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Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosse nosso, ó mar! 

Valeu a Pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

(PESSOA, 1998). 



RESUMO 

O impacto ambiental do lançamento de esgotos sanitários e a legislação pertinente no Brasil serão 
analisados neste trabalho. A partir da universalização do saneamento básico e da premissa de que o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental do Homem, decorrente do direito 
à vida, verificar-se-ão os instrumentos legais de proteção desse direito, levando em consideração que 
se trata de um direito difuso indisponível. Para isso, serão analisadas as normas que compõem o 
arcabouço jurídico que regula a atividade de tratamento de esgotos sanitários. As atividades de coleta 
e disposição de excretas humanas, a partir da Idade Média, são comentadas neste trabalho. Evoluindo 
até o tratamento nos dias atuais, focando em períodos da história da saúde pública, suas doenças e a 
falta de salubridade nas cidades, devido ao lançamento de excretas nos logradouros públicos e à falta 
de coleta e de disposição adequada do esgoto sanitário, o que fomentou as doenças de veiculação 
hídrica e denota a falta de saneamento básico nos primórdios. Buscar-se-á compreender um pouco da 
história das intervenções urbanas empreendidas no século XIX pelo corpo de profissionais 
responsáveis pelo saneamento das cidades no mundo e no Brasil. Nesse período, os médicos 
preconizavam a teoria miasmática, traduzida como a crença de que os miasmas seriam emanações 
nocivas invisíveis que corromperiam o ar e atacariam o corpo humano, promovendo a cultura do 
tratamento das doenças por curandeiros, em cidades que acumulavam montanhas de fezes, detritos 
humanos e forte insalubridade. O trabalho discorre sobre o histórico da gestão do esgotamento 
sanitário, tratado desde a Antiguidade como ações que visavam a afastar o perigo representado pelas 
epidemias, que os povos atribuíam à ira divina como punição pela falta de cuidados com a higiene, 
tornando essa crença a principal responsável pelas doenças naquela época. Apesar de fundamental 
para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população, o setor de saneamento básico não teve, 
por muitos anos, um modelo institucional definido, uma política específica, um marco regulatório. A 
lei das Diretrizes Nacionais e a Política Federal para o Saneamento Básico, com suas significativas 
mudanças no que diz respeito à prestação dos serviços de saneamento, são tratadas neste estudo. 
Mesmo contando com instrumentos legais capazes de estabelecer normas e condutas para universalizar 
os serviços de saneamento básico, o Brasil ainda exibe um percentual muito baixo de coleta e um 
percentual ainda mais baixo de tratamento de esgotos sanitários, principalmente em pequenos 
municípios. Minas Gerais é trazido como exemplo, sendo apresentados os números relativos à coleta e 
ao tratamento dos esgotos sanitários da população, em um percentual muito reduzido ante a riqueza do 
Estado. No intuito de alcançar as finalidades propostas, apresentam-se os impactos ambientais 
causados pelo lançamento de esgotos sanitários no solo, nas águas e no ar. A contaminação por 
patógenos, a proliferação de doenças, a contaminação de alimentos, com os riscos para saúde e as 
epidemias que ainda provocam óbitos, são abordados. Os flagelos das doenças na tradição de 
Hipócrates, com sua ênfase na importância dos fatores do ambiente, são tratados. A título de exemplo, 
são citadas as histórias da coleta e do tratamento de esgotos em Londres, Paris, Rio de Janeiro, Ouro 
Preto e Belo Horizonte. Explica-se como a explosão demográfica e a falta de ações coletivas 
despertaram o interesse econômico. São abordados o funcionamento do esgotamento sanitário, os 
problemas encontrados na sua operação e os seus impactos. A legislação aplicável desde o Código das 
Águas, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a lei da Política Nacional de Saneamento Básico 
e as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA. A pesquisa é concluída com 
dados fornecidos pela COPASA sobre duas estações de tratamento de esgoto — ETE de Belo 
Horizonte. Desse modo, pretende-se avaliar se a legislação aplicável permite garantir a efetivação do 
exercício do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um direito 
decorrente do direito à vida, por ser este a expressão máxima da proteção de direitos garantida a todo 
ser vivo. 

Palavras-chave: Legislação; Esgotos sanitários; Impactos ambientais; Tratamento de esgotos 
sanitários. 



ABSTRACT 

The environmental Impact of sanitary sewage discharge and the relevant legislation in Brazil shall be 
assessed in this paper. From the universalization of basic sanitation and the assumption that the 
ecologically balanced environment is a fundamental right of the human being resulting from the right 
to life, the legal instruments to protect that right shall be checked considering that it is an unavailable 
diffuse right. On that purpose, the standards that form the legal framework ruling the sanitary sewage 
treatment activity shall be analyzed. The activities of human excreta collection and disposal, as of the 
Middle Ages, are commented herein. The evolution proceeds to the current days with a focus on 
periods of public health history, its diseases and the absence of salubrity in the cities due to excreta 
released on the public pathways and the lack of appropriate sanitary sewage collection and disposal, 
fostering water spreading diseases and evidencing the lack of basic sanitation in the early days. 
Additionally, the objective was to understand a little of the history of urban interventions undertaken 
in the 10 century by the body of professionals responsible for the sanitation of the cities in the world 
and in Brazil, in a period when doctors advocated the miasmatic theory, translated into the belief that 
miasmas would be harmful invisible emanations that corrupted the air and attack the human body, 
promoting the culture of having healers treat the diseases in cities where mountains of feces, human 
detritus and strong insalubrity accumulated. The history of sanitary sewage system management is 
addressed since the ancient times suei] as actions that aimed at moving away the danger represented by 
epidemics, which people attributed to the divine anger as a punishment for the absence of hygiene 
care, making that belief the main responsible for diseases at that time. Although fundamental for the 
promotion of the population's health and quality of life, the basic sanitation sector failed to have, for 
several years, a defined institutional model, a specific policy, a regulatory milestone. The National 
Guidelines law and the Federal Policy for Basic Sanitation, with its significam changes in what 
regards the provision of sanitation services, are approached in this survey. Even counting on legal 
instruments that are able to set forth standards and conducts to universalize the basic sanitation 
services, Brazil still shows a very low percentage of collection and an even lower percentage of 
sanitary sewage treatment, especially in small cities. Minas Gerais is brought as an example and the 
figures concerning the population's sanitary sewage collection and treatment are presented, a very 
reduced percentage when compared to the State's wealth. In order to reach the proposed objectives, 
the environmental impacts resulting from the discharge of sanitary sewage on the soil, in the waters 
and in the air are presented. Contamination by pathogens, the spread of diseases, the contamination of 
food, the risks for health and the epidemics that still kill people are approached. The plagues of 
diseases in file tradition of Hippocrates with a focus on the importance of environmental factors are 
discussed. As an example, the history of sewage collection and treatment in London, Paris, Rio de 
Janeiro, Ouro Preto and Belo Horizonte is mentioned and how demographic explosion and the lack of 
collective actions attract economic interest is explained. The functioning of the sanitary sewer, the 
problems regarding its operation and impacts, file applicable legislation from the Code of the Waters, 
the National Policy on the Environment law, the National Policy on Basic Sanitation law and the 
resolutions of the National Council on the Environment — CONAMA are addressed. The survey is 
concluded with information provided by COPASA on two sewage treatment stations — ETEs in Belo 
Horizonte. Thus, the objective is to check whether the applicable legislation allows for the 
effectiveness of the fundamental right to an ecologically balanced environment as a right resulting 
from the right to life once it is the utmost expression of protection to rights insured to every living 
being. 

Keywords: Legislation; San itary sewage; Environmental impacts; San itary sewage treatment. 



LISTA DE SIGLAS 

AIA 	 Avaliação de Impacto Ambiental 

CEAM 	 Centro de Educação Ambiental 

CERH 	 Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

CONAMA 	Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COPAM 	 Comissão de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais 

COPASA/MG 	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

DBO 	 Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DN 	 Deliberação Normativa 

DQO 	 Demanda Química de Oxigênio 

EMT 	 Emissário Terrestre 

ESM 	 Emissário Submarino 

ETAF 	 Estação de Tratamento de Águas Fluviais 

ETE 	 Estação de Tratamento de Esgoto 

FEAM 	 Fundação Estadual do Meio Ambiente 

IEF 	 Instituto Estadual de Florestas 

IESM 	 índice de Avaliação do Esgotamento Sanitário Municipal 

IGAM 	 Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

LPNS 	 Lei da Política Nacional de Saneamento Básico 

PNMA 	 Política Nacional do Meio Ambiente 

OD 	 Oxigênio Diluído 

OMS 	 Organização Mundial da Saúde 

SEMA 	 Secretaria Especial do Meio Ambiente 

SEMAD 	 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

SISNAMA 	Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SNIS 	 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SNSA 	 Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

UFMG 	 Universidade Federal de Minas Gerais 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO 	 12 

2 HISTÓRICO DA GESTÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 	 14 

2.1 Antiguidade 	  14 

2.2 Idade Média 	  20 

2.3 Século XIX 	  25 

2.3.1 Teorias contagiosas X Teorias não contagiosas 	  25 

2.3.2 Londres 	 27 

2.3.3 Paris 	 30 

2.3.4 Rio de Janeiro 	 33 

2.3.5 Ouro Preto 	 37 

2.3.6 Belo Horizonte 	 41 

3 IMPACTOS CAUSADOS PELOS ESGOTOS SANITÁRIOS 	 46 

3.1 Impactos à Saúde Pública 	 48 

3.1.1 Bactéria do grupo coliforme 	 51 

3.1.2 Doenças relacionadas com as fezes 	 54 

3.2 Impactos ao Meio Ambiente 	 55 

3.2.1 Problemas encontrados na operação dos sistemas de esgotos e seus impactos 	55 

3.2.2 Nas águas — O funcionamento do sistema de esgotamento sanitário 	  57 

4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 	 60 

4.1 Código das Águas 	 61 

4.2 A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 	  62 

4.3. A Lei das Diretrizes Nacionais Para o Saneamento Básico 	 65 

4.4 Resoluções CONAMA 	 68 

4.4.1 A Resolução n° 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 	 68 

4.4.2 A Resolução n°20/86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 	 69 

4.4.3 A Resolução n°05/88 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 	  70 

4.4.4 A Resolução n°237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 	  71 



4.4.5 A Resolução n° 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente e suas alterações 

pelas Resoluções n° 410/2009 e n° 430/2011 e a DN Conjunta COPAM/CERH-MG N° 1, de 

05 de maio de 2008 	  74 

5 TRATAMENTO DE ESGOTOS EM MINAS GERAIS 	 78 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 	  84 

REFERÊNCIAS 	  87 

ANEXO 1— DECRETO N° 598 DE 14 DE SETEMBRO DE 1850 

ANEXO II— DECRETO IMPERIAL N° 1929, DE 26 DE ABRIL 1857 

ANEXO III — RESOLUÇÃO N° 20/86 DO CONAMA 

ANEXO IV — RESOLUÇÃO N° 274/2000 DO CONAMA 

ANEXO V — RESOLUÇÃO N° 430/2011 DO CONAMA 

ANEXO VI— DELIBERAÇÃO NORMATIVA N° 96/2006 DO COPAM 

ANEXO VII— DELIBERAÇÃO NORMATIVA N° 128/2008 DO COPAM 

ANEXO VIII- DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 01/2008 COPAM/CERH- 

MG 



1 INTRODUÇÃO 

As civilizações procuraram se desenvolver próximas às fontes de água para seu 

abastecimento. A eliminação das excretas se fazia diretamente no solo em áreas à jusante das 

fontes de captação, que deviam ser protegidas. Durante muitos anos persistiu esse sistema 

estático de disposição de excretas no solo, ainda que com o desenvolvimento de técnicas de 

fossas para seu lançamento. Entretanto, o adensamento urbano iniciado na Idade Média 

tornou cada vez mais difícil dispor as excretas dos domicílios, iniciando a prática de seu 

lançamento nas vias públicas, gerando maus odores e proliferação de vetores com 

disseminação de doenças. As consequências da falta de gestão desses resíduos geraram graves 

problemas de saúde pública, notadamente a peste negra que, à época, dizimou cerca de um 

terço da população da Europa. 

A solução adotada passou a ser o recolhimento das excretas que eram colocadas em 

recipientes nas portas dos domicílios, coletadas e levadas para a disposição em áreas externas 

dos burgos. Este sistema foi utilizado, no Brasil, a partir da chegada da corte portuguesa ao 

Rio de Janeiro, quando os escravos coletores, apelidados de Tigres, coletavam e 

transportavam as excretas para serem lançadas ao mar. 

Apesar de trabalhos arqueológicos indicarem a existência de galerias para 

esgotamento sanitário na antiguidade, é somente a partir do século XIX que surgem trabalhos 

de engenharia sanitária para sistemas dinâmicos com o transporte hídrico das excretas, como 

conhecemos na atualidade. 

Para as boas condições de higiene da população e atendimento ao princípio 

constitucional de que todos tenham "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,1988), todas as comunidades deveriam dispor de sistemas de coleta e 

tratamento dos esgotos sanitários. 

Não é o que ocorre. O Brasil ainda conta com um percentual muito baixo de 

tratamento de esgoto sanitário, principalmente em pequenos municípios. Minas Gerais, como 

exemplo, tem, segundo relatório da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) de 2015, 

capacidade instalada para atender aproximadamente 39,25% da população urbana mineira, 

com tratamento de esgotos sanitários, ou seja, pouco mais de sete milhões e seiscentos mil 

habitantes. Em regulamentação encontram-se 18,25% da população urbana mineira, 

equivalentes a três milhões quinhentos e setenta mil habitantes, aproximadamente. Entretanto, 

12 
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oito milhões trezentos e dezessete mil habitantes encontram-se sem qualquer tipo de ação 

sanitária de tratamento de esgoto doméstico, em números que não têm tido crescimento 

adequado como era de se esperar. 

Este trabalho apresenta uma retrospectiva histórica dos problemas decorrentes da 

geração de esgotos e como foram enfrentados desde a Antiguidade, seguido pelos aspectos 

dos problemas sanitários, ocorridos na Idade Média, que chegaram à saturação ante o 

crescimento desordenado da população, surgindo daí cortiços, construídos dentro de muros 

fortificados. As características de moradores rurais eram mantidas na maioria da população 

durante algum período, com a manutenção de animais, grandes e pequenos e o depósito de 

dejetos, onde houvesse espaço, ficavam amontoados. 

Por muito tempo as ruas não tiveram qualquer tipo de pavimentação. Recebiam 

toda sorte de imundícies, não sendo essa uma preocupação para os governantes que tinham 

como única política de governo, a de que as cidades precisavam se defender e de que sua 

segurança dependia de seus cidadãos e das fortificações a sua volta. 

A importância da revolução industrial como fator de desenvolvimento da urbe é 

destacada com o crescimento desordenado das cidades, o grande volume de geração de 

esgotos sanitários que são recepcionados por corpos d'água, sem qualquer tipo de tratamento, 

com uma carga poluidora de grave impacto ambiental, causando danos à saúde do homem, 

com a disseminação de doenças de veiculação hídrica, danos à fauna, com grande mortandade 

de animais aquáticos, danos à flora. 

