alcançado, qual seja, a poluição das águas. Isso não seria difícil de ser provado, uma 

vez que, por meios científicos, é possível determinar a quantidade de esgoto doméstico 

produzido por pessoa diariamente. Fundado em informação técnica o juiz tem como aplicar 

pena a cada pessoa que tenha produzido esgoto doméstico num determinado período. 

 O crime, para ser culpável, necessita de três requisitos: a) capacidade do autor do 

delito para receber pena – só pode ser punido quem é maior de idade e goza de boa saúde 

mental; b) potencial consciência da ilicitude – para ser apenada, a pessoa tem que ter 

consciência do que fez, tem que saber que fez errado; c) exigibilidade de conduta conforme o 

Direito – não se pune o autor de crime que, pelas circunstâncias de tempo, modo e lugar não 

tinha como agir conforme o Direito. 

Permanecendo em vigor o art. 54 da Lei n. 9.605/98 e mantendo-se as atuais condutas 

no sentido de verter esgotos domésticos sem tratamento diretamente nos corpos hídricos, 
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necessário será reestruturar o Poder Judiciário para que atenda à demanda de processar e 

condenar todas as pessoas, instituições públicas e privadas que despejam esgotos nos corpos 

hídricos de forma a conspurcá-los. Necessário ressaltar que esta conclusão faz surgir no 

contexto social do Direito algo inviável. Não é interesse da lei “colocar na cadeia” as pessoas 

porque produziram excretas e se utilizaram de água no seu dia-a-dia. Portanto, este não é o 

melhor caminho a ser seguido pela Justiça e pelo cidadão. 

 

9.14.2 Fragilidade do dispositivo penal relativo à poluição por esgoto doméstico 

 

Os estudos até aqui apresentados mostram o esforço do legislador penal para proteger 

o meio ambiente, em especial as águas. 

Inobstante a conduta de poluir por esgoto doméstico se amoldar ao crime previsto no 

art. 54 da Lei n. 9.605/98, do ponto de vista prático não é conveniente que as autoridades do 

Poder Judiciário do País queiram processar e condenar as pessoas que culposamente 

produzem esgoto doméstico. Todos os dias pessoas defecam, urinam e higienizam seus 

corpos, utensílios e ambientes, gerando esgotos domésticos. 

O “espírito da lei” (vontade do legislador) nesse caso não é colocar na cadeia pessoas 

que produziram esgotos domésticos culposamente, mas alertar a sociedade para a nocividade 

desta conduta que, em casos extremos, poderá ser levada à apreciação do Poder Judiciário, 

que terá condições de coercitivamente determinar modificação de hábitos e de procedimentos 

para que sejam atingidos objetivos de proteção e preservação dos recursos hídricos. 

Pessoas físicas ou pessoas jurídicas podem ser condenadas penalmente a instalar em 

seus edifícios residenciais ou comerciais dispositivos para diminuir impactos do lançamento 

de efluentes em águas públicas se, em determinado local, a medida for necessária para, por 

exemplo, proteger um curso d’água de classe especial ou de excepcional valor paisagístico ou 

ecológico. 

As pessoas precisam agir correta e sustentavelmente não por “medo” de punição 

imposta pela lei, mas por equilíbrio e senso de bem comum com atitudes convergentes para a 

paz, para o bem-estar e para a sobrevivência em ambiente que respeite os fundamentos da 

vida em comunidade, com respeito ao meio ambiente. 



75 

 

Nas palavras de Dias (2004) “[...] legislação para gerenciar nossos recursos hídricos é 

o que não falta.” (DIAS, 2004, p. 319). Falta atitude, falta efetiva participação do cidadão nos 

processos de proteção do meio ambiente, em especial das águas. 
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10 A QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

10.1 No Brasil 

 

 A Agência Nacional de Águas – ANA é o órgão responsável pela gestão das águas em 

nível nacional, conforme visto em 8.5.1 desta pesquisa, gerenciando a Política Nacional de 

Recursos Hídricos – PNRH. 

 Na condição de órgão gestor da PNRH a ANA pesquisa e organiza banco de dados 

que contribui para estudos e para a produção de informações relevantes na gestão e 

preservação das águas no País. 

 Um dos esforços de grande relevância da ANA é o relatório de conjuntura, disponível 

no site oficial da instituição. Trata-se de documento que apresenta resultados de pesquisas 

realizadas no território nacional, anualmente, para avaliar aspectos de qualidade e quantidade 

das águas (Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/> Acesso em: 15 Ago. 

2011). 