Os graves problemas de saúde pública ensejaram a pesquisa sobre as causas das 

doenças e, no capítulo 2, são apresentadas as teorias da transmissão por contágio em 

contraponto a teoria dos miasmas, com relatos de alguns aspectos históricos da evolução dos 

sistemas de esgotos sanitários nas cidades de Londres, Paris, Rio de Janeiro, Ouro Preto e 

Belo Horizonte. 

No capítulo 3, são discutidos os impactos mais significativos da disposição 

inadequada dos esgotos sanitários à saúde pública e ao meio ambiente, com destaque para as 

doenças de veiculação hídrica e a poluição das águas. 

O despejo de esgoto sem tratamento nos rios, lagos e mares está afetando a 

qualidade das águas brasileiras, acarretando grave impacto ambiental, social e da saúde 

pública. Ao longo de muitos anos as cidades vêm crescendo sem planejamento e sem 

controle, levando a uma expansão habitacional muito superior ao crescimento de sistemas de 

coleta/tratamento de esgotos e drenagem urbana. Assim, rios, lagoas e mares sofrem com o 

lançamento de esgotos "in natura" e de águas servidas que não são coletadas por sistemas 
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públicos de esgotamento sanitário ou, muitas vezes, são lançadas em redes de drenagem de 

forma clandestina. 

No capítulo 4 é apresentada a legislação aplicável, discorrendo desde o Código 

das Águas, de 1934, passando pelas origens da implantação da política pública de meio 

ambiente no Brasil, sob a influência da Conferência de Estocolmo, em 1972, pela Lei da 

Política Nacional de Meio Ambiente — PNMA de 1981, as resoluções do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente — CONAMA, a Lei da política nacional de Recursos Hídricos de 1997, a 

lei da Política Nacional de Saneamento Básico, de 2011e as normativas específicas do Estado 

de Minas Gerais, que compõem o marco legal para o lançamento de esgotos sanitários nos 

corpos receptores. 

No capítulo 5, são apresentados dados da situação do tratamento de esgotos no 

Estado de Minas Gerais e avaliada a aplicação da norma legal frente aos dados informados 

pela Companhia Estadual de Saneamento — COPASA/ MG, referentes às suas duas principais 

estações de tratamento: ETE Arrudas e ETE Onça. 

O trabalho termina com as considerações finais e suas recomendações. 

2 HISTÓRICO DA GESTÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.1 Antiguidade 

A vida humana em comunidades impõe uma série de elos que visam fortalecer o 

desenvolvimento individual, às vezes, prejudicado por uma exposição que, em muitas delas, 

coloca o indivíduo em uma série de fatores externos que podem atingir até mesmo toda a 

comunidade. Exemplo disso são as epidemias que trouxeram, a partir de sua compreensão, 

mudanças de comportamentos, já que os povos atentaram para a coletivização dos cuidados 

com a saúde. 

Desde as antigas civilizações, há registros da existência de obras de saneamento e 

de atividades ligadas à saúde. Os mesopotâmios já utilizavam sistema de irrigação, no ano de 

4.000 a. C. e a coleta das águas servidas já era preocupação dessas civilizações. Em 3.750 

a.C., já eram construídas galerias de esgoto na índia, na cidade de Nipur e na Babilônia. Em 

3.100 a.C. já eram utilizadas manilhas cerâmicas (AZEVEDO NETTO, 1984). Os sistemas de 

água e drenagem no Vale dos Hindus data de 3.200 a. C. e as tubulações de cobre eram 

utilizadas no palácio real do faraó Chéops, em 2.750 a. C. (REZENDE; HELLER, 2002). 
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As cidades de Mohenjo-Daro e Harappa, hoje Paquistão, já tinham uma 

sofisticada rede de encanamentos, pela qual passavam as águas servidas, que corriam para 

dutos ou esgotos centrais. Eram construídas de tijolos e revestidas com argamassa de barro e, 

na Idade do Bronze, nos anos de 3.300 — 1300 a. C., essas duas cidades pertenceram a uma 

das três primeiras civilizações da Antiguidade. 

No auge, a região onde estão situadas essas duas cidades, Vale do Rio Indo, pode 

ter tido uma população de mais de cinco milhões de pessoas, sendo que seus habitantes 

desenvolveram técnicas de artesanato (produtos de pedras avermelhadas, escultura de 

vedação) e metalurgia (cobre, bronze, chumbo e estanho). Chama a atenção o seu 

planejamento urbano, casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem elaborados, sistemas 

de abastecimento de água e aglomerados de grandes edifícios não residenciais. 

A Civilização do Vale do Indo é também conhecida como a Civilização 

Harapense, por conta de Harappa. Este foi o primeiro de seus sítios arqueológicos a ser 

escavado, na década de 1920, no que era então a província de Punjab da índia britânica, hoje 

Paquistão. A descoberta de Harappa, e logo depois, de Mohenjo-Daro, foi o auge do trabalho 

de escavação que começou em 1861, com a fundação do Serviço Arqueológico da índia, no 

Raj britânico. 

A partir de 1999, mais de 1.056 cidades e assentamentos foram encontrados e, 

desses, 96 foram escavados, principalmente na região geral dos rios Indo e Ghaggar-Halcra e 

seus afluentes. Entre os assentamentos estavam os principais centros urbanos de Harappa, 

Mohenjo-Daro, Ganeriwala no moderno Paquistão; e Dholavira e Rakhigarhi na índia atual. 

Essas referências históricas evidenciam a importância que os sistemas de 

saneamento básico — abastecimento doméstico e afastamento das águas servidas — sempre 

estiveram presentes desde os primórdios das grandes civilizações, pois, além do Rio Indo, os 

mais antigos registros históricos mostram o desenvolvimento das primeiras comunidades nos 

vales dos rios Amarelo, Tigre e Eufrates, situados respectivamente na China, Mesopotâmia e 

Egito, e remontam dessas civilizações os primeiros registros que mostram a aplicação de 

técnicas e leis visando o saneamento. (ROCHA, 1997). 

Na Roma imperial eram feitas ligações diretas das casas até os canais. Por se tratar 

de uma iniciativa particular de cada morador, nem todas as casas apresentavam essas 

benfeitorias (METCALF; EDDY, 1977). 

Mas, ainda assim, os sistemas de abastecimento de água e disposição de efluentes, 

datados de milênios antes da era cristã, são justificados pelos historiadores como ações que 

visavam afastar o perigo representado pelas epidemias, que os povos atribuíam à ira divina, 
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como punição pela falta de cuidados com a higiene, tornando essa crença a principal 

responsável pelas ações desenvolvidas durante a Antiguidade. 

A correlação entre o crescimento populacional e o aumento acelerado dos 

problemas de Saúde Pública é de fácil percepção, quando se apresentam os números desse 

crescimento. Segundo Reichardt (1985) estima-se que, por volta de 6.000 a.C. a população da 

Terra era de cinco milhões de habitantes. Em 1.850 d.C. esse número era de 1 bilhão; em 

1930 - 2 bilhões; por volta de 1980 - 4 bilhões e atualmente já ultrapassa os 7 bilhões. 

Os historiadores descrevem que as cidades mais antigas, com infraestrutura, 

datam de seis mil anos, com variação político-social em cada um dos povos. Registrando-se 

a utilização da escrita como importante elemento para distinguir o nível de conhecimento a 

que chegaram essas civilizações, já que não havia conhecimento da escrita por todos os povos 

ao mesmo tempo. (REZENDE; HELLER, 2002). 

Nos anos entre 5.000 e 4.000 a. C. os sumérios relacionavam a água às 

divindades. Neste período construíram canais de irrigação, galerias, recalques, cisternas, 

reservatórios, poços, túneis e aquedutos. Os persas puniam a poluição dos recursos hídricos, 

existindo o registro dos cuidados com a higiene e a saúde no livro sagrado Zenda Vesta, onde 

Zoroastro fala sobre os cuidados, limpeza corporal e a saúde. 

No ano de 2000 a. C, os egípcios já utilizavam produtos à base de alumínio no 

processo de coagulação das partículas em suspensão na água. A preocupação com a água 

imprópria os levou a utilizarem o sulfato de alumínio para clarificação da água. É também 

desse mesmo ano, registros escritos em sânscrito sobre os cuidados que se deviam ter com a 

água para beber, com o armazenamento em vasos de cobre, sua exposição ao sol e sua 

filtragem através do carvão. Esses mesmos escritos descrevem a purificação da água pela 

fervura ao fogo, aquecimento ao sol ou da introdução de uma barra de ferro aquecida na 

massa líquida, seguida por filtração através de areia e cascalho grosso. (AZEVEDO NETTO, 

1984). 

George Rosen, em Uma História da Saúde Pública, 1994, informa que os egípcios 

utilizavam a decantação como processo de purificação da água e que estudos dos fósseis 

encontrados em ruínas desse país evidenciam a existência de doenças de veiculação hídrica 

como a esquistossomose, poliomielite e a tuberculose, em formas semelhantes às 

manifestadas na atualidade. 

No antigo testamento da bíblia sagrada, nos discursos de Moisés ao povo no 

deserto, durante seu êxodo do Egito à Terra Prometida por Deus, no livro Deuteronômio, 

Moisés pregava: 
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Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. E entre as tuas armas terás 
uma pá; e será que, quando estiveres assentado, fora, então com ela cavarás e, 
virando-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de 
teu arraial, para te livrar, e entregar a ti os teus inimigos; pelo que o teu arraial será 
santo, para que ele não veja coisa feia em ti, e se aparte de ti. (Dt. 23, 12-14). 

Os principais povos na América, os chamados pré-colombianos, astecas, maias, 

incas e seus ancestrais, utilizavam as águas para as suas necessidades de consumo e em rituais 

religiosos. Os incas destacaram-se por seus dutos e canais de drenagem, respectivamente, em 

habitações e terraços para agricultura. Também próximo à região andina o conhecimento em 

engenharia sanitária do povo quíchua pode ser visto nos registros sobre eficientes sistemas de 

esgotamento sanitário e drenagem. Seus reservatórios e sistemas de banhos tinham água 

conduzida através de perfurações na rocha. (ROSEN, 1994). 

Na maioria das vezes, a religiosidade era quem ditava as práticas sanitárias. Os 

quíchuas, além das orações e outras práticas religiosas, promoviam a limpeza do lar e de todos 

os espaços públicos, numa forma de manterem-se limpos para apresentarem-se puros aos 

olhos de Deus, sendo que essa crença era também compartilhada pelos hebreus, 

mesopotâmios e egípcios. (ROSEN, 1994). 

Segundo Dal Fabbro, as águas servidas tiveram, no ano de 2.600 a. C., um 

conduto subterrâneo construído pelos hindus, ao longo de Tell-Asmar, local que fica a 80 km 

de Bagdá, sendo também destaques a construção de reservatórios de terra e o conhecimento 

sobre captação subterrânea, desenvolvidos ante a necessidade de se captar e acumular água, 

pela falta de recursos hídricos. 

Curioso é que não há registros que vinculassem a ausência do saneamento à 

ocorrência de doenças de veiculação hídrica. Isso, segundo Rezende e Heller (2002) 

aproximou o homem do mitológico e as doenças, à vontade divina, cabendo aos gregos os 

avanços da teoria científica e racionalidade neste período. 

No período entre os séculos V e IV a. C., Hipócrates registra seus diversos 

tratados, agrupando aqueles considerados fundamentais para o pensamento médico que 

compôs a tradição futura, contendo em sua obra, "O Corpo Hipocrático", diversos tratados da 

coleção, que agrupam aqueles considerados fundamentais para o pensamento médico que 

compôs a tradição futura, informações sobre várias enfermidades, tais como caxumba, bócio, 

resfriados, pneumonias, febres maláricas, exercendo o papel de médico e filósofo, o que era 

comum entre os médicos gregos, que desenvolveram concepções e explicações naturalistas 
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sobre as doenças. Hipócrates deixa evidente a relação entre as doenças e o meio ambiente em 

diversos momentos de sua literatura. 

"Ares, águas e lugares", obra da metade do século V a, C., com prognósticos 

médicos, orientou sobre o ambiente físico, tratando condições de ocupação, promovendo 

referências indiretas entre áreas pantanosas e as doenças, o que foi aceito no século XIX como 

Teoria dos Miasmas. No saber de Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna, a 

doença era parte da natureza. Com  isso, ele seguia o prosseguimento da vertente dinâmica, no 

processo gradual de transição da consciência mítica ao pensamento racional, a que se fez 

referência e no qual a filosofia grega teve papel fundamental. Para ele, a saúde era a expressão 

de uma condição de equilíbrio do corpo humano, obtida através de um modo de vida ideal, 

que incluía nutrição, excreção, exercício e repouso adequados (ROSEN, 1994). 

A medicina hipocrática dos séculos V e IV a.C. valorizava a prática clínica e a 

observação da natureza, à qual atribuía grande importância na causação das doenças, nela 

podendo ser encontradas as origens da corrente ecológica moderna. Progressivamente, a 

noção de causalidade foi se tornando mais complexa e esboçaram-se então as primeiras 

hipóteses sobre o contágio. (BARATA, 1990). 

A obra de Hipócrates valorizava a prevenção das doenças, preconizando os 

ensinamentos de purificação da água. Se por esse lado a medicina grega foi precursora do 

racionalismo, o crédito para as grandes obras de engenharia é atribuído aos romanos, que 

uniram seu talento para as construções ao legado científico dos gregos, na execução de 

grandes sistemas de esgotamento sanitário e banhos, fazendo crer que o Estado Romano tinha 

grande preocupação com as demandas coletivas, o que determinou elevada abrangência dos 

serviços de saneamento. (REZENDE; HELLER, 2002). 

Segundo Rosen (1994), o apreço dos romanos pelas higienes públicas e 

particulares se revela não apenas nos vestígios dos sistemas de água e esgoto, mas também 

nos dos banhos. Durante o império era prática o comparecimento regular aos banhos públicos. 

No ano de 33 a. C., Agripa promoveu um censo dos banhos e contou 170, chegando mais 

tarde a se aproximarem dos 1.000. Eram locais pagos, à razão de meio centavo e as crianças 

entravam sem pagar, sendo comum o banho misto, até a época de Traj ano. Um decreto de 

Adriano separou os gêneros. Nos últimos anos do Império, tornaram-se comuns práticas anti-

higiênicas de comer e beber em excesso nos locais de banho. 