 Dentre outras informações, destacam-se: 

a) Cerca de 80% das águas doces disponíveis no Brasil estão na região Amazônica, onde se 

tem a menor população do País; 

b) as águas estão irregularmente distribuídas e a esse fator soma-se a irregularidade de chuvas, 

provocando secas como as que acontecem nos estados do Nordeste; 

c) os corpos hídricos com os piores Índices de Qualidade das Águas (IQA) são os que estão 

próximos às Regiões Metropolitanas e cidades de médio porte. Atribui-se a má qualidade das 

águas nesses pontos ao lançamento de esgotos domésticos; grifamos; 

d) em alguns pontos de monitoramento de qualidade das águas observou-se melhoria do IQA 

que pode ser atribuída a programas de despoluição. Pode-se mencionar como exemplo o rio 

das Velhas em Minas Gerais. O programa de despoluição da bacia do rio das Velhas 

contemplou a construção de Estações de Tratamento de Efluentes – ETEs em Belo Horizonte 

– MG; 
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e) dentre os parâmetros do IQA, causa perplexidade observar que os coliformes 

termotolerantes constituem o maior índice de violações (51%), seguido do fósforo total 

(42%), ou seja, as comunidades e o Poder Público, com as atuais propostas de mitigação de 

impactos, não têm conseguido cumprir as normas de proteção das águas relativamente aos 

esgotos domésticos, principais responsáveis pelas violações dos parâmetros mencionados; 

f) Outro parâmetro importante para a análise do IQA é o Índice de Estado Trófico IET. O IET 

resulta da análise da quantidade de nutrientes nas águas (principalmente Nitrogênio e 

Fósforo). Águas com excesso desses nutrientes se tornam propensas ao desenvolvimento de 

microalgas e cianobactérias que provocarão a mortandade de peixes, alterações da 

biodiversidade aquática, desenvolvimento descontrolado de vegetação aquática e outros 

prejuízos aos ecossistemas e às atividades econômicas e sociais, como, por exemplo, 

entupimento em sistemas de geração de energia elétrica; 

g) o Brasil tem dificuldades com o tratamento de esgotos domésticos. Numa análise de dados 

produzidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS entre os anos de 

2004 e 2008 observa-se bom índice de atendimento no abastecimento público de água, 

entretanto, no que se refere aos esgotos domésticos, não se observa semelhante resultado, ao 

contrário, há significativa disparidade entre os resultados, conforme tabela abaixo: 

Tabela 6 – Índices de cobertura de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, segundo 

resultados do SNIS (2004-2008) 

 

TEMA 

Índices de coberturas ao longo dos anos 

Atendimento (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Abastecimento urbano de água  

 

95,4 96,3 93,1 94,2 94,7 

Coleta de esgotos domésticos 

urbanos 
50,3 47,9 48,3 49,1 50,6 

Tratamento de esgotos domésticos 

urbanos 
31,3 31,7 32,2 32,5 34,6 

Fonte: Relatório de Conjuntura 2011 (ANA) 

 

 É indiscutível a reduzida potencialidade do Estado para, sozinho, solucionar a questão 

dos esgotos domésticos. Pesquisas complementares podem ser feitas para diagnosticar qual a 

maior dificuldade para construir e operar ETEs, podendo-se presumir com relativa segurança 

que os custos são o obstáculo, a dificuldade.  

 Não seria absurdo inferir, da leitura da tabela acima, que o Poder Público tem 

priorizado o abastecimento público de água. Em segundo plano, tem procurado expandir a 
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rede de coleta de esgotos. O tratamento de esgotos, por sua vez, não tem recebido a atenção 

que deveria, talvez porque a sociedade acredite que águas poluídas afetam “apenas o meio 

ambiente”.  

 Do que foi exposto, fica claro que os níveis de conspurcação das águas podem estar 

aumentando a cada dia. Por isso, as cidades estão com suas águas mais sujas, mais 

susceptíveis de infestações por microorganismos patogênicos para causar doenças nas pessoas 

e com mais incômodos pela poluição atmosférica causada pelo cheiro de esgotos exalado nos 

corpos hídricos contaminados.  

 

10.2 Em Minas Gerais 

 

10.2.1 O projeto Águas de Minas 

 

 Desde o ano de 1997 Minas Gerais conta com o “Projeto Águas de Minas” que 

consiste no monitoramento da qualidade das águas no estado, por meio da coleta e análise de 

parâmetros físicos, químicos e biológicos de águas coletadas em pontos estratégicos dos 

corpos hídricos das bacias hidrográficas mineiras. (MINAS GERAIS. Projeto Águas de 

Minas. Belo Horizonte: IGAM, 2002. CD-ROM). 

 Os relatórios denunciam a presença constante e, em alguns locais, crescente de 

coliformes fecais ou coliformes termotolerantes. Na conclusão da apresentação de resultados 

desses relatórios, propõe-se gestão junto ao Ministério Público e às Prefeituras Municipais no 

sentido de implantar sistemas de tratamento de esgotos domésticos e demais medidas de 

saneamento básico porque, inobstante se registrar melhoria da qualidade das águas no 

contexto geral, é observado aumento de violação do parâmetro coliformes fecais. 

 Os textos com esta proposta se repetem sem que diminuam, nos relatórios 

subsequentes, as concentrações de coliformes fecais, porque as Prefeituras Municipais não 

têm como construir Estações de Tratamentos de Efluentes – ETEs em níveis que atendam 

integralmente aos anseios da população e à lei. Alguns parâmetros apresentam melhorias nas 

estações secas; quando vêm as chuvas são registrados mais intensos índices de poluição, 
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porque as enxurradas carream para os corpos hídricos poluentes que durante a estiagem 

permaneciam nas superfícies. 