Sobre os ventos (gases), obra do último quarto do século V a. C., Hipócrates 

leciona sobre o regime das doenças agudas, fazendo paralelo, do mesmo modo que a obra 

anterior, "Ares, águas e lugares", com o meio ambiente físico. 
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Os romanos traziam águas de mananciais afastados de Roma, por um sofisticado 

sistema de aqueduto, no qual implantavam bacias de sedimentação, ao longo do caminho, 

com o propósito de melhorar a qualidade da água. Segundo Azevedo Neto (1984), Roma 

chegou a ser abastecida por um sofisticado sistema de 11 aquedutos, que somados tinham 422 

km de extensão, para atender a um consumo de 1.000 litros de água por dia para os habitantes 

de Roma, considerando o elevado consumo à associação da tecnologia empregada nos 

sistemas de abastecimento aos hábitos da população. 

Segundo Rosen (1994), quando Roma conquistou o mundo mediterrâneo e 

assumiu o legado da cultura grega, incorporou também a medicina e as ideias sanitárias 

helênicas, amoldando-as segundo seus próprios interesses. Como clínicos, os romanos não 

passaram de imitadores dos gregos. Entretanto, como engenheiros e administradores, 

construtores de sistemas de esgotos, de banhos, de suprimentos de água e outas instalações 

sanitárias, ofereceram exemplo ao mundo e deixaram sua marca na história. 

Roma não se notabilizou por avanços no campo das ciências naturais. Entretanto, 

sua capacidade de desenvolvimento de engenharia marcou a história, e não foi igualado antes 

do século XIX d. C.. Rotação de culturas e técnicas de fabricação de vidro, colheitadeiras a 

tração animal, aquedutos, esgotos, guindastes, diferenciais para veículos, velas com pavio, 

navios mercantes, concreto são algumas heranças romanas para a posteridade. 

As ruínas das latrinas comunitárias, também conhecidas como parlatórios, datadas 

do século IV a. C., ainda podem ser vistas em Corinto. (ROSEN, 1994). Os sistemas de 

drenagem de pântanos foram executados pelas obras de engenharia romana, a partir da 

correlação entre as regiões pantanosas e a ocorrência de algumas doenças. Ainda hoje existem 

os drenos subterrâneos implantados nos Montes Palatino e Aventino, que serviam para a 

drenagem das águas de infiltração e para a coleta de esgoto. Os esgotos eram lançados pela 

população em aberturas que existiam nas vias públicas. O coletor tronco desse canal é a 

cloaca máxima, condutor feito em pedras, com diâmetro máxima de 4,3 metros, no ano de 514 

a. C. Essa cloaca permanece ativa até os dias de hoje (ROSEN, 1994; LEAL, 1957; 

AZEVENDO NETTO, 1984). 

Ainda em Roma, o Imperador Augusto estabeleceu um sistema de administração 

da saúde pública no período de 27 a. C. a 14 d. C., responsável por cuidar dos assuntos 

relacionados ao suprimento e abastecimento de água, criando uma comissão de saúde com 

funções específicas, inclusive a de realizar inspeção sanitária dos banhos, que eram feitos por 

oficiais, também responsáveis pela fiscalização da limpeza das ruas, a cargo da população 

romana. (ROSEN, 1994). 



2.2 Idade Média 

As invasões bárbaras culminaram com a queda dos impérios greco-romanos. Por 

conta disso, operou-se a desorganização da saúde pública e o declínio da cultura urbana, ante 

o estabelecimento de novas organizações políticas, econômicas e sociais, com o início de um 

novo período: a Idade Média, cujo início coincide com a queda do Império Romano, no ano 

de 476 d. C. 

Na Idade Média, não se tem notícia de grandes realizações, no tocante à coleta de 

esgotos. Essa despreocupação com os efluentes domiciliares, aliada ao desconhecimento da 

microbiologia, até meados do séc. XIX, certamente foram as causas das grandes epidemias 

ocorridas na Europa, no período entre os séculos XVI e XIX, coincidindo com o crescimento 

das populações e o início do aglomeramento urbano em algumas cidades (SAWYER; 

McCARTY, 1978). 

Nesse período, as grandes epidemias, chegaram a vitimar um terço de toda a 

população europeia, o que corrobora a assertiva de que não existiam cuidados básicos com a 

saúde, preteridos em função de disputas pelo poder político e religioso. 

Um grave desafio foi o de incorporar a cultura dos bárbaros com o legado deixado 

pelos romanos e a religião cristã, o que impeliu importante retrocesso sanitário, num período 

marcado por duas graves epidemias: a praga de Justiniano, no ano de 543 e a Peste Negra, no 

ano de 1348, na qual morreram 35 milhões de europeus. 

Para Rosen (1994), essa decadência não pode ser atribuída somente aos bárbaros. 

As cidades declinaram em riqueza e importância. Roma, após a mudança do imperador 

Constantino para Bizâncio, no ano 330, teve acelerado declínio econômico, sofreu várias 

pilhagens e intensas devastações. Alarico, o rei dos Visigodosl  tomou e saqueou Roma no ano 

de 410 d. C.. O mesmo destino sofreram as cidades provinciais que tiveram suas instalações 

de higiene destruídas. Enquanto a Europa ocidental vivia forte pressão por conta da anarquia e 

das invasões, a máquina governamental ruiu e o declínio econômico se acentuou. 

I  Visigodos foram um de dois ramos em que se dividiram os godos, um povo germânico originário do leste 
europeu, sendo o outro os ostrogodos. Ambos pontuaram entre os bárbaros que penetraram o Império 
Romano tardio no período das migrações. Após a queda do Império Romano do Ocidente, os visigodos tiveram 
um papel importante na Europa nos 250 anos que se seguiram, particularmente na península Ibérica, onde 
substituíram o domínio romano na Hispânia, reinando de 418 até 711, data da invasão muçulmana. 
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Entretanto, a metade oriental do Império manteve-se relativamente inalterada, sem 

perturbações de invasores e encaminhamento de seus produtos e riquezas para Bizâncio, nova 

residência do Imperador, que manteve um governo central capaz de lidar com os problemas 

de um Estado civilizado, muito embora a administração romana tenha desaparecido da Europa 

Ocidental. (ROSEN, 1994). 

A Idade Média cobre um lapso de tempo de cerca de mil anos. Neste período, em 

consequência da derrocada da saúde pública, as pessoas com problemas de saúde, se 

socorriam com a oração e a invocação de santos. Havia a consciência de que o corpo 

precisava se fortalecer para não sucumbir às investidas do demônio. Com  essa visão, coube à 

Igreja e, em particular às ordens monásticas, as atividades que eram comuns à área de saúde. 

(ROSEN, 1994). 

As doenças eram enfrentadas com velhos costumes carregados de magia, com a 

visão de que eram punições pelo pecado ou o resultado da possessão pelo diabo ou da 

feitiçaria, justificando a narrativa de que buscavam a cura nas orações, invocando santos. 

Simultaneamente a isso, acontecia a afirmação do Cristianismo sobre a conexão fundamental 

entre o pecado e a doença, impondo limitação à população que via nas orações e na penitência 

a chance de cura (ROSEN, 1994). 

Contrariamente a esse caminho, o conhecimento sobre a saúde e a higiene foi 

preservado nos claustros e nas igrejas onde existiam água canalizada, latrinas apropriadas e 

sistemas de ventilação e aquecimento, servindo essas comunidades como modelo para as que 

se formavam na Europa do século X. Enquanto algumas cidades medievais se desenvolveram 

nos vales dos rios e em rotas comerciais, outras se originaram de antigas colônias romanas. 

Rezende e I-Teller (2002) anotam que algumas cidades surgiram em torno de Sés episcopais 

fortificadas ou castelos de senhores feudais. Apesar da preservação desse conhecimento, o 

mesmo ficou perdido a partir das invasões bárbaras, marco divisor do aparecimento de um 

novo sistema socioeconômico: o feudalismo. (REZENDE; HELLER, 2002). 

Os aspectos de degradação sanitária chegaram à saturação ante o crescimento 

desordenado da população, surgindo daí cortiços, construídos dentro dos muros fortificados. 

As características de moradores rurais eram mantidas na maioria da população, durante algum 

período, com a manutenção de animais, grandes e pequenos e o depósito de dejetos onde 

houvesse espaço, ficavam amontoados (REZENDE; HELLER, 2002). Por muito tempo as 

ruas não tiveram qualquer tipo de pavimentação. Recebiam toda sorte de imundícies 

(ROSEN, 1994). 
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O fato de que todas as cidades precisavam se defender e de que sua segurança 

dependia de seus cidadãos e de fortificações a sua volta, foi talvez, o fator de agravamento da 

saúde pública, ante a incapacidade de acomodar dentro de seus muros uma população 

crescente. 

Segundo Rosen (1994) as fortificações, necessárias para a proteção da vida e da 

propriedade, dificultavam a expansão urbana. Era necessária a utilização das terras dentro dos 

muros de proteção, no máximo possível. O resultado disso foi o surgimento de aglomerações, 

características das cidades medievais. 

Ante esses problemas, as instituições necessárias para um modo de vida com 

higiene necessitavam ser recriadas e nesse meio urbano, a saúde pública foi reestabelecida. 

Oferecer água para a população era desafio urgente a ser cumprido. De início, cisternas, 

fontes naturais e escavação de poços foram as medidas implantadas, até que se tornaram 

insuficientes, a partir do que se tornou indispensável a implantação de novas medidas, mesmo 

com as distâncias das comunidades. (ROSEN, 1994). 

As tecnologias dos romanos eram praticadas apenas nas bases eclesiásticas ou 

monacais, cabendo o privilégio somente a mosteiros e igrejas o acesso à água canalizada e em 

quantidades satisfatórias. Em alguns locais, o excedente era fornecido para a população que, 

durante a Idade Média, chegou a ter consumo diário de apenas um litro de água por habitante. 

No Oriente, que conservou o grau de civilização romana, a utilização de água 

encanada se tornou uma realidade mais rápida do que no Ocidente. No Egito, no final do 

século IX, já existia água transportada por aqueduto arqueado de um poço profundo cavado 

no deserto, para a nova cidade do Cairo, enquanto a cidade inglesa de Southampton recebeu 

suprimento de água para o uso do convento de franciscanos, apenas em 1290. Cedendo o 

excesso para a população vinte anos depois. (ROSEN, 1994). 

Somente em 1126 foi construído o primeiro poço artesiano na França, a partir do 

que ocorreu o desenvolvimento no abastecimento público de água, passando a haver 

importante preocupação das autoridades municipais em relação à qualidade das águas. 

Medidas foram tomadas para a proteção dos mananciais, com orientação da população para 

que não houvesse lançamento de refugos próximos às fontes de águas, inclusive dos efluentes 

das tinturarias nos rios, além de outras medidas de controle de poluição que se tornaram a 

base do código sanitário de muitos municípios. (REZENDE; HELLER, 2002). 

Pedia-se à população que não lançasse animais mortos nas correntes d'água e não 

era permitido aos curtidores que lavassem suas peles nos rios. Para a provisão de água de 

beber, disponibilizavam pela cidade, poços e fontes, próximas aos locais de trabalho. Na 
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Alemanha e na Itália, essas fontes tinham grande beleza. Regulamentos com severas 

penalidades surgiram para disciplinar essas questões e se tornaram base de um código 

sanitário. Em Bruges, Bélgica, o zelador da Casa da Água apresentava juramento solene de 

ser diligente e consciencioso, vigiar tudo o que dizia respeito ao seu ofício e nunca, em 

nenhuma circunstância, divulgar seus segredos. (ROSEN, 1994). 

A limpeza das ruas e a destinação do lixo tornou-se grave desafio. Com  a criação 

doméstica de porcos, gansos e patos, era grande a quantidade de sujeira. Em Paris, não só o 

palácio real, mas inúmeras casas tinham estábulos. Somente no início do século XV, cidades 

alemãs como Breslau e Frankfurt proibiram a construção de chiqueiros de porcos de frente 

para a rua, o que veio ocorrer em Berlim, em 1641. Por vezes, a proporção de lixo era 

tamanha que padres não conseguiam realizar as cerimônias religiosas. (ROSEN, 1994). 

O volume de regulamentos criados pelos municípios reflete essa situação, além 

dos repetidos avisos, ameaças e apelos dirigidos à população. Em algumas cidades os 

matadouros municipais restringiram-se à matança de animais maiores. A pavimentação das 

vias, com finalidade de manter a limpeza, foi introduzida em Paris, no ano de 1185, em Praga 

no ano de 1331, Nuremberg, em 1368, Basiléia, em 1387 e Augsburg, no ano de 1416. 

(ROSEN, 1994). 

O processo de retrocesso das condições sanitárias ocorrido no período da Idade 

Média fez surgir uma nova estruturação urbana e a fusão de culturas opostas, impondo 

transformação na vida da população que sofreu adaptações ao novo padrão de vida, com a 

nova forma de administração sanitária, baseada na observação do cotidiano das cidades, 

buscando a solução através de experiências, que somente foram adquiridas ao longo dos anos. 

A quarentena aos doentes foi criada durante as epidemias, medidas de proteção ambiental 

foram tomadas para preservação dos recursos hídricos, com rigor para as questões de 

produção e deposição do lixo. 

Com isso, criou-se no homem medieval uma consciência natural, propagada pelo 

mundo ocidental. A canalização dos dejetos para poços cobertos trouxe importantes alterações 

para a população. Em Paris, passou a ser exigido nas casas consideradas grandes, um 

compartimento destinado à drenagem dos dejetos antes de serem lançados nos canais, cabinet 
d'aisance, com aplicações de severas sanções para seu descumprimento. Em Milão, 

ordenações realizadas no século XV, a instalação de esgotos e cloacas deveriam ser 

construídos, sob escavação de profundidade que não propagasse qualquer odor e em locais 

previamente aprovados pelas autoridades. (ROSEN, 1994). 
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O Rio Tâmisa recebia o esgoto londrino. Entretanto, ante a pouca capacidade de 

depuração do rio, em 1309, através de ordens e regulamentações, passaram a indicar a 

necessidade contínua para reduzir o lançamento de dejetos, em função da limitação do rio. 

Mesmo com a contratação de varredores de rua, a população continuou a sujar as águas do 

rio. (ROSEN, 1994). 

A concentração na praça do mercado era comum nas cidades da Idade Média e 

nesses momentos, a política, o comércio, a religião e as artes se encontravam e se misturavam. 

Nesses locais ocorriam reuniões sociais, conspirações, cerimônias solenes e demais 

manifestações da vida pública, com o comércio de venda de uma larga variedade de artigos, 

de alimentos, com grande geração de dejetos. 

Na cidade de Florença havia fiscalização sobre os resíduos de animais, ossos e 

outros restos, que tinham de ser retirados a cada anoitecer. Uma vez por semana, nas quintas 

feiras e também nas vésperas de feriados religiosos, era feita uma limpeza geral que removia 

os bancos e as barracas da praça. Não se podia lançar nenhum refugo a menos de mil passadas 

do mercado, sendo a transgressão punida com rigor. (ROSEN, 1994). 

Se por um lado havia rigor na fiscalização, por outro ainda imperavam sombras da 

decadência. Ao contrário de Zurique que, no ano de 1319, ordenava aos peixeiros livrarem-

se, ao anoitecer, do peixe morto que não fora vendido; em Estrasburgo, no ano de 1435, eram 

enviados para hospitais a carne de animais doentes, baseados em teorias da Antiguidade 

clássica. 

Duas epidemias marcaram o início e o ocaso da Idade Média: a praga de 

Justiniano, no ano de 543 d. C. e a Peste Negra, no ano de 1348, registrando também nesse 

período, a ocorrência de lepra, peste bubônica, varíola, difteria, sarampo, influenza, 

ergotismo, tuberculose, escabiose, erisipela, antraz, tracoma, malária. O temor das ocorrências 

de peste assombrava os homens medievais sem, no entanto, deixar a passividade tomar conta, 

agiam tentando se proteger, valendo-se de ideias médicas e religiosas. A lepra representou a 

grande praga da Idade Média. O medo de todas as outras doenças, juntas, dificilmente pode 

ser comparado ao terror da lepra, que se espalhou pela Europa e se tornou sério problema 

social. (ROSEN, 1994). 

Os flagelos das doenças e o estudo do modo de combate trouxe à lume, na maioria 

dos países europeus, um vasto corpo de literatura médica, moldada na tradição de Hipócrates, 

com sua ênfase na importância dos fatores do ambiente. Segundo Rosen (1994), Johannes de 

Tornamiera, em seu tratado da peste, ensina que em tempos de epidemia deve-se, sobretudo, 
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evitar o ar corrompido, que pode vir de lugares pantanosos, enlameados e fétidos, de águas e 

de valas estagnadas, de cemitérios e de estábulos de animais de carga. 

Os numerosos empreendimentos da saúde pública medieval, relacionados aos 

problemas sanitários da vida nas cidades, quando examinados, faz com que não possamos 

deixar de reconhecer a magnitude dessa façanha, de criar um sistema racional de saúde 

pública, num período em que era lugar comum a abundância de superstições e que os 

conhecimentos necessários para enfrentamento dos problemas de saúde estavam ausentes. Os 

diversos problemas de ordem sanitária criaram no homem medieval uma consciência natural, 

propagada pelo mundo ocidental até os nossos dias, assumindo crucial relevância na 

atualidade. 

2.3 Século XIX 

Em meio à situação de fome, doenças, guerras e mortes, as camadas mais baixas 

da população sofriam também com a elevada carga de trabalho e com os altos impostos 

cobrados pelos reis. Todos esses fatores provocaram diversas rebeliões populares em vários 

pontos da Europa. Fugindo da exploração, nova levas de servos abandonaram seus feudos e 

dirigiram-se para as cidades, onde passaram a trabalhar como assalariados. 

A ascensão da burguesia, a expansão do comércio, o aparecimento da mão de obra 

assalariada, aliados ao fortalecimento do poder real — e a consequente formação dos Estados 

nacionais — foram fatores que abalaram de vez a estrutura feudal europeia e provocaram o fim 

desse sistema no continente. No século XV, os europeus já viviam sob uma nova ordem 

socioeconômica: o capitalismo comercial. 

Essas transformações políticas, sociais, econômicas e religiosas marcaram a 

passagem da Idade Média para a Idade Moderna e produziram reflexos também no campo 

cultural, em especial das artes plásticas e da arquitetura. Todo esse processo de renovação e 

revigoramento cultural recebeu o nome de Renascimento. 

Durante esse período, os problemas relacionados ao esgotamento sanitário não 

tiveram soluções consistentes, que viriam a surgir somente em meados do século XIX. A 

partir deste ponto serão apresentadas duas teorias — contagiosas e não contagiosas — para 

melhor compreensão do tema proposto. 

2.3.1 Teorias contagiosas X Teorias não contagiosas 
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No começo do século XIX, as teorias de transmissão de doenças por contato — 

teoria contagionista e aquelas adquiridas por outras modalidades — não contagionista, já 

vinham sendo discutidas há tempos. Tanto uma quanto outra vinham de uma fusão de 

conceitos e observações empíricas. Muito embora distantes, as duas concepções teóricas 

acabaram por se fundir, formando uma posição mediana. 

Na teoria dos miasmas, os surtos epidêmicos de doenças infecciosas seriam 

causados pelo estado da atmosfera, gerado pelas condições sanitárias. Esse estado atmosférico 

seriam os causadores de doenças. Essa posição era sustentada por muitos dos reformadores 

sanitários que defendiam essa opinião e justificavam seus esforços pelo saneamento. Na 

segunda visão, da teoria contagionista, os contágios específicos seriam as únicas causas de 

infecções e de doenças epidêmicas. Essa posição era defendida pelo médico londrino, John 

Snow e a comunidade de sanitarista, graças ao grande impacto das descobertas da 

bacteriologia, ao final do século XIX. Por fim, a terceira posição era a dos empenhados em 

conciliar, ou ajustar, as teorias miasmáticas e contagionista. Eles admitiam que, embora as 

doenças infecciosas fossem devidas aos agentes contagiantes, específicos ou inespecíficos, os 

proponentes dessa visão afirmavam que esses agentes só poderiam agir em conjunção com 

outros elementos — como o estado da atmosfera, as condições do solo ou fatores sociais. 

(ROSEN, 1994). 

No confronto das teorias do miasma e do contágio, até o final do século XIX a 

primeira prevaleceu. Rosen (1994) anota que a teoria miasmática e contagionista eram muito 

harmoniosas, mas com muitas fragilidades. Ambos os lados se valiam, em seus raciocínios, de 

informações indignas de confiança e de observações tendenciosas e, com frequência, 

analogias perigosas. Métodos experimentais, nessa época, ainda se mostravam impróprios, 

não tendo nenhum dos grupos, qualquer conhecimento de certos elos na cadeia de infecção, 

como o portador humano e o inseto hospedeiro e vetor. Seus conceitos, muitas vezes, se 

relacionavam a fatores distantes da ciência, ou eram fatores políticos, ou econômicos ou 

sociais. 

Há, portanto, desse período, herança de um grande passivo social relativo ao não 

acesso, ou a um deficiente acesso, a serviços básicos como o abastecimento de água e esgotos, 

que aliado a condições precárias de moradia, continua produzindo efeitos perversos no que 

diz respeito à morbimortalidade por doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado. 

A seguir, são relatadas as experiências da evolução dos sistemas de esgotamento 

sanitários em algumas cidades. 



2.3.2 Londres 

Era prática comum no século XVI a escolha de vários locais fora das cidades para 

que os moradores encaminhassem seus dejetos. Ante a ineficiência desta solução, as 

autoridades municipais da cidade de Londres contrataram limpadores de ruas e carroças para 

que a limpeza das cidades e a destinação do lixo e das excretas fossem procedidos. 

(REZENDE; HELLER, 2002). 

As fontes e poços usados na Idade Média se tornaram insuficientes, ante o 

aumento da população e do crescimento das cidades, o que agravou a situação do suprimento 

de água. A precariedade do sistema de Saneamento, fez com que, em 1826, ocorresse uma 

terrível epidemia de cólera na Europa, atingindo grandes proporções em 1831, na Inglaterra, 

com a morte de 50 mil pessoas. Somente em 1882 é que foi realizado um levantamento das 

condições sanitárias na Inglaterra, com o objetivo de orientar a tomada de decisões sobre fatos 

desta natureza. (AZEVEDO NETTO, 1984). 

A revolução industrial intensificou-se a partir de 1830, trazendo para as 

comunidades um novo estilo de vida, caracterizado pelo progresso da tecnologia. Na 

Inglaterra operou-se a modernização. As distâncias ficaram menores, face às melhorias nos 

sistemas de transportes e à abertura de estradas, canais e vias fluviais, com maior integração 

socioeconômica entre os povos. Ocorreu a intensificação do comércio e o crescimento do 

mercado. A indústria não parava de crescer, junto à demanda de mão de obra. Entretanto, a 

pobreza e as adversidades sociais aumentaram na mesma proporção. A demanda por mão de 

obra industrial multiplicou a população urbana, rapidamente, aumentando os problemas 

relacionados à ausência de saneamento. (REZENDE; HELLER, 2002). 

Em agosto de 1854, Londres era a cidade dos catadores de lixo. Existiam pelo 

menos 100 mil pessoas trabalhando nesse segmento social inglês, que sem saneamento básico, 

com uma população próxima aos 2,5 milhões de pessoas, amontoavam-se em uma área de 50 

km de circunferência, causando o mau cheiro da cidade, o que não condizia com a já existente 

arquitetura de cartões-postais, como a Trafalgar Square2, o Palácio de Cristal e o Palácio de 
Westminster. 

2 
Trafalgar Square é uma praça no centro de Londres que celebra a Batalha de Trafalgar (1805) —uma vitória da 

Marinha Real Britànica nas Guerras Napoleônicas. 

27 
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A população geradora de lixo praticamente triplicara no intervalo de meio século, 

num fenômeno de êxodo pela busca de empregos, nas fábricas londrinas, por trabalhadores 

pobres, vivendo em condições absolutamente desumanas. A desmedida popularidade dos 

vasos sanitários com descarga de água agravou a crise, pois não havia estrutura sanitária para 

escoar as fezes acumuladas nas fossas espalhadas pela cidade. Tanques artificiais de esgotos e 

enormes montanhas de esterco, da altura de algumas residências, agravavam os problemas. 

No final do verão daquele ano de 1854, teria início uma das maiores batalhas 

entre os micróbios (desconhecidos até então) e os seres humanos. Com  a fetidez beirando o 

insuportável, em um bairro pobre londrino, perto da Golden Square, uma mãe cuidava de seu 

bebê de seis meses com quadro de intensa diarreia, que o levaria à morte algumas horas 

depois. E foi nesse momento que teve início, em Londres, uma epidemia que matou mais de 

500 pessoas apenas nos primeiros dez dias. Os sintomas eram dor abdominal, espasmos 

musculares e vômitos, seguidos de sensação de sede intensa e evacuação de enorme 

quantidade de água, sem cheiro, com diminutas partículas brancas. Era o Cólera. (JOHNSON, 

2008). 

As teorias, então, para explicar as epidemias eram defendidas por dois grupos: os 

adeptos dos miasmas e os do contágio. Entre os primeiros estavam os liberais e os burgueses, 

e entre os segundos, os membros do Exército e da Marinha. A comunidade médica era 

fortemente a favor da teoria dos miasmas, acreditando que a contaminação provinha do ar e 

do mau cheiro da cidade. 

Londres em 1854 produzia e concentrava riquezas, mas tinha contrapartidas: 

extenuantes jornadas de trabalho de até vinte horas diárias, mesmo para crianças, velhos e 

gestantes; e as concentrações de moradias em bairros superpopulosos e insalubres, com 

aglomerações de famílias em condições precárias de higiene e habitação, com elevados 

índices de mortalidade causados principalmente pela tuberculose e, neste centro de atividades 

industriais e comerciais, ocorriam frequentes epidemias de Cólera, atribuídas, 

predominantemente pelos médicos, que essa doença, assim como outras pestes, residia nos 

miasmas, o permanente odor fétido exalado dos populosos e malcheirosos bairros de 

trabalhadores. 

Foi com esse cenário que o médico John Snow, consultor da rainha Vitória, 

realizou meticulosa pesquisa, analisando as várias fontes de informação, visando compreender 

como a doença espalhava-se nas diferentes localidades, movendo-se das grandes trilhas de 

convivência humana. A proximidade de seu consultório da Golden Square, levou-o a 

investigar o surto de Cólera. Snow achava estranho que uma doença transmitida pelo ar, por 
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meio de miasmas, não atingisse os pulmões, e, mais estranho ainda, que não atingisse 

predominantemente os catadores de lixo, ou seja, os mais expostos. Avaliando a distribuição 

dos óbitos nas vizinhanças da bomba de água de Broad Street, observou que muitas pessoas 

mortas pelo Cólera tinham tomado água dali, enquanto os operários de uma cervejaria dos 

arredores, que dispunha de abastecimento próprio, não contraíram a doença. Snow conseguiu 

convencer as autoridades a retirar a alavanca da bomba d'água, a partir do que se registrou 

significativa diminuição de casos da doença. A possibilidade de a água ser o principal veículo 

de transmissão do agente era muito promissora, mas sua tese deveria ser demonstrada. Passou 

então a visitar, a pé, as residências do bairro, perguntando, de casa em casa, qual a companhia 

que fornecia água. (ROIFMAN, 1990). 

A água de Londres era fornecida às residências por diversas empresas privadas, 

mas, em seu bairro, principalmente pela Southwark and Vauxhall e pela Lambert. Fez então 

um engenhoso mapa, colocando pontos nas residências acometidas pelo Cólera. Com  os 

dados obtidos, construiu uma tabela simples, mas que forneceu dados fundamentais em apoio 

à sua teoria. Ela revelou que as residências abastecidas pela Southwark tinham muito mais 

casos de Cólera que as que recebiam água da Lambert. Continuou sua investigação e 

descobriu que enquanto esta captava água no Tâmisa antes da ejeção de excrementos, a 

Southwark o fazia na parte mais poluída do rio. (ROIFMAN, 1990). 

Snow concluiu que a doença era causada por algum agente que passava do 

doente para o são e tem a propriedade de se multiplicar no organismo. A tese foi motivo de 

deboche entre seus colegas e na imprensa. Somente muitos anos depois, seu mérito foi 

reconhecido. O agente causador do Cólera, o vibrio cholerae, somente foi descrito, por Robert 

Koch, quase 30 anos depois, em 1883. (ROIFMAN, 1990). 

O médico Baker, de Staines, em 1849, tratou de duzentos e sessenta casos de 

Cólera e de diarreia, ocorridos, principalmente, em famílias necessitadas. O relato comprova 

que quando os pacientes involuntariamente espalhavam suas fezes, a doença evidentemente se 

difundia, o que ocorreu entre os que tinham poucos recursos, onde uma família inteira 

morava, dormia, cozinhava, comia e se lavava num só aposento, que quando introduzido, o 

Cólera se espalhava e, com maior violência ainda, nos locais chamados hospedarias comuns, 

nos quais várias famílias se amontoavam num só aposento. (SNOW, 1990). 

Esse relato do médico feito à John Snow, sobre a dispersão das fezes 

comprovando a maioria dos casos sérios de Cólera, evidenciou que a propagação da epidemia 

ocorria pela veiculação hídrica. Assim, a preocupação com o tratamento dos esgotos surgiu 
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primeiramente na Inglaterra, após a epidemia de Cólera ocorrida em 1848, com 25 mil 

mortos. 

As medidas que visam a prevenção de doenças devem ser fundamentadas no 

conhecimento preciso de suas causas, sob pena de ter efeito contrário os esforços 

empreendidos. Isso se deu no ano de 1849, quando os esgotos londrinos foram muitas vezes 

lavados com jatos de água, medida que se supõe ter aumentado a incidência de doenças, por 

várias maneiras. Uma delas, por levar ao corpo receptor as evacuações de Cólera, antes que 

houvesse tempo para o veneno se decompor, tornando-se inócuo. Outra que pode ser apontada 

é que as imundícies do esgoto eram despejadas no corpo receptor, Rio Tâmisa, pela lavagem, 

por ocasião da maré baixa, flutuando rio acima com a corrente, durante as quatro ou cinco 

horas seguintes. (SNOW, 1990). 