 O Projeto Águas de Minas e seus resultados registram melhorias, porque os problemas 

da poluição hídrica estão sendo investigados e estão se tornando cada vez mais conhecidos 

dos órgãos ambientais e da população. Informados, órgãos públicos e população poderão 

contribuir para a reversão dos quadros de maior gravidade, como é o caso da intensa 

contaminação por coliformes termotolerantes nos corpos hídricos que recebem esgotos 

domésticos das cidades. 

 

10.2.2 O tratamento de esgotos em Minas Gerais 

 

 Objetivando impulsionar a melhoria da qualidade das águas no Estado, o COPAM 

deliberou sobre o tratamento de esgotos domésticos por meio da Deliberação Normativa n. 

96/2006 alterada pela DN n. 128/2008. Essas Deliberações convocaram os municípios 

mineiros para o licenciamento ambiental de Estações de Tratamento de Esgotos-ETEs. 

 Os resultados do esforço são observáveis, mas em padrão embrionário, porque a 

construção e a operação de ETE requer emprego de verbas públicas, que nem sempre estão 

disponíveis, por causa dos altos custos desses empreendimentos. 

 As DN n. 96/2006 e 128/2008 fundamentam o Programa Minas Trata Esgoto, que 

prevê liberação de recursos do ICMS – Ecológico para os municípios que tiverem ETEs 

operando em consonância com o disposto nas regras do programa. 

 Ressalte-se que o programa Minas Trata Esgoto está direcionado para a 

conscientização e efetiva participação dos Municípios que, para conseguir resultados, terão 

que construir e operar ETEs. Importante que, nesse esforço, cada cidadão possa fazer algo 

para somar forças com o Poder Público municipal, como por exemplo, mitigando impactos do 

lançamento de esgotos domésticos na origem, medida que poderia contribuir, no mínimo, para  

diminuir custos operacionais .  

    



80 

 

10.2.3 Níveis de contaminação das águas em Minas Gerais 

 

 Nas cidades, por causa dos contingentes populacionais, é intenso o uso de águas em 

prédios comerciais e residenciais. É o uso cotidiano para dessedentação, higienização pessoal, 

de objetos, de utensílios e de ambientes, fazendo com que se disperse na águas públicas 

excretas e outras substâncias capazes de poluir.  

Em Minas Gerais, além da contaminação por coliformes fecais, registra-se poluição 

nas bacias hidrográficas, com violação dos parâmetros legais de outros contaminantes como 

Fósforo (P) e Nitrogênio (N). Essas substâncias, em maiores concentrações, servem de 

nutrientes para microrganismos e se tornam responsáveis pela eutrofização de ecossistemas 

aquáticos. Conforme Jordão e Pessoa (2009), eutrofização é a proliferação desequilibrada de 

microrganismos – no início, algas, e em seguida fungos e bactérias decompositoras – 

promovendo colapso no ecossistema afetado. Algas, fungos e bactérias proliferando 

desordenadamente consomem o oxigênio dissolvido na água (O2), prejudicando a co-

habitação e a existência dos demais seres vivos no ambiente, podendo provocar perda de 

biodiversidade.  

 O Relatório de Qualidade das Águas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – 

IGAM – disponível em http://www.igam.mg.gov.br/qualidade-das-aguas - aponta as maiores 

violações de parâmetros, conforme definido na legislação mineira de controle da poluição 

hídrica. Coliformes termotolerantes (indicativo de fezes na água) são os de maior incidência. 

 Importante ressaltar que o padrão de verificação da qualidade das águas não é a 

ausência de coliformes; as águas podem conter quantidades toleráveis de coliformes fecais, 

conforme definido na Resolução CONAMA N. 274/00, que estabelece padrões para a 

balneabilidade das águas. A Tabela 7 apresenta esses padrões. 

Tabela 7 – Águas próprias para consumo – RESOLUÇÃO CONAMA n. 274/00 

CATEGORIA PARÂMETRO 

Satisfatória 1000 coliformes fecais/100 ml ou 800 E. coli/100 ml ou 100 enterococos/100 ml 

 

 

Fonte: Resolução CONAMA n. 274/00 

 

http://www.igam.mg.gov.br/qualidade-das-aguas
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Na Tabela 8, a seguir, são apresentados resultados do Relatório de Qualidade das 

Águas - IGAM, destacando os coliformes. A análise deste parâmetro permite verificar índices 

de contaminação por organismos patogênicos proliferados em razão da presença de fezes 

humanas e de animais nas águas. 

Para a pesquisa dos dados do relatório de qualidade das águas, foram coletadas 

amostras de águas em 401 pontos de monitoramento no Estado, o que significa cobertura de 

96,3% da área do território mineiro.  

Tabela 8 – Parâmetros de verificação do Índice de Qualidade das Águas – IQA/2010 

PARÂMETRO 1º TRIM. % 2º TRIM. % 3º TRIM. % 4º TRIM. % 

Coliformes Termotolerantes 59,9 65,7 62,4 88,0 

Fósforo (P) 13,0 13,7 18,2 28,0 

Nitrogênio (N) 1,4 1,9 5,5 1,5 

Fonte: Relatório de Qualidade das Águas – IGAM/2010 

 Observa-se que a violação de parâmetros aumentou a cada trimestre no ano de 2010. 

Isso quer dizer que, relativamente a esses parâmetros, as águas se tornaram mais 

contaminadas. Os coliformes termotolerantes aumentaram em proporções preocupantes, 

considerando o prejuízo que causam aos corpos hídricos, aos ecossistemas e às comunidades.  

 Avaliados os mesmos parâmetros relativos ao ano de 2011, tomando por referência o 

primeiro trimestre do ano, percebe-se a dimensão do problema da conspurcação das águas por 

esgotos domésticos, por serem alarmantes os aumentos de violações, comparados em períodos 

análogos.  A Tabela 9 apresenta estes dados. 

Tabela 9 – Parâmetros de verificação do Índice de Qualidade das Águas – IQA 2010/2011 

PARÂMETRO 1º TRIM. 2010 % 1º TRIM. 2011%  Aumento % 

Coliformes Termotolerantes 59,9 85,0 41,9 

Fósforo (P) 13,0 32,0 146,1 

Nitrogênio (N) 1,4 2,0 42,8 

Fonte: Relatório de Qualidade das Águas – IGAM/2010 

Os dados apresentados se referem exclusivamente ao estado de Minas Gerais, 

apresentando índice de contaminação hídrica por coliformes termotolerantes ascendente. 
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11 POR UMA NOVA ÉTICA ECOLÓGICA NO USO DAS ÁGUAS 

 

11.1 O tradicional costume de ver a sujeira ir por água abaixo 

 

 Ver escoar para os rios a sujeira das cidades é hábito iniciado nos períodos antigos 

quando, depois das chuvas, a cidade ficava mais limpa, com menos excretas nas ruas e com 

melhor aspecto de limpeza. O trabalho era realizado pelas enxurradas. Não foi por outro 

motivo que o desenvolvimento das comunidades urbanas levou à canalização de água para as 

casas, facilitando a higienização de ambientes, porém, conspurcando com mais intensidade os 

corpos hídricos receptores dos esgotos domésticos. 

 As águas como bem de domínio público deveriam ser tratadas de forma diferente, 

afinal, pertencem a todos, não sendo justo que em decorrência do uso por uma pessoa outras 

fiquem impedidas de utiliza-la. É o que acontece nos dias atuais, com prejuízos para as 

comunidades humanas e para os ecossistemas. 

 

11.2 Está na hora de mudar velhos hábitos 

 

 Os hábitos e costumes adquiridos ao longo da história da humanidade não se alteram 

instantaneamente, necessitam de processos de maturação e adaptação para produzir os 

resultados esperados. É chegado o momento de diminuir a tolerância do cidadão quanto à 

conspurcação de corpos hídricos. 

 Não tolerar o despejo de fezes nas águas contribuirá para mitigar o odor fétido das 

cidades e aglomerados, para recuperar ecossistemas aquáticos e suas espécies, preservar sítios 

ecológicos e as paisagens naturais, enfim, dar ao macroambiente a mesma característica de 

limpeza dos microambientes, propícios ao homem e às suas atividades sociais e econômicas. 

 É necessário voltar a ver o peixe em córregos e ribeirões que cortam as cidades. É 

necessário ver vegetação nas margens dos cursos d’água. A recuperação de corpos hídricos 

implicará a recuperação de ecossistemas e reavivamento de espécies ameaçadas de extinção.  
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 Conforme observado por Ferreira (2003), em países como o Canadá existem parcerias 

do governo com a sociedade organizada para retirar o lixo e o esgoto de corpos hídricos. A 

medida tem alcançado resultados satisfatórios, registrando-se, em alguns pontos, a total 

recomposição de ecossistemas aquáticos. As tarefas são realizadas por voluntários de 

Organizações Não-Governamentais (ONG) com apoio financeiro dos órgãos públicos e de 

empresas privadas interessadas em auxiliar na recuperação ambiental.  

 Romano Filho, Sartini e Ferreira (2002) dizem: 

Futuramente, quando historiadores e analistas tiverem isenção para estudar gestão de águas e 

“gestão de Gente” dos últimos séculos até hoje, esta fase da Humanidade deverá ser apontada 

como uma das mais obscurantistas de toda história do homem. O paradoxo é que temos recursos 

suficientes (leis, tecnologias, conhecimentos acadêmicos, informações, dinheiro, estruturas 

administrativas, etc.) e os resultados não são proporcionais ao volume de recursos aplicados. 

(ROMANO FILHO; SARTINI; FERREIRA, 2002, p. 17). 

 É chegado o momento de o cidadão compreender seu papel na proteção dos recursos 

hídricos, adotando postura condizente com a existência sustentável do homem no Planeta, sob 

pena de o próprio homem passar a contribuir progressivamente para a extinção de sua espécie. 
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12 MITIGAÇÃO DE IMPACTOS DO LANÇAMENTO DE ESGOTOS 

DOMÉSTICOS 

 

12.1 Níveis iniciais de tratamento de esgotos domésticos 

 

12.1.1 Tratamento preliminar 

 

 Sperling (2005) explica que o tratamento preliminar é destinado a remover sólidos 

grosseiros e areia, para proteger os sistemas de coleta e transporte de esgotos, unidades de 

tratamento e os corpos receptores (cursos d’água). A retenção ocorre por processos físicos e a 

remoção manual ou mecanizadamente. 