O processo industrial surgido a partir da segunda metade do século XVII conduziu 

as comunidades a um acelerado crescimento populacional, deteriorando ainda mais as 

condições sanitárias, ainda precárias, trazendo um aumento do risco de epidemias. Em 

Londres, somente em 1815, os esgotos começaram a ser lançados em redes coletoras 

(METCALF; EDDY, 1977). 

Esse país, devido à pouca extensão de seus rios e ao crescimento acelerado de 

algumas cidades, foi um dos primeiros a sofrer as consequências da poluição hídrica, 

decorrente do lançamento de esgoto não tratado, nos corpos d'água. Também na Inglaterra 

foram promulgadas as primeiras leis de saneamento e Saúde Pública (METCALF; EDDY, 

1977). 

Em 1857, foi criado o Conselho de Proteção das Águas do Rio Tâmisa, na 

Inglaterra (AZEVEDO NETTO, 1984). Em 1860, aparece o dispositivo de Mouras para tratar 

lodos de esgotos por processo anaeróbio; em 1865, fizeram-se os primeiros experimentos 

sobre microbiologia de degradação de lodos. Os fundamentos biológicos, que acabariam 

dando origem ao processo de tratamento de esgotos, através de lodos ativados, começaram a 

ser investigados, na Inglaterra, em 1882, tendo culminado com o desenvolvimento do 

processo de lodos ativados, em 1914, por Arden e Lockett (METCALF; EDDY, 1977). 

2.3.3 Paris 

Pelo desenvolvimento do século XIX, a revolução sanitária nele ocorrida pode ser 

vista como um período de intervenções sobre o ambiente físico com o objetivo de buscar a 
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segurança sanitária, apoiando-se em abordagens tecnológicas que remontam à antiguidade 

clássica. 

Já existiam as bases da Epidemiologia, voltadas para a observação e o registro da 

ocorrência das doenças nas populações quando a teoria contagionista3  superou a atmosférico-

miasmática, após um embate que perdurou do século XVI ao XIX. (ROSEN, 1994; 

CZERESNIA; D. FIOCRUZ, 1997). Quando as tentativas de explicar o contágio resultaram 

na compreensão de que pequenas partículas invisíveis seriam as causadoras da doença, foi 

retomada a vertente ontológica da causalidade, em detrimento da concepção mais totalizadora 

representada pela medicina hipocrática. 

Era o início das descobertas bacteriológicas, com as pesquisas de vários cientistas, 

tais como o cientista francês Louis Pasteur, o médico alemão Robert Koch, o botânico alemão 

Ferdinand Julius Cohn e outros para a cura das doenças infecciosas, em que se registra o 

grande avanço desenvolvimentista no campo das vacinas para a prevenção das doenças. 

Coube ao médico inglês Edward Jenner o crédito pelo primeiro uso médico da Cowpox4, em 

1796. 

Segundo dados do Centro Cultural do Ministério da Saúde, o médico inglês 

observou que os trabalhadores que ordenhavam vacas não contraíam a varíola, desde que 

tivessem adquirido a forma animal da doença. Assim, o médico pesquisador extraiu o pus da 

mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o inoculou em um menino 

saudável, de oito anos, em 04 de maio de 1796. O menino contraiu a doença de forma branda 

e logo ficou curado. Em 1° de julho, Jenner inoculou no mesmo menino liquido extraído de 

uma pústula de varíola humana. O menino não contraiu a doença, o que significava que estava 

imune à varíola. (BRASIL, 2017) 

No final de 1800, Pasteur atenuou micro-organismos para produzir vacinas, 

inclusive contra a raiva. O isolamento dos vírus, em 1935 e seu subsequente crescimento em 

culturas de células, tornou possível o desenvolvimento das vacinas contra a poliomielite, o 

sarampo e a rubéola. (BANTA; DAHUCE, 1993). Os paradigmas socioambientais 

predominavam como forma de explicação para a origem das doenças. Miséria e miasmas 

eram invocados para explicar a disseminação das enfermidades. Os estudos de Chadwick 

Teoria miasmática: Foi uma teoria biológica formulada por Thomas Sydenham e Giovanni Maria Lancisi, 
durante o século XVII, segundo a qual as doenças teriam origem nos miasmas: o conjunto de odores fétidos 
provenientes de matéria orgânica em putrefação nos solos e lençóis freáticos contaminados. (ROSEN, 1994) 
4  Cowpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus homônimo. O vírus, parte da família de ortopoxvírus, está 
intimamente relacionado com o vírus vaccínia. O vírus é zoonótico, o que significa que é transferível entre as 
espécies, como de animal para humano (STEDMAN 2003). 
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sobre as causas sociais da diminuição absoluta da população inglesa e de John Snow sobre o 

caráter transmissível do Cólera instituíram as bases metodológicas da Epidemiologia 

(FACCHINI,1994; SILVA,1990). 

Desenhavam-se as primeiras constatações da determinação social do processo 

saúde-doença e os modelos estatais de interferência na saúde das coletividades, a saúde 

pública inglesa e a medicina social francesa. Tais modelos articulavam-se aos movimentos 

ideológicos do sanitarismo e da medicina social, estes congruentes às correntes de 

pensamento vigentes na época e em seus locais de origem, Inglaterra e Europa Ocidental, 

respectivamente. (SILVA, 1990). 

O movimento higienista possibilitou à medicina substituir com seus preceitos para 

uma vida sadia a ordem moral religiosa numa sociedade progressivamente mais laica. 

Entretanto, a bacteriologia firmou-se como a concepção vitoriosa e as suas conquistas 

acabaram por levar ao abandono dos critérios sociais na formulação e solução dos problemas 

de saúde das populações que vinham sendo sistematicamente aplicados pela "polícia médica" 

alemã, pela "medicina urbana" francesa e pelo "sanitarismo" inglês. (NUNES,1986). 

Os esgotos da cidade de Paris, formam um conjunto de galerias interligadas, com 

aspectos de ruas, batizadas por nomes de personalidades de destaque, apresentando descrições 

sobre o antigo fascínio que já existia pelo sistema subterrâneo da cidade, tanto que se tornou 

importante atração turística mundial. 

Habitada desde o Império Romano, constituindo uma região marcada por 

batalhas, guerras e pela peste, Paris, com a superpopulação dos cemitérios no século XVIII, 

teve os restos mortais transferidos para o subterrâneo; logo, ossos como crânios, tíbias e 

fêmures foram organizados nas paredes como esculturas, adornando assim as galerias 

subterrâneas e despertando o interesse dos viajantes. No entanto, a maior parte do complexo 

de túneis subterrâneos não está coberta de ossos, que começaram a ser organizados, em 1785, 

pois as catacumbas estavam apenas em alguns setores desse complexo. 

Um dos fatores que originaram o sistema subterrâneo de Paris ocorreu com a 

exploração de pedreiras e a escavação de minas de calcário, que surgiram ainda na época da 

ocupação romana. 

Paris ficou conhecida como a Cidade dos Esgotos, no período de 1832 a 1860, por 

causa da construção de um sistema subterrâneo de esgotos e bueiros que se estendia ao redor 

de 560 km, justificando o fato dos subterrâneos da cidade terem se tornado uma atração 

turística. Era comum que as pessoas passeassem de barco, à luz de tochas, pelo sistema de 

galerias de esgoto. Além disso, as catacumbas, formadas por ossos de milhões de pessoas, 
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tornaram-se também mais uma atração. No ano de 1851, foi realizada, em Paris, a I 

Conferência Sanitária Internacional, constituindo-se como o primeiro passo para a criação da 

Organização Mundial da Saúde. (REZENDE; HELLER, 2002). 

Outro detalhe importante relativo ao sistema subterrâneo de Paris é que ele 

também foi usado por membros da Resistência Francesa, durante a Segunda Guerra Mundial, 

como refúgio. Além disso, os nazistas construíram bunkers e caminhavam por várias partes do 

complexo subterrâneo da cidade. Por outro lado, na segunda metade do século XX, 

começaram a surgir festas clandestinas, visitas de artistas, exploradores e curiosos, além de o 

lugar tornar-se um ambiente propício ao convívio de usuários de drogas. 

2.3.4 Rio de Janeiro 

A história do saneamento no Brasil, a partir de seu descobrimento, não pode 

deixar de considerar a miscigenação de sua etnia, com suas contribuições: indígenas, 

europeias e africanas, criando uma identidade sanitária. (REZENDE; HELLER, 2002). 

A partir de seu descobrimento, o Brasil, colônia portuguesa até o início do século 

XIX, manteve política econômica baseada no comércio exterior, produzindo para exportação, 

com o direcionamento da colônia para atendimentos desses interesses. Não existia nenhuma 

política voltada à melhoria das condições do povo brasileiro. O poder público era direcionado 

para a exportação de riquezas, com características à descentralização. 

Nessa época, as condições sanitárias, no país, eram inexistentes e com a 

descoberta do ouro, ocorreu a primeira grande imigração estrangeira para o Brasil, gerando 

crescimento da população, surgimento de novas cidades sem qualquer planejamento, criando 

demanda de ações coletivas, em especial, no que diz respeito ao abastecimento de água e à 

destinação de dejetos. (REZENDE; HELLER, 2002). 

Foi a vinda da Corte portuguesa para o Brasil que contribuiu para que fossem 

dados os primeiros passos em direção às políticas sanitárias. Necessária se fez a presença do 

Poder Público e a ação governamental, ainda que tardia, com a criação da Inspeção de Saúde 

Pública do Porto do Rio de Janeiro e, ao seu Inspetor Mor de Saúde, foi designada e 

responsabilidade de cuidar das ações sanitárias na cidade do Rio de Janeiro. 

Muito embora o Brasil já fosse habitado por indígenas antes do descobrimento, é 

certo que as tribos somente se mantinham nos locais fixados por determinados períodos, 

mudando-se de acordo com as provisões de água e alimento, cabendo à própria natureza a 
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capacidade de depuração dos resíduos das tribos. Entretanto, com a chegada do europeu, foi 

estabelecido o modo de vida sedentário, no Brasil. 

Durante o período colonial, a integração entre as etnias dos indígenas, dos negros 

e de brancos, fez com que fossem incorporados, diversos hábitos e costumes referentes ao 

saneamento e a conservação da saúde, ocorrendo maior integração entre essas etnias, com 

convívio mais intenso, sendo os seus hábitos e costumes os formadores da cultura sanitária, 

ante a total ausência do Estado na maioria das questões públicas. (REZENDE; HELLER, 

2002) 

O Brasil ainda possuía baixa densidade demográfica à época do descobrimento. 

Os habitantes da terra eram índios, nômades ou seminômades, que mudavam a partir da baixa 

fertilidade das terras, da abundância da caça, da pesca e das condições sanitárias de uma 

região. São dos indígenas os bons hábitos de higiene com o banho diário, a utilização de água 

pura, o uso das ervas medicinais e uma grandiosa cultura de respeito à natureza. Os índios 

demonstram ter conhecimento da relação saneamento-saúde, pelo seu hábito de destinação de 

locais específicos para a realização de necessidades fisiológicas e a disposição de coisas sem 

serventia. (REZENDE; HELLER, 2002). 

Com essas características do povo e, também, da política econômica, foi criado 

pelo Governo Imperial, no ano de 1850, a Junta Central de Higiene Pública5, presidida pelo 

Barão do Lavradio, José Pereira do Rego, com o propósito de promover melhorias nas 

condições de drenagem das ruas e das moradias da cidade fundada por Estácio de Sá. 

O médico, José Pereira do Rego, teve expressiva atuação na Junta de Higiene 

Pública, como o responsável pelo planejamento das medidas sanitárias contra a epidemia de 

febre amarela que avançava sobre a cidade. 

Sob a responsabilidade da Junta de Higiene Pública, elaborou-se um panfleto 

intitulado "Conselhos às Famílias". Seu texto abordava as orientações sobre o comportamento 

que deveria ser observado durante a epidemia. Além disso, foi ele publicado nos principais 

jornais da cidade. 

A conclusão de todos os relatórios sobre a cidade, à época, era de que as valas de 

esgoto, nunca ou quase nunca, eram limpas, constituindo-se num receptáculo de todas as 

imundícies das localidades por onde circulavam, tornando-se focos perenes de infecção 

miasmática, ou mais ou menos profunda, contribuindo de forma direta para a insalubridade da 

5  Conforme se verifica no Anexo I, deste trabalho de dissertação, o Decreto n° 598 de 14 de setembro de 1850. 
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cidade, fazendo menção, também aos escravos carregadores de excretas acondicionadas em 

barris para lançamento nos cursos d'água. (RIBEIRO, 1992). 

Por decreto da Assembleia Nacional e vontade do Imperador foi autorizada a 

contratação para os serviços de limpeza, em 28 de setembro de 1853, da Cidade do Rio de 

Janeiro: 

LEI N. 719- DE 28 DE SETEMBRO DE 1853 
Fixando a Despeza e orçando a Receita para o exercicio de 1854 - 1855. 
D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os Nossos 
Subditos que a Assembléa Geral Decretou e Nós Queremos a Lei seguinte: 
CAPITULO III 
DISPOSIÇÕES GERA ES 
Art. 11. O Governo fica autorisado para: 
(--) 
§ 3° Contractar: 
1° Com João Frederico Russell, ou com outro qualquer, o serviço da limpeza das 
casas da cidade do Rio de Janeiro e do esgoto das aguas pluviaes, obrigando-se o 
emprezario a fazer os trabalhos por districtos designados. Naquelles districtos em 
que se forem realizando os mesmos trabalhos, poderá o Governo elevar a decima 
urbana na proporção necessaria para fazer face ás despezas resultantes do contracto. 
Outrosim poderá o Governo isentar de direitos de importação e exportação os 
objectos concernentes à empreza. (BRASIL, 1853). 

A cidade do Rio de Janeiro foi a quinta do mundo a possuir rede coletora de 

esgotos e Estação de Tratamento de efluentes, antes de 1900, confirmando-se que o cenário 

do saneamento, no pais, sofreu forte influência das práticas sanitárias realizadas pelos povos 

colonizadores, principalmente em decorrência da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, 

(CAMATTA, 2015) tornando-se quase impossível dissociar a ideia do homem nas suas 

relações com o meio ambiente e a perspectiva de um contexto histórico que envolve em seus 

desdobramentos questões políticas, sociais, culturais e econômicas. (REZENDE; HELLER, 

2002). 

Até 1828, era a Câmara de Deputados quem cuidava da administração da limpeza 

das ruas e valas. A partir de 1840, fiscalização da limpeza e higiene da Inspetoria de Obras 

Públicas. Os cômodos destinados às instalações sanitárias nas residências dos moradores, em 

geral, ficavam no fundo das casas. Eram recolhidos quando ficavam cheios, após vários dias 

de utilização, transportados pelos "tigres" e despejados em valas ou praças e, ainda, na beira 

mar. 