 Após tratamento preliminar não serão encontrados nas águas restos de absorventes 

higiênicos, de fraldas descartáveis, de suportes plásticos para desinfetantes de vasos 

sanitários, embalagens pet, fragmentos de tecidos, papel, papelão e outros contaminantes que 

poderiam durar décadas no ambiente até se degradarem por processos naturais. 

 As areias são removidas por desarenadores ou caixas de areia cujo princípio de 

funcionamento é a sedimentação. Devido às suas dimensões e densidades os grãos de areia 

decantam em relação à fração líquida dos esgotos, facilitando sua retirada do meio líquido por 

processos manuais e mecanizados. 

 

12.1.2 Tratamento primário 

 

 Nas lições de Sperling (2005), o tratamento primário ocorre depois do tratamento 

preliminar e se destina a remover sólidos em suspensão sedimentáveis e sólidos flutuantes. 

Também nesta fase utiliza-se a sedimentação como processo de segregação da matéria, 

principalmente orgânica, em tanques de decantação que assumem variadas formas para 

atender a demandas avaliadas em estudos técnicos de vazão e de densidade dos esgotos.   

 Jordão e Pessoa (2009) prelecionam que as tecnologias disponíveis permitem que se 

faça “tratamento primário avançado” ou “tratamento primário quimicamente assistido” que 
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consiste na adição de produtos químicos coagulantes que funcionarão como capturadores de 

matéria orgânica dissolvida, elevando a eficiência do tratamento primário. 

  

12.1.3 Tratamento secundário 

 

 A função do tratamento secundário é remover matéria orgânica dissolvida e em 

suspensão que não tenha sido segregada no tratamento primário, por ser menos densa ou de 

sedimentabilidade mais lenta, conforme ensina Sperling (2005). 

 A diferença entre o tratamento secundário e os que o antecedem é a inserção de 

reações bioquímicas desencadeadas por microrganismos que, ao decomporem a matéria 

orgânica, em ambiente aeróbio ou anaeróbio, diminuem as quantidades de sólidos dissolvidos 

e em suspensão, produzindo gás metano. Para que haja produção de metano o processo deve 

ser anaeróbio. 

 Ainda, segundo Sperling (2005), as mais conhecidas estruturas para tratamento 

secundário de esgotos são: as lagoas de estabilização, os processos de disposição sobre o solo, 

os reatores anaeróbios, os lodos ativados e os reatores aeróbios com biofilmes, todos, recursos 

tecnológicos que podem ser dimensionados para o atendimento de demandas no tratamento de 

esgotos e proteção dos recursos hídricos nos meios urbanos e rurais. 

 Após o tratamento secundário pode restar nas águas residuárias fósforo (P) e 

nitrogênio (N) que, dissolvidos, servirão como nutrientes para o desenvolvimento de 

microrganismos, provocando eutrofização de corpos d’água, com prejuízos para os 

ecossistemas aquáticos.  

Nas lições de Jordão e Pessoa (2009), a segregação de N e P de águas residuárias é 

possível por meio de reações químicas e de degradação bioquímica da matéria em processo de 

tratamento terciário. 
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12.2  Recursos tecnológicos para tratamento de esgotos 

 

12.2.1 Estação de tratamento de esgotos – ETE 

 Constituída por aparato de maiores dimensões, as ETEs são construídas 

principalmente por iniciativa do Poder Público, tanto em razão de seus elevados custos de 

implantação e operação quanto pela capacidade de tratar maiores volumes de esgotos 

coletados em uma ou mais comunidades. Atendem mais apropriadamente a ações 

governamentais decorrentes de políticas públicas de proteção de recursos hídricos. 

 ETEs demandam a permanência de equipe de profissionais em tempo integral para 

monitorar e acompanhar o processamento dos esgotos até a fase final. Essa característica a 

torna dispendiosa e inadequada para residências e prédios de menor porte. 

 O processamento de esgotos em ETEs tem como produtos finais gás metano, que pode 

ser utilizado como fonte de energia e lodo que pode ser destinado para aterros sanitários ou 

para corretivo de solos na agricultura. 

 Os governos têm se esforçado no sentido de implantar e operar Estações de 

Tratamento de Efluentes – ETEs. Essas estações são de custos elevados que variam conforme 

a vazão da ETE, o tipo de tratamento a ser realizado, o tamanho da população a ser servida 

pela ETE, o local onde será instalada, dentre outros. De uma forma geral, por mais simples 

que sejam são de alto custo, o que dificulta a implantação delas em municípios carentes que, 

nessa situação, dependerão de apoio financeiro dos Estados e da União para tratar seus 

esgotos domésticos. 

 Jordão e Pessoa (2009) apresentam os custos de ETEs instaladas em São Paulo, para 

atender populações que variam de 200.000 a 1.500.000 habitantes. Esses custos, tendo como 

base o mês de novembro de 2002, variaram, respectivamente, de R$ 28.940.000,00 a R$ 

236.490.000,00. No caso da população menor (200.000 hab.) pode-se dizer que a ETE teve 

um custo de R$ 144,70 por habitante, e no caso da população maior (1.500.000 hab.) o custo 

de R$ 157,66 por habitante. 

 Esses custos por habitante podem, num primeiro momento, parecer baixos induzindo à 

impressão de que é fácil para os governos instalarem ETEs. Não aprofundando em discussões 

técnicas sobre custos de implantação e de operação de ETEs, deve-se considerar que a 
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implantação e operação de ETEs demanda disponibilidade política e financeira que, nem 

sempre, é possível nas diversas comunidades brasileiras. O País sofre com a deficiência do 

saneamento básico que consiste em levar ao maior número de famílias água tratada e coletar 

os esgotos. Se isso já é difícil, construir e operar ETEs é ainda mais difícil, exatamente por 

causa dos custos. 

 

12.2.2 Fossas sépticas 

 

 Fossas sépticas são câmaras construídas para reter despejos domésticos ou industriais, 

por um período de tempo especificamente estabelecido, permitindo a sedimentação de sólidos 

e a retenção de material graxo contido nos esgotos, transformando-os bioquimicamente em 

substâncias e compostos mais simples e estáveis – Jordão e Pessoa (2009).  

 A fossa séptica é projetada de modo a receber todos os despejos domésticos (de 

cozinhas, lavanderias domiciliares, lavatórios, vasos sanitários, bidês, banheiros, chuveiros, 

mictórios, ralos de piso de compartimentos interiores) ou qualquer outro despejo, cujas 

características se assemelham às do esgoto doméstico. Sperling (2005) preleciona que em 

alguns locais é obrigatório intercalar dispositivo de retenção de gordura (caixa de gordura) na 

canalização que conduz os despejos das cozinhas para a fossa séptica, para melhorar a 

eficiência do sistema. 

 São proibidos, no manejo das fossas sépticas, lançamentos diretos de substâncias que 

possam causar condições adversas ao bom funcionamento delas ou que apresentem um 

elevado índice de contaminação por microorganismos patogênicos. Em razão de sua 

simplicidade, pode ser utilizada em residências e prédios de menor porte, bem como em sítios 

e casas de fazenda. 
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12.2.3 Filtro biológico 

 

 Constitui-se, segundo Sperling (2005), de um buraco escavado no solo, revestido com 

paredes de alvenaria, mantendo-se, no fundo, brita ou outro sólido com capacidade de manter 

sobre sua superfície colônias de bactérias que se alimentarão da matéria orgânica despejada, 

mineralizando-a. Esse aparato reduz os volumes de matéria orgânica após a degradação 

biológica. 

 A simplicidade do sistema de filtro biológico permite que seja utilizado em residências 

a baixos custos de instalação, manutenção e operação. 

 

12.2.4 Caixas de retenção 

 

 Construídas de maneira simples, as caixas de retenção se prestam a realizar, por meio 

de sifões, a decantação de sólidos, em tratamento primário, liberando para os corpos hídricos 

água com matéria orgânica e inorgânica dissolvidas, porém em concentrações menores do que 

as verificadas no despejo in natura. 

 O lodo acumulado nesses sistemas pode ser retirado e destinado aos aterros sanitários, 

com significativos ganhos para os corpos hídricos receptores dos esgotos, que não receberão 

essas cargas orgânicas, porque segregadas na origem, conforme lições de Sperling (2005). 

 Importante salientar que enquanto os esgotos permanecerem retidos para decantação 

da matéria orgânica os corpos hídricos passarão a receber menores cargas orgânicas, 

facilitando-lhes a autodepuração por processos naturais. 

 

12.2.5 Sistemas anaeróbios de tratamento 

 

 O mercado dispõe de sistemas tecnológicos de tratamento anaeróbio de esgotos. Trata-

se, segundo Sperling (2005), de sistemas que degradam a matéria orgânica (principalmente 
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fezes) por meio de decomposição anaeróbia (em ausência de oxigênio). Um exemplo deste 

tipo de sistema é o chamado Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – RAFA. 

 Os sistemas anaeróbios de tratamento de esgotos produzem lodo, que é a matéria 

orgânica degradada. O lodo de esgotos, também produzido nas Estações de Tratamento de 

Efluentes – ETEs, tem sido considerado de difícil destinação final. Nos locais onde é 

produzido vive-se com o problema de envia-lo para aterros sanitários, situação que se 

constitui óbice a essa opção de tratamento de esgotos porque sobrecarrega os já exauridos 

aterros sanitários. 

 A destinação do lodo de esgoto não pode constituir eterno obstáculo à mitigação de 

impactos do despejo de esgotos domésticos porque, como já visto em partes anteriores desta 

pesquisa, as comunidades não devem mais continuar a carrear fezes, urina e outros poluentes 

para os corpos hídricos, causando significativos prejuízos ambientais, sob pena de serem 

punidas nos níveis penal e administrativo. 

 Outro sistema de tratamento anaeróbio é o biodigestor que, ao decompor a matéria 

orgânica anaerobicamente, produz gás metano que pode ser utilizado como fonte de energia e 

biofertilizante que pode ser utilizado nas propriedades rurais para adubar a terra e em 

processos de recuperação do solo. 