Os esgotos das residências passaram a ser acondicionados em barricas de madeira 

— chamados de cubos — que ficavam nos quintais durante o dia e, à noite, eram transportados 

por escravos para o lançamento nas praias mais próximas. Esses escravos e barris foram 
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apelidados pelo povo de "Tigres", dos quais todos fugiam nas ruas com pouca iluminação. 

Essa fuga era motivada, naturalmente, pelo mau cheiro e o aspecto dos carregadores, já que 

com os transbordamentos dos barris, os corpos dos escravos iam ficando listrados com os 

rastros deixados pelo esgoto, ficando com listas sinuosas. 

Os barris eram esvaziados diariamente em alguns casos, em outros, apenas uma 

vez por semana, dependendo do número de escravos disponíveis e, necessariamente, da 

quantidade de usuários do mesmo barril. Se ocorresse chuvarada, a carga era despejada em 

plena rua, deixando-se, à enxurrada, a tarefa de levá-la ao mar. (CAMATTA, 2015). 

Com a construção da rede, o esgoto passou a ser canalizado, servindo apenas a 

uma pequena região central da cidade, aos prédios públicos, às igrejas e aos moradores que 

representavam a elite social. Ainda assim, o esgoto canalizado era encaminhado para a Baía 

de Guanabara sem nenhum tratamento, ampliando o processo de poluição de suas águas. Os 

impactos ao meio ambiente, não avaliados até então, já ocorriam silenciosamente, conforme 

registros históricos. 

Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à categoria de reino, através 

de decreto assinado pelo príncipe regente português, Dom João VI, que criou o Reino Unido 

de Portugal, Brasil e Algarves. Muito embora o Brasil não tivesse se tornado um país 

independente, passava a ter condição de igualdade com a antiga metrópole do reino, Portugal. 

Com o retorno da família real para Portugal, coube ao jovem príncipe, Pedro, o 

trono brasileiro. A ação de deputados portugueses e da burguesia impunha uma série de 

medidas que objetivavam o enfraquecimento da autoridade do príncipe regente, querendo a 

recolonização do Brasil, medida que não encontrava qualquer apoio dos grandes proprietários 

de terras no país, que representavam a alta aristocracia brasileira, contrária à recolonização, 

culminando com a independência do Brasil. (REZENDE; HELLER, 2002). 

O período imperial da história brasileira terminou sem que o Estado conseguisse 

solucionar os graves problemas de saúde da população, em que pesem as tentativas 

reconhecidamente realizadas, que não geraram efeitos. O Imperador D. Pedro II, muitas vezes 

lembrado por seus feitos relacionados ao incentivo às pesquisas cientificas, premiando 

intelectuais que se destacavam, no Brasil e no exterior, foi muito elogiado pela imprensa 

estrangeira, em 1886, por ter doado uma expressiva quantia à França para a montagem de um 

laboratório de pesquisas das doenças tidas como males típicos das regiões tropicais. Levando-

se em conta essa visão, no final de seu reinado, o Brasil mantinha a fama de ser um dos países 

mais insalubres do mundo. (FILHO, 2011). 
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Rezende e Heller (2002) apontam que a maior conquista no nível das 

coletividades foi representada pelo fornecimento de água à população, por chafarizes, poços, 

cisternas e aquedutos, a partir do século XVIII, mesmo com a demanda não sendo totalmente 

atendida. Os escravos ou o lombo de animais carregavam em potes a água para as famílias de 

posse. A população carente, pouco se beneficiara, buscando água cada vez mais longe, à 

medida que as cidades iam crescendo e seus mananciais sendo poluídos. 

No final do século XVIII, o governo colonial português ocupou-se da execução de 

sistemas de drenagens e aterros em algumas cidades brasileiras, com o objetivo principal de 

eliminar áreas alagadas para a expansão urbana, com a crença de que assim agindo, estariam 

sendo eliminados os miasmas. As principais ocorrências dessa natureza foram na cidade do 

Rio de Janeiro, onde foi imposto aos moradores, a obrigação de retirada dos dejetos das ruas e 

dos espaços públicos. Segundo COSTA (2003), chegou a ser aprovada pelas câmaras de 

vereadores de Recife e do Rio de Janeiro uma lei que tornava obrigatório o uso da expressão 

"Água vai!" antes do lançamento de dejetos pelas janelas, de modo a prevenir quem estivesse 

passando debaixo delas. 

Pode ser de difícil compreensão o fato de que a cidade do Rio de Janeiro 

conseguiu, anos depois, atacar a caótica situação habitacional e sanitária dos seus munícipes. 

Com  uma rede de água e esgoto precária, a população pobre vivia em cortiços, e a coleta de 

lixo era ineficiente. Não é à toa que várias doenças proliferavam: tuberculose, sarampo, tifo, 

febre amarela e peste bubônica. O Prefeito do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 

Francisco Pereira Passos ordenou a malha viária da cidade, alargou ruas, abriu a Avenida 

Central (hoje Avenida Rio Branco) derrubou cortiços e iniciou o maior processo de 

saneamento que a cidade assistiu até hoje. (TASCO, 2013) 

E foi nesse mesmo período que o médico Oswaldo Cruz, que, em 1903, havia sido 

nomeado diretor do Serviço de Saúde da Capital da República e prometera acabar com a febre 

amarela em três anos, travou uma verdadeira guerra contra o desconhecimento da população 

de como agiam os vetores causadores, principalmente, da peste bubônica e da febre amarela. 

Em poucos meses, a incidência da peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas 

pulgas transmitiam a doença. E a promessa de acabar com a febre amarela foi cumprida, 

graças ao combate incessante do mosquito Aedes aegypti. (TASCO, 2013) 

2.3.5 Ouro Preto 
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Patrimônio Cultural da Humanidade, Ouro Preto é uma das mais conhecidas 

cidades históricas brasileiras, atraindo anualmente, dezenas de milhares de turistas, não 

apenas brasileiros, mas de várias partes do mundo. A riqueza da sua arquitetura e arte 

barrocas guardam em sua história, sobretudo em seu conjunto arquitetônico, as marcas de um 

tempo, de um povo e sua respectiva visão de mundo, em uma época de grande importância na 

formação do país. 

Mesmo com a degradação hoje visualizada no entorno do centro histórico, 

provocada, talvez, pela ocupação territorial desordenada, que chega, inclusive, a comprometer 

a imagem da cidade, a regular visitação turística se mantém às igrejas, casarões, praças, 

palácios, museus, passos e oratórios. 

Antigas obras civis, tais como chafarizes e pontes, complementam esse 

patrimônio e, embora em menor intensidade, também atraem curiosos. Entre essas obras, uma 

antiga Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) chama a atenção, nem tanto pela notoriedade, 

mais pelo abandono e pela falta de informações precisas sobre suas características, autoria e 

data de construção. Localizada em uma área da prefeitura invadida há tempos, a ETE 

encontra-se ladeada por humildes residências sem qualquer placa de informação do que se 

trata. As únicas evidências da sua longa existência são dadas pelos tijolos dos seus tanques, 

que trazem os selos do Império, e pelas inscrições de antigas companhias inglesas, nas 

tubulações. 

Mas cumpre destacar, como registro histórico, que desde as primeiras epidemias 

no Brasil — de febre amarela e de cólera entre 1850 e 1860 — e também a partir do avanço dos 

processos de industrialização, ligada à ideia de que o indivíduo sadio é capaz de produzir mais 

e melhor, contribuindo para o desenvolvimento capitalista, que se empreenderam diversas 

medidas, buscando conter a proliferação de epidemias no meio urbano, partindo do 

pressuposto que a moradia insalubre, lugar de habitação da população pobre, era responsável 

pela contaminação das cidades. O controle da habitação ligava-se à ideia não só de 

higienização pura e simplesmente, mas também à relação que se estabelecia entre controle 

físico e moral, no qual se enquadram as classes pobres como classes perigosas. Embora a 

preocupação inicial tenha surgido nas cidades do Rio e Recife, o estado de Minas Gerais, a 

partir, especialmente dos trabalhos realizados pelo Engenheiro Lourenço Baeta Neves — 

discípulo de Saturnino de Brito e responsável pela publicação de boa parte da sua obra - 

também empreendeu uma série de estudos e reformas com base nas ideias de engenharia 

sanitária. (NEVES, 1912). 
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A importância do primeiro sistema de esgotos de Ouro Preto já havia sido 

destacada por Baeta Neves, no livro, Higiene das Cidades, que tratou do primeiro plano de 

saneamento, sob os moldes da engenharia moderna, promovendo as obras de abastecimento 

d'água e esgotos, realizados em Ouro Preto, ex-capital do Estado de Minas Gerais. Nesse 

livro, Baeta Neves destaca a importância da estação de tratamento de esgotos ouro-pretana, 

mas não provê detalhes sobre a sua autoria ou construção. (NEVES, 1912). Do mesmo modo, 

publicações mais recentes que abordam a história do saneamento no Brasil, tais como a de 

Rezende e Heller (2002), não mencionam o sistema ouro-pretano. Nesse contexto, busca-se o 

conhecimento histórico sobre o tema, com o propósito de enriquecimento da pesquisa. 

As grandes alterações arquitetônicas das cidades históricas, principalmente Ouro 

Preto, provocadas, talvez pelo aumento de população, levaram a uma maior desqualificação 

urbana, marcada pela acentuada ocupação dos espaços vazios. Com  a evolução urbana, houve 

o crescimento desordenado e a ocupação das encostas, consequentemente um maior número 

de construções em um menor espaço. Novos parcelamentos de características modernas, 

segundo as necessidades atuais de especulação e renda da terra, resultando em perda 

significativa da qualidade visual da paisagem. Na leitura de Simão (2001), a premência na 

criação de novos espaços de moradia, trabalho, lazer e circulação, troL:twram diretrizes 

próprias na expansão urbana da cidade, criando tipologias diversas ao parcelamento do solo, 

alterando sobremaneira a configuração arquitetônica do patrimônio tombado, mesmo aquelas 

edificações que obedeceram ao estilo barroco. 

Nesse seguimento, os serviços de infraestrutura têm apresentado níveis de 

qualidade insatisfatórios, pois, embora mais de 80% da população urbana tenha atendimento, 

com grande disponibilidade de água "per capita", o estado de conservação das redes, de 

reservatórios, adutoras e elevatórias é precário, somando-se a isso a falta de qualquer tipo de 

tratamento. (BRASIL, 1973). 

O grande número de captação de água, em mananciais sem qualquer tipo de 

proteção sanitária, além do "S malefícios à saúde da população, causa dificuldades para a 

manutenção e operação dos sistemas, implantados sem planejamento global, podendo ser 

observadas soluções técnicas inaceitáveis e onerosas, como por exemplo, elevatórias 

dispensáveis e superposição de redes, dentre outras. Some-se a isso o fato de que os serviços 

são deficitários, não tendo a Prefeitura estrutura técnica e financeira capaz de implantar e 

manter em funcionamento um serviço eficiente de abastecimento de água para a população. 

(BRASIL, 1973). 
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Outro problema sanitário, na época, foi o mau cheiro. Ainda predominava a teoria 

dos miasmas, segundo a qual as doenças eram transmitidas por vapores e ares contaminados 

com matérias decompostas, apesar da correlação entre ingestão de água contaminada e 

transmissão de doenças ter sido evidenciada em meados do século XIX com a publicação do 

"Mode of communication of cholera" 6, de John Snow (1990), ainda pouco divulgada. 

As demandas de ações perante miasmas, esgotos e lixo eram reativas, pois se 

opunham a um inconveniente que já tinha se instalado. Entretanto, inconvenientes não 

pareciam ser tão significativos quando comparados a outras capitais. Ao contrário do Rio de 

Janeiro, Recife, Londres e Paris, a capital da província mineira não tinha sido grassada por 

nenhuma epidemia de maior vulto e tampouco apresentara problemas de rápido crescimento 

populacional. Estima-se que a população de Ouro Preto, nesse período, não ultrapassou os 15 

mil habitantes, com registro, apenas uma de epidemia de varíola, em 1875, que custou um 

quinto da verba da Santa Casa de Misericórdia. (CASTRO, 2003). 

Com isso, Ouro Preto corria o risco de perder o título de capital da província e, 

implantar boas condições higiênicas da sede urbana significava contribuir para a sua 

modernização e mantê-la digna da condição de sede política do Estado de Minas Gerais, o que 

fez com que, em abril de 1887, fosse contratado o engenheiro Victor Francisco Braga Mello, 

corno engenheiro especialista na execução de projetos, concluídos, em 15 de dezembro de 

1887, conforme correspondência enviada por esse engenheiro ao Presidente da Província. 

(MELLO, 1887). 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Exa. que, estando concluída a 
organização dos projetos de abastecimento d'água e esgotos desta Capital, feita 
conjuntamente pelo Dr. José de Castro Teixeira de Gouvêa e por mim e para cujos 
estudos fui convidado por oficio do antecessor de Va. Exa., por indicação daquele 
Diretor, retiro-me para a Corte no dia 22 do corrente mês. ... só tenho em vista dar 
uma prova de agradecimento a esta M. Digna Presidência pela honrosa confiança 
que me foi dispensada e contribui com o meu fraco contingente para o progresso 
desta Província, bastando tão somente uma ordem de Va. Exa.., ou sua transmissão 
pela Diretoria de Obras, para que venha a esta Capital ou à qualquer ponto da 
Província desempenhar, desinteressadamente como a primeira, outra comissão que 
me seja confiada. (MELLO, 1887). 

Ao longo do século XX ,diversas modificações foram estabelecidas na lei de uso e 

ocupação do solo em Ouro Preto. A estação de esgoto construída no final do século XIX não 

funciona mais, até porque, hoje, com o grande crescimento populacional, ela seria 

subdimensionada para cumprir seu papel original, servindo, apenas, como monumento 

histórico do saneamento. 

6  Tradução livre: Modo de comunicação do cólera. 



2.3.6 Belo Horizonte 

Resgatar a história das cidades implica, necessariamente, na compreensão de suas 

continuidades e modificações que se processam no decorrer do tempo. Durante esses 

períodos, muitas são as facetas sociais, culturais e econômicas. 

Diariamente, milhares de belorizontinos, sem o conhecimento da rede hídrica 

existente sob as vias urbanas que desaguam no Ribeirão Arrudas, descem a Avenida Uruguai 

ou a Avenida Nossa Senhora do Carmo, passam pela Rua Professor Moraes, por onde seguem 

até a Avenida Afonso Pena, descendo-a no sentido rodoviária. Por uma das alças — Alameda 

Ezequiel Dias ou mesmo as Ruas da Bahia, Tamoios e Avenida Assis Chateaubriand, chegam 

até a Avenida dos Andradas, trajeto final em que as redes subterrâneas levam o esgoto 

coletado, desaguando no Ribeirão Arrudas. Esse é o percurso do córrego do Acaba Mundo até 

o Ribeirão Arrudas que, mesmo não fazendo parte do cotidiano dos belorizontinos 

acompanhá-los, são caminhos de água de esgoto que percorrem nossas ruas, entram e saem 

das nossas casas, o fato de não serem vistos e sequer notados, tornando-se rios invisíveis e 

silenciosos, cujos trajetos, que desenharam a capital de Minas Gerais, ditaram formas de sua 

ocupação, atraíram, dispersaram e selecionaram os habitantes de cada lugar e drenaram 

muitas ideias, muitos recursos e muito trabalho. 