 

12.3 O papel da engenharia sanitária na proteção dos recursos hídricos 

 

 Havendo interesse no cuidado com as águas, o cidadão poderá contar com o apoio 

técnico dos serviços de engenharia sanitária. O especialista nessa área tem capacidade para 

estudar a vazão de esgotos domésticos de prédios residenciais, comerciais e industriais e 

determinar, para cada caso, com precisão técnica, qual o melhor sistema a ser implementado, 

para gerar melhores resultados a menores custos de implantação e de operação. Cada imóvel 

edificado poderia contar com uma “mini-estação de tratamento de efluentes”, para tratamento 

preliminar e/ou primário, mitigando, na origem, impactos do lançamento de esgotos 

domésticos. 
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13 CONSDIERAÇÕES FINAIS 

  

 As pessoas sabem o quanto necessitam da água em suas vidas. Mesmo assim, no início 

do terceiro milênio de existência, as comunidades humanas insistem em utilizar as águas 

como no passado, quando a poluição dos corpos hídricos ainda não tinha a magnitude que tem 

nos dias atuais. 

 Do ponto de vista legal, as águas gozam de proteção no Direito Internacional, e por 

isso deveriam ser respeitadas como nele se propõe. No Brasil, as águas estão legalmente 

protegidas. Entretanto, os resultados dessa proteção não são observados. Ao contrário, 

registra-se crescente contaminação dos corpos hídricos por coliformes fecais ou 

termotolerantes, tanto em nível nacional como no estado de Minas Gerais, o que é 

comprovado pelos recentes relatórios de controle de qualidade das águas. 

 O ordenamento jurídico de proteção das águas prevê punições para os poluidores. 

Ninguém está autorizado a despejar esgotos domésticos nos corpos hídricos sem tratamento 

porque, se assim procederem, as pessoas estarão cometendo crime de poluição previsto em lei 

e, portanto, passíveis de serem processadas e condenadas a penas privativas de liberdade, sem 

prejuízo da reparação dos danos causados ao meio ambiente e do pagamento de multas no 

âmbito administrativo.  

A exigir a tutela da lei como nela está escrito, todas as pessoas, em tese, poderiam ser 

processadas e multadas por estarem utilizando todos os dias os banheiros de suas residências, 

cozinhas e lavanderias, porque agindo desta forma estariam produzindo e lançando esgotos 

domésticos nas águas públicas, em desacordo com normas em vigor, provocando poluição em 

níveis que comprometem a qualidade das águas e os ecossistemas. Na busca do controle da 

dispersão de poluentes nos corpos hídricos, o legislador não intencionou mera ampliação do 

leque de punição para as pessoas, mas induzi-las a práticas sustentáveis, na medida de sua 

responsabilidade para a preservação do ambiente e dos recursos naturais, conforme determina 

a Constituição da República de 1988. 

 A punição, por si só, não é instrumento hábil para conscientizar pessoas, tem caráter 

educativo. A ameaça legal (coerção) sozinha não tem se mostrado capaz de induzir as 

mudanças de comportamento desejadas para a proteção dos recursos hídricos. 
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 Os governos tem se esforçado para implantar programas e projetos de proteção e 

despoluição dos recursos hídricos, como ocorre em nível nacional com a atuação da ANA e 

em Minas Gerais com os programas Águas de Minas e Minas Trata Esgotos. 

 Há, possivelmente, uma “inércia social” no que diz respeito à proteção das águas e ao 

lançamento de esgotos domésticos. As autoridades são conscientes do ordenamento jurídico; 

parte da população também, mas não se percebem mudanças de atitudes que melhorem a 

qualidade das águas, ao contrário, observa-se, no monitoramento dos Índices de qualidade das 

Águas – IQA elevação das cargas orgânicas carreadas por esgotos domésticos. 

 Não é mais possível atribuir somente ao Estado a responsabilidade pela despoluição 

das águas. Tratar esgotos domésticos das cidades é tarefa de alta complexidade e requer 

recursos financeiros em montantes, não raras vezes, indisponíveis. Não tendo como investir 

na construção e operação de ETEs, governos e sociedade se mantêm inertes, tolerantes, em 

atitude que não contribui para reverter níveis de poluição das águas, principalmente quanto ao 

lançamento de esgotos domésticos. 

 O Estado tem o dever de primar pela saúde da população, porém, ele é limitado na sua 

capacidade de empreender em prol do cidadão e das coletividades. Nessas situações, é 

imprescindível a compreensão e a efetiva participação do cidadão nos processos de proteção 

ambiental, em especial na proteção das águas. 

 A população aumenta. O crescimento populacional demanda intenso uso de água, por 

isso, é urgente a mudança de atitudes, sob pena de se instalar caóticas situações de falta e 

escassez de água em difusos pontos do Planeta, do Brasil, do estado de Minas Gerais e das 

cidades. 

 É necessário cumprir a legislação em vigor. Existem, no mercado, tecnologias 

disponíveis para mitigar impactos do lançamento de esgotos domésticos na origem, ou seja, 

impedir que fezes, urina, sabões e outros poluentes atinjam os corpos hídricos com impactos 

que, com o tempo, poderão se tornar irreversíveis. O cidadão interessado em agir 

corretamente pode obter orientação técnica para implantar em seu “microambiente” 

simplificados sistemas de tratamento de efluentes, minimizando impactos. É preciso combinar 

esforços de governos, da lei e da tecnologia para a produção de resultados na proteção das 

águas, com efetiva participação do cidadão. 
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 Na gestão por bacia hidrográfica, o Plano de Recursos Hídricos pode dar diretrizes 

para a implantação de simplificados sistemas domésticos de tratamento de esgotos, em 

consonância com os projetos da bacia e com os objetivos a serem atingidos. As medidas 

implementadas mitigariam impactos na origem, facilitando a evolução dos processos de 

tratamento de esgotos e de proteção das águas, diminuindo custos de operação e a necessidade 

de implantação de sistemas caros e complexos construídos e operados pelo Poder Público. 