A evolução de uma cidade se dá não pela abolição do passado, mas assentada nos 

pressupostos e nas bases desse passado, muito embora deixando marcas que se foram, 

vestígios marcantes na paisagem ou mesmo diluídos nos valores e nos hábitos cotidianos. 

Belo Horizonte, Belô e também BH foi criada com a pretensão de ser a expressão mais 

acabada do novo, como a Nova Capi, nomenclatura carinhosamente dada a diversos órgãos 

municipais, a partir de sua idealização. 

Falar do saneamento básico, do ponto de vista histórico, acaba sendo falar da 

história de Belo Horizonte. Das contradições e dos conflitos postos no seu crescimento, das 

opções tomadas pelo Poder Público e da postura da comunidade, no todo ou em parte, das 

opções tomadas frente ao seu evoluir. E nesse viés, a trajetória dos serviços de saneamento de 

Belo Horizonte experimentou, em relação às concepções do passado e do presente, evoluções 

e retomadas, continuidades e rupturas que merecem destaque. 

Num primeiro aspecto, destaca-se o caminhar do conhecimento científico e a 

capacidade de fazer frente a problemas, dos mais variados, no contexto de uma cidade do 

porte de Belo Horizonte que, em princípio, se apresentavam com difícil transposição. Essa 
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trajetória pode ser transmitida como a dos homens e das instituições que, ao longo da história, 

ofereceram sua inteligência, sua vontade e seu trabalho em prol da melhoria das condições de 

salubridade da cidade. 

Se esse evoluir não foi capaz até hoje de gerar a pretendida cidade saudável é 

porque as redes de infraestrutura de saneamento são apenas uma parte, ainda que 

fundamental, de um sistema no qual interagem, entre outros fatores, as condições de trabalho 

e de renda, de acesso aos serviços de saúde e educação, de alimentação adequada, de 

qualidade do transporte e dos demais serviços urbanos, notadamente, para geração de 

ambiente saudável e adequado à vida humana. 

A consciência da interveniência e da inter-relação desses fatores torna-se, sob 

vários aspectos, uma retomada de concepção de saneamento que prevaleceu no momento da 

criação da cidade e que, essencialmente interligou saúde pública e adequada condição de 

drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e circulação de ar, numa visão de 

progresso social e modernização urbana. Se nos séculos anteriores a concepção higienista 

preconizava o saneamento e a salubridade como envolvendo aspectos diversos do ambiente 

físico, considerando-os como requisitos básicos de saúde pública, nos dias de hoje, a noção de 

ambiente saudável e de qualidade de vida nas cidades se amplia significativamente, passando 

o saneamento a ser visto como direito de cidadania, previstos no artigo 23 da Constituição da 

República: "Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: (...) IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico" (BRASIL, 1988). 

E num processo de construção de uma cidade, a evolução das concepções 

urbanísticas e dos direitos democráticos, como direito humano básico, tem a importância do 

acesso a adequadas condições de saneamento básico consolidadas como um dos patamares 

indispensáveis para a vida nas cidades, tornando-se conquista fundamental o princípio da 

universalização dos serviços, ponto hoje inquestionável, afastando as discussões em torno do 

melhor formato institucional e das soluções técnicas mais adequadas para controle dos 

parâmetros técnicos aliados ao controle dos fluxos da água e do ar. 

Se por um lado a concepção inicial de salubridade praticamente determinou a 

forma da cidade, por outro, com o seu crescimento, os serviços de saneamento tiveram de 

permanentemente correr atrás de uma demanda sempre crescente e extrapoladora de previsões 

de planos e de projetos, fazendo com que o saneamento passasse a ser pensado num serviço 

que se apresenta após o surgimento de demanda a ser suprida. 
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Segundo Adelman (1976), a mudança da capital de Minas Gerais era sonho 

antigo, presente desde o período colonial e o Império, sendo nesse último escolhida a 

localização ao longo do Rio das Velhas, proposta acolhida pela Assembleia da Província, 

sucedendo São João Dei' Rei, que sucedeu Ouro Preto, em 1789, acatando ao movimento de 

mudança proposto pelos Inconfidentes. 

A criação da nova capital tem, nas palavras do então senador Afonso Pena, além 

do significado republicano de levar a capital para onde houvesse elementos naturais ausentes 

em Ouro Preto, na esperança de produzir maiores resultados para o bem comum do Estado, 

impulsionando as indústrias, a viação férrea, a criação de estabelecimentos agrícolas, 

profissionais e outros que repercutissem por todas as zonas do Estado (JULIÃO, 1992). 

Além desse propósito republicano, a criação da nova capital tem outro 

significado, para além da modernidade e o progresso: o de preservar Ouro Preto que não pode 

ter negado o seu papel, como cidade representativa de uma época áurea de Minas Gerais: o 

período colonial, caracterizado pela grandeza dos Inconfidentes, defensores da liberdade, em 

contraposição à decadência monárquica, verdadeira, representando nisso a busca das raízes 

republicanas mineiras, que se encontravam em Ouro Preto, via Inconfidência Mineira, como 

legitimação mesma da República em Minas e no Brasil, por extensão. (MELO, 1990). 

Os primeiros anos da República, em Minas Gerais, são marcados por instabilidade 

política e administrativa, causada, principalmente, pelo choque entre ex-monarquistas e 

republicanos e, que se reflete nas constantes substituições de presidentes do estado. No 

período entre 1889 e 1891 cinco diferentes presidentes são nomeados por Deodoro da 

Fonseca. 

Em junho de 1893, Aarão Reis conclui um relatório sobre as diversas localidades, 

considerando seu potencial para abrigar uma cidade de 150 mil a 200 mil habitantes, em que 

procura cobrir os mais diversos aspectos como salubridade, de solo e subsolo, topografia, 

meteorologia, abastecimento d'água e esgotamento sanitário, viabilidade de comunicações, 

disponibilidade de materiais de construção e riquezas agrícolas. A sugestão final de Aarão 

Reis recai sobre Várzea do Marçal, bairro de São João Dei Rei, vencido por apertada votação 

realizada em Barbacena, com votos decisivos, contraditoriamente, de representantes de Ouro 

Preto, que pensaram em inviabilizar a mudança através da escolha de um sítio no qual se 

mostraria inviável realizar, nos quatro anos determinados pela assembleia, a mudança 

pretendida, o que se vê no relato de Barreto (1995): 
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Fora mesmo essa expectativa dos contrários à mudança que dera ganho de causa a 
Belo Horizonte, pois todos acreditavam que em um arraial tão pobre, sem estrada de 
ferro, desprovido de tudo, seria materialmente impossível realizar-se o gigantesco 
empreendimento dentro do augusto prazo estabelecido, o que não aconteceria se se 
houvesse escolhido Várzea do Marçal (BARRETO, 1995). 

Assim como nos países industrializados, o Brasil, a partir do final do século XIX, 

vinha adotando técnicas e incorporando saberes médicos para o controle sanitário urbano. O 

meio ambiente tornara-se o foco das atenções dos higienistas, que procuravam eliminar ou 

corrigir seus aspectos comprometedores para a saúde pública (JULIÃO, 1992). 

O Decreto 680, de 14 de fevereiro de 1894, criou a Comissão Construtora da 

Nova Capital (CCNC), tendo como engenheiro chefe Aarão Reis. No seu artigo 40, o decreto 

acompanha a grande preocupação sobre as questões sanitárias: 

Art. 40 - A organização dos projetos geral e parciais, das obras da nova Capital, 
deverá obedecer às mais severas indicações e exigências modernas da higiene, 
conforto, elegância e embelezamento; porém, sem exagerada preocupação de 
suntuosidades dispensáveis, salvo os monumentos artísticos que o Governo deliberar 
sejam erigidos, e para cujos projetos poderá mandar abrir concorrência estipulando, 
para os que forem aceitos, prêmios ou preferência aos respectivos autores para a 
execução das obras por empreitada. (BRASIL, 1894) 

Os trabalhos de construção da nova capital, em atendimento ao decreto que criou 

a comissão, são divididos em seis divisões de serviço, cabendo à quinta divisão, os serviços 

de água e esgoto, divididos em duas seções: a primeira, responsável pelo abastecimento de 

água e pela modificação do regime dos cursos de água, ficou sob a chefia do engenheiro 

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito e a segunda seção, responsável pela rede de esgotos, 

pela canalização das águas pluviais e pela drenagem do subsolo, sob a chefia de Eugênio Raja 

Gabaglia. 

O urbanismo do século XIX se assemelha fundamentalmente, na Europa, por uma 

vontade disciplinadora e de requalificação estética de cidades, ante o acentuado crescimento 

demográfico surgido a partir da revolução industrial, marcando as intervenções urbanas por 

dois aspectos interligados. O primeiro deles voltado a uma concepção higienista, com a visão 

de sanear o organismo das cidades, visualizadas como ambientes promíscuos e insalubres, 

propícios à proliferação de doenças e epidemias e sobre os quais as autoridades perdem 

crescentemente sua capacidade de controle. O segundo aspecto é o de uma concepção 

ordenadora e estética, de caráter fortemente político, que buscou ajustar a estrutura espacial às 

novas dimensões das cidades e à nova dinâmica da industrialização e dos deslocamentos 

internos, com a visão de que a ciência deve ser aplicada aos acontecimentos humanos. 
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Belo Horizonte foi construída, na visão de Aarão Reis, como um projeto de 

engenharia. Os volumosos projetos e estudos se referem a questões técnicas, como suprimento 

de água, eletricidade, disposição de dejetos e estradas de ferro, abordando de forma 

secundária as questões estéticas, como formas, linhas de visão, articulação e visual dos setores 

da cidade. (ADELMAN, 1976). 

Assim, questões de natureza social são negligenciadas, ferindo até mesmo a 

legislação que designa Belo Horizonte como capital, que previu a construção pelo governo de 

casas em condições higiênicas e de aluguel barato para os operários, determinação legal que 

não foi seguida, tendo o engenheiro chefe Aarão Reis se limitado a mencionar a possibilidade 

de utilização da reserva de áreas do governo para tal fim, quando necessário, reduzindo assim, 

por meio de planejamento, o que havia sido definido por legislação. (GUIMARÃES et e ai, 
1996). 

Concomitantemente à preocupação higienista do urbanismo da época, o 

saneamento constituiu-se em um dos aspectos principais do projeto da nova capital. Mas com 

atraso habitual, até pelo menos a segunda metade do século XIX, o abastecimento de água das 

cidades brasileiras se resumia aos chafarizes nas ruas e praças e em alguns poços, ficando 

para apenas alguns prédios públicos e religiosos, o privilégio de receber diretamente água 

encanada. (TELLES, 1984). 

Já desde a construção o sistema de esgotos a ser utilizado foi objeto de polêmicas. 

Enquanto uns defendiam a implantação do sistema separador absoluto, no qual as águas 

pluviais e as águas residuárias correm em canalizações separadas, outros participantes 

envolvidos na construção defendiam o sistema unitário, pois à época, era considerada a 

melhor solução e era empregado em várias cidades europeias, como Londres, Paris e Berlim 

(ROSA, 1997). 

Prevaleceu o ponto de vista de Saturnino de Brito, de sistema unitário. Saturnino 

de Brito irá, mais tarde, reformular seu ponto de vista, tornando-se, a partir de projeto 

realizado na cidade de Paraíba do Sul, quatro anos depois do projeto de Belo Horizonte, o 

precursor da aplicação do sistema separador absoluto no Brasil, por considerá-lo mais 

adequado para as cidades brasileiras em função da simplificação do problema das águas 

pluviais, que não precisariam mais ser depuradas, podendo ser lançadas nos corpos d'água 

naturais, sem grandes galerias ou cavas profundas e reduzindo-se a elevação mecânica. 

(ROSA, 1997). 

Substituindo pelo também engenheiro, Francisco Bicalho, o presidente do estado, 

Bias Fortes, escolhe um engenheiro com características pessoais e intelectuais diferenciadas 
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das de Aarão Reis, dando nova direção aos trabalhos de construção da nova capital. Com  isso, 

as cinco divisões de trabalho anteriormente nomeadas, são organizadas em nove, cabendo à 9' 

divisão, chefiada por Ludgero Wandick Dolabella, engenheiro diplomado pela Escola de 

Minas de Ouro Preto, no ano de 1888, os serviços de canalização e drenagens. 

O sistema unitário de esgotamento sanitário adotado terá, no entanto, dificuldade 

de operação, logo nos primeiros anos da Capital, em virtude da pequena vazão contribuinte, 

causando grande consumo de água nos tanques fiuxíveis, exigindo depósito de água nas 

tubulações do material carreado pelas enxurradas das vias públicas ainda não pavimentadas. 

(ROSA, 1997). 

O tratamento dos esgotos por depuração através de infiltração no solo não 

chegaria a ser implantado, devido, principalmente, à demanda por áreas agricultáveis e de 

condições topográficas desfavoráveis. Com  isso, as águas dos esgotos passaram a ser lançadas 

diretamente no ribeirão Arrudas, sem qualquer tratamento prévio, o que veio comprometer o 

uso de suas águas pelos agricultores tanto para irrigação como para fins domésticos. 

Somente no século XXI, Belo Horizonte passou a ter seus esgotos tratados, ainda 

que parcialmente. 

A partir dos anos 1980, comumente chamados de década perdida no que se refere 

ao desenvolvimento econômico, vivido não só pelo Brasil mas, também, por quase todos os 

países da América Latina, acirraram-se os debates e críticas acerca da política nacional de 

saneamento e do próprio conceito de saneamento básico. Surgiu uma forte tendência para que 

as atenções fossem voltadas às camadas mais pobres da população. 

Em 1985, é criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 

que passou a ser responsável pela execução da política de saneamento básico. Com  a política 

de aplicação de tecnologias de baixo custo, Belo Horizonte teve implementado o sistema de 

esgotamento condominial, consistindo no esgotamento por sub-bacias, empregando o 

percurso mais econômico possível, mesmo que através do interior dos lotes, gerando vários 

ramais ligados a uma única rede por quadra ou conjunto de quadras. 