 Os sistemas domésticos não tratariam em 100% os esgotos, mas contribuiriam para 

diminuir o impacto do lançamento de excretas e outros poluentes nos corpos hídricos; os 

níveis de eficiência seriam condicionados à qualidade da gestão pelo cidadão, em decorrência 

de sua conscientização e envolvimento no processo. 

 Nas comunidades de municípios do interior, o tratamento preliminar ou primário de 

esgotos poderia, conforme o sistema utilizado, dispensar a construção de ETE, porque, se 

pequeno o impacto, o corpo hídrico receptor teria condições de se renovar por processos 

naturais de autodepuração. Nem toda a população teria condições de instalar sistemas de 

mitigação de impactos do lançamento de esgotos domésticos, mas se uma parcela da 

população o fizer, os índices de coliformes fecais nas águas podem se estabilizar ou até 

baixar, conforme o empenho das comunidades e dos governos. As pessoas atuarão no 

processo como agentes de mudança. 

 Implementar a cultura de reter e tratar efluentes domésticos, mitigando impactos na 

origem, é o primeiro passo a ser dado rumo ao objetivo de não mais conspurcar águas 

públicas, para manter o equilíbrio ecológico e preservar a qualidade de vida das comunidades. 

O passar do tempo e a necessidade induzirão pesquisas para aprimorar essa prática e diminuir 

a poluição dos corpos hídricos. 

 Para adequar a conduta das pessoas ao ordenamento jurídico em vigor, elidindo o 

crime de poluição pelo despejo de esgoto doméstico e melhorando níveis de proteção das 

águas, verifica-se a necessidade de alterar disposições da lei que trata das diretrizes nacionais 

para o saneamento básico – Lei n. 11.445/07, inserindo nela dispositivo que atribua ao 

cidadão o dever de mitigar impactos do lançamento de esgoto doméstico na origem, conforme 

proposta de projeto de lei do ANEXO a esta pesquisa. 

 A alteração sugerida determinará a efetiva participação do cidadão no processo de 

saneamento básico que, a partir do cumprimento da lei, mitigará impactos do lançamento de 
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esgoto doméstico na origem e cumprirá cabalmente comando constitucional que co-

responsabiliza o cidadão pela preservação dos recursos ambientais em sintonia com o Poder 

Público. 

 A proposta apresentada, se encaminhada à Casa Legislativa Federal para análise, 

deverá ser submetida a várias comissões que verificarão a constitucionalidade e a viabilidade 

dela, em democrático processo legislativo de elaboração da lei. Assim, não se vislumbra 

possibilidade de, desde já, nesta pesquisa, instituir-se mecanismos de “medição” da 

viabilidade da proposta, porque isto será votado pelos representantes legais do povo, podendo 

a proposta ser aceita, transformando-se em lei ou rejeitada, ou ainda, ser aceita após emendas 

que a tornarão mais apta a produzir os resultados que dela se espera.  

 A alteração da lei se constituirá esforço para modificar a cultura. É tempo de mudar, é 

preciso que se faça algo para diminuir a quantidade de fezes lançadas diariamente nas águas. 

A qualidade das águas no Brasil e em Minas Gerais sinaliza necessidade urgente de mudança 

de atitude do cidadão nesse sentido. 
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ANEXO – Proposta de Projeto de Lei para alterar a Lei n. 11.445/07, que trata das 

diretrizes nacionais para o saneamento básico 

 

PROJETO DE LEI N._____________ 

 

Altera a redação do art. 2º da Lei n. 11.445 de 5 de janeiro de 

2007, modificando o inciso VIII e acrescentando os parágrafos 

1º, 2º, 3º e 4º. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. O art. 2º da Lei n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007 passa a vigorar com a seguinte 

alteração do inciso VIII, e acrescido dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º: 

 

“Art. 2º.................................................................................................... 

 

VIII – utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade 

de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e 

progressivas, com obrigatória mitigação de impactos do esgotamento 

sanitário na origem; 

 

§ 1º. Os Estados regulamentarão os sistemas de mitigação de impactos 

de que trata o inciso VIII deste artigo, conforme suas políticas de 

recursos hídricos. 

 

§ 2º. Os custos de implantação dos sistemas de que trata o § 1º deste 

artigo são de responsabilidade do poluidor. 

 

§ 3º. O poluidor que instalar sistema de mitigação de impacto nos 

termos do § 1º deste artigo terá desconto na cobrança pela poluição de 

recursos hídricos a critério dos Estados. 

 

§ 4º. Nas áreas urbanas, os Estados poderão autorizar a implantação de 

sistemas de mitigação de impactos de que trata o § 1º deste artigo 

consorciadamente, facultando a instalação subterrânea desses sistemas 

nos logradouros públicos. 

 

 

 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º. Revogam-se disposições em contrário. 

 