No mesmo ano de 1985, o Governo do Estado de Minas Gerais lançou o 

Programa de Saneamento Básico do Estado, com a meta de atendimento a 213 comunidades 

mineiras com obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Entre as obras 

designadas, destaca-se, em Belo Horizonte, a construção do Sistema Rio Manso, na busca da 

solução do problema de abastecimento de água da Capital, opção que resultou do rompimento 

da adutora do Sistema Rio das Velhas, nesse mesmo ano. 
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Com a implementação do projeto Rio Manso, foi incorporada uma inovação 

tecnológica de muita importância: a UTR — Unidade de Tratamento de Resíduos, destinada ao 

tratamento do lodo dos decantadores e da água utilizada na lavagem dos filtros, além da 

recuperação da água clarificada no processo. (ROSA, 1997). 

Os anos 1990 trouxeram substanciais mudanças na economia, período em que 

surgiu a expressão "globalização", com o emprego de novas tecnologias e novos métodos de 

administração, levando as empresas à atuação com maior competitividade na gestão e 

capacitação técnica. 

Nessa década, houve maior adensamento da população, o que pode ser constatado 

pela verticalização urbana, com agravamento da dificuldade de acesso à moradia, 

especialmente pelas camadas mais pobres, gerando, como consequência, uma retomada de 

formas alternativas de acesso à habitação — invasões, encortiçamento de áreas deterioradas, 

favelização crescente, aumento de moradores de ruas, dentre outras. (ROSA, 1997). 

Consequentemente, ante à falta de planejamento, cresceu nesse período, a 

ocupação de áreas de risco. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, em procedimento de 

apuração de responsabilidades, constatou que, em alguns bairros da Capital, Paulo VI, 

Taquaril, Felicidade, ocorreram ocupações de terrenos inadequados para a habitação, através 

de programas da Prefeitura Municipal, havendo negligenciamento quanto à preservação de 

áreas verdes e a ausência de infraestrutura, especialmente redes coletoras de esgotos, com a 

alternativa para deposição através de fossas negras. (ROSA, 1997). 

Em junho de 1993, com o Banco Mundial (BIRD), e a participação do Governo de 

Minas Gerais, as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, foi celebrado convênio para 

realização das obras do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos ribeirões Arrudas 

e Onça, na Região Metropolitana, sendo estabelecido um sistema de planejamento e 

gerenciamento ambiental dividido em seis subprojetos: drenagem de esgotos sanitários e 

industriais; resíduos sólidos; recuperação ambiental; gestão ambiental e gerenciamento; 

supervisão e projetos complementares, com a canalização e urbanização das áreas lindeiras 

dos ribeirões Arrudas, Onça, Sarandi e do córrego Ferrugem; implantação de interceptores e 

das Estações de Tratamento de Esgotos Arrudas e Onça; expansão da coleta e disposição final 

de resíduos sólidos de Belo Horizonte e Contagem; tratamento urbanístico do vale do ribeirão 

Arrudas, programa de proteção ambiental da bacia de Vargem das Flores e criação do parque 

ecológico da Lagoa da Pampulha. (ROSA, 1997). 

Belo Horizonte, a partir da primeira década de 2000, é a capital brasileira que 

apresentou melhor desempenho no acesso à rede de esgoto, entre as 27 capitais brasileiras, 
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com percentual de atendimento de 97,4% na cidade, segundo dados da pesquisa realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas, intitulado, na quinta etapa do programa, "A Falta que o 

Saneamento Faz", demonstrando a implementação das redes coletoras e interceptoras de 

esgoto e a construção de Estações de Tratamento de Esgoto — ETE's. Em Belo Horizonte as 

ETE's Onça e Arrudas, têm capacidade para tratar 100% dos esgotos coletados, nas diversas 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em operação mostrando, desta maneira, um cenário 

positivo ao saneamento básico da Região Metropolitana da Capital. 

Entretanto, importantes são os desafios e percalços a serem superados, em 

especial as preocupações com os recursos hídricos e com outras interfaces dos serviços de 

saneamento, num constante esforço para atendimento de uma demanda sempre crescente 

destas questões. Muito embora a prioridade da ação do Poder Público, ao longo da história do 

saneamento básico na cidade, tenha sido direcionada para o abastecimento de água, com as 

questões relacionadas ao esgoto relegadas para um segundo plano, a situação de lançamentos 

indevidos foi gradativamente revertida com os programas implantados, deixando para trás um 

rastro que somente a história poderá contar, de utopias desfeitas, contraposições de opiniões e 

pontos de vista de difícil avaliação. 

3 IMPACTOS CAUSADOS PELOS ESGOTOS SANITÁRIOS 

Em qualquer cidade, o número de habitantes e de habitações proporciona 

impactos ambientais. Pode-se considerar que um desses importantes impactos são os esgotos 

sanitários gerados, formados por águas servidas em uso domiciliar, os esgotos domésticos, ou 

domiciliares, que são resultantes dos usos da água no interior dos domicílios, e aqueles 

gerados em instalações sanitárias e cozinhas de imóveis comerciais e industriais, normalmente 

coletados em sistemas públicos. Em alguns casos, esses sistemas também coletam efluentes 

líquidos industriais, de pequena proporção em volume, normalmente resultantes de processos 

industriais ou processos de refrigeração. Os esgotos sanitários lançados também recebem 

águas do subsolo que infiltram nas redes. 

As características físicas dos esgotos podem ser interpretadas pela obtenção das 

grandezas correspondentes à matéria sólida, temperatura, odor, cor e turbidez. Já as 

características químicas podem ser classificadas em dois grandes grupos: matéria orgânica e 
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inorgânica. Os principais parâmetros de interesse são: pH7, DB08, DQ09, Nitrogênio e 
Fósforo. (SPERLING, 2014). 

As características dos esgotos alteram a qualidade das águas, após seu lançamento 

sem qualquer tipo de tratamento, prejudicando os seus diversos usos múltiplos. 

Na utilização da água, os requisitos de qualidade têm variações de acordo com o 

seu emprego, conforme apontado por Sperling (2014): conforme o seu uso, sendo para 

abastecimento doméstico, exigirá, como qualidade, parâmetros de limites de substâncias 

químicas, e organismos prejudiciais à saúde; adequação aos serviços domésticos; baixa 

agressividade, dureza e esteticamente agradável — turbidez; cor; sabor; odor e ausência de 

macrorganismos. Para abastecimento industrial, quando a água for incorporada ao produto, a 

qualidade requerida será de isenção de substâncias químicas, apresentação estética agradável 

em relação à cor, turbidez, sabor, odor e ausência de macrorganismos. Se a água somente tiver 

como uso o contato com o produto, a qualidade requerida variará de produto a produto. 

Finalmente, para uso industrial, a água sem contato com o produto poderá ser de baixa dureza 

e baixa agressividade. 

Nos processos de irrigação, em hortaliças, produtos ingeridos crus ou com casca, 

a qualidade da água requerida terá que ter isenção de substâncias químicas e organismos 

prejudiciais à saúde e salinidade que não seja excessiva. Nas demais plantações, deverá haver 

isenção de substâncias químicas prejudiciais ao solo e às plantações e, também, salinidade não 

excessiva. Para utilização como dessendentação de animais, a qualidade requerida será a de 

isenção de substâncias químicas prejudiciais aos animais e isenção de organismos prejudiciais 

à saúde dos animais. Na preservação da fauna e flora, a qualidade variará de acordo com os 

requisitos da fauna e da flora que se quer preservar. Já na aquicultura de criação de animais, a 

qualidade exigida está relacionada à isenção de substâncias químicas e organismos 

prejudiciais à saúde dos animais e dos consumidores. Na aquicultura de criação de vegetais, 

deverá a qualidade observar a isenção de substâncias químicas tóxicas aos vegetais e aos 

consumidores e disponibilidade de nutrientes. (SPERLING, 2014). 

Para a recreação e lazer em que haja contato com o meio líquido, deverá ser 

observada a isenção de substâncias químicas e de organismos prejudiciais à saúde; isenta de 

baixos teores de sólidos em suspensão, óleos e graxas. No caso de contato secundário, deverá, 

corno requisito, ter a aparência agradável. Na geração de energia nas usinas hidrelétricas, 

7 
 pH — Representa a concentração de íons hidrogênio H+, dando uma indicação sobre a condição de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da água, variando de O a 14. (SPERLING,2014). 
8 

DBO — Demanda Bioquímica de Oxigênio (SPERLING, 2014). 
DQO — Demanda Química de Oxigênio. (SPERLING, 2014). 
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deverá a qualidade ser de baixa agressividade. Nas usinas nucleares ou termonucleares, ser de 

baixa dureza. A água utilizada como meio de transporte deverá ter baixa presença de material 

grosseiro que possa por em risco as embarcações. (SPERLING, 2014). 

3.1 Impactos à Saúde Pública 

A legislação brasileira estabelece padrões de potabilidade, que devem ser 

cumpridos pelas entidades responsáveis pelo abastecimento público de água. Esses padrões de 

potabilidade variam em cada país, sendo que as diretrizes são sugeridas pela Organização 

Mundial de Saúde, como forma de proteção à saúde pública e ao meio ambiente e, do mesmo 

modo que os requisitos de qualidade, os padrões e as recomendações são em função do uso 

previsto para a água. (SPERLING, 2014). 

A Portaria n° 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, é que 

define os padrões de potabilidade estabelecendo que a água deve ser submetida a processos 

microbiológicos, físicos, químicos ou a combinação destes, visando atender ao padrão de 

potabilidade. Refere-se à Escherichia coli e aos coliformes fecais (termotolerantes), sempre 

presentes nos esgotos sanitários, que devem estar ausentes na água tratada para consumo, 

admitindo limites máximos de acordo com regras estabelecidas na portaria. Essa Portaria 

estabelece, em seu anexo, os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá 

outras providências. (GONÇALVES; JORDÃO; SOBRINHO, 2003). 

Já os padrões microbiológicos ambientais para os corpos d'água doce, salobras e 

salinas, são definidos por Resolução1°, para todo o território nacional, utilizando como 

critério, seus usos preponderantes. (SPERLING, 1996). 

Somente a partir da edição da Portaria n° 13/76 do Ministério do Interior, quando 

a antiga Secretaria Especial do Meio Ambiente propôs o critério de classificação das águas, 

no país, é que o índice de coliformes totais foi igualmente adotado no princípio, passando a 

coliformes fecais. E esses indicadores foram mantidos na Resolução n° 20/86 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que estabeleceu padrões de balneabilidade, criando 

as categorias de água para banho como excelente, muito boa, satisfatória e imprópria, 

10 Resolução Conama 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 
o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências.. - Data da legislação: 17/03/2005 - Publicação DOU n° 053, de 18/03/2005, págs. 58-63 - Alterada 
pelas Resoluções n°370, de 2006, n° 397, de 2008, n°410, de 2009, e n°430, de 2011. Complementada pela 
Resolução n° 393, de 2009. 
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utilizando como critério os coliformes totais e fecais. Posteriormente, a Resolução n° 

274/2000 do CONAMA estabeleceu que nos casos das águas salobras e salinas, os 

indicadores anteriores fossem substituídos por Escherichia coli (EC) e coliformes fecais. 
(GONÇALVES; et ai, 2003). 

Os valores de pfl não têm implicação em termos de saúde pública, exceto para os 

casos em que estejam extremamente baixos ou elevados, a ponto de causar irritação na pele 

ou nos olhos. (SPERLING, 2014). O pll elevado, em termos de corpos d'água, pode estar 

associado à proliferação de algas ou à presença de efluentes industriais, ocorrendo o mesmo 

para o caso de valores baixos. A variação do pH trará influência para o equilíbrio de 

compostos químicos. 

As doenças causadas por bactérias, vírus e protozoários, são as mais comuns de 

serem contraídas por contatos com esgotos e/ou águas contaminadas, com associação ao 

consumo/utilização de água. As doenças helmínticas estão mais associadas ao solo e ao 

consumo de alimentos contaminados. Exemplo de patógenos cujos modos de transmissão 

estão mais relacionados à agua têm rota de infecção por ingestão, e são encontrados nas 

bactérias, vírus, protozoários e helmintos. (PINTO, 2006). 

Do ponto de vista da engenharia sanitária, a desinfecção é definida como a etapa 

responsável pela redução da densidade de microrganismos de interesse até os limites 

estabelecidos pela legislação para as diferentes utilizações 11, aplicando-se critérios e padrões 

de qualidade em que não apenas as incidências e as concentrações máximas de organismos 

são consideradas, mas os próprios organismos, grupos e tipos. 

As características biológicas dos esgotos são de grande importância no controle da 

poluição e têm papel fundamental no seu tratamento. Os principais organismos encontrados 

nos rios e esgotos são as bactérias, os fungos, os protozoários, os vírus, as algas e grupos de 

plantas e de animais. O organismo mais utilizado como indicador de poluição é do grupo das 

bactérias coliformes. 

As bactérias de maior interesse relativas ao lançamento de esgotos sanitários nos 

corpos de água são as em formas de bastonetes — bacilos — Escherichia coli — levemente 
curvos — Vibrio cholerae — curvos em espiral — Enterococus. Muitas delas são fermentadoras 

com produção de gás e geralmente móveis. Fazem parte da microbiota do trato 

gastrointestinal de animais e seres humanos, como por exemplo, a E. coli, Klebsiella spp e 

11  Lei 9.433, de 08.01.1997, que Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art 
1° da Lei n°8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n°7.990, de 28 de dezembro de 1989. 



52 

Entrerobacter spp. Outras, entretanto, são patogênicas ao ser humano, aos animais ou a 

ambos, conhecidas como causadoras das doenças zoonóticas, destacando-se a Escherichia 

coli — algumas cepas, Salmonella spp, Shigella spp e Yersinia enterocolitica, parasitando, 

principalmente, o trato gastrointestinal. Existem ainda bactérias dessa família que podem ser 

patogênicas aos animais e patogênicas oportunistas ao ser humano — Klebsiella pneumoniae 

ou, ainda, patogênicas oportunistas aos animais — Serratia spp. e Edwardsiella spp. 

(GONÇALVES; et ali, 2003). 

Por outro lado, reconhece-se que todas as cepas patogênicas — ETEC, EHEC, 

EIEC E EPECI2  — são capazes de aderir e/ou colonizar células epiteliais do intestino delgado. 

As evidências disponíveis sugerem que as cepas patogênicas são espécies específicas de 

humanos e animais, inclusive dentre estes. As doses infectantes para humanos são bastante 

variáveis. (BASTOS; BEVILACQUA; KELLER, 2003). 

As doenças entéricas13  causadas por cepas patogênicas de Escherichia coli, bem 

como várias outras bactérias da família Enterobacteriaceae e do grupo coliforme (Klebsiella, 

Citrobacter Edwardsiella, Enterobcater, Proteus e Serratia) podem apresentar-se como 

patogênicos oportunistas, caudando mastites e infecções do trato urinário e rins. (BASTOS; 

BEVILACQUA; KELLER, 2003). 

Essas doenças têm grande importância epidemiológica, como responsáveis por 

parte considerável de morbidade e mortalidade infantil em países em desenvolvimento, 

respondendo também, em boa medida, por casos de diarreia dos viajantes14, sendo que a 

transmissão é do tipo fecal-oral, via consumo de água e alimentos contaminados, em geral. 

(BASTOS; BEVILACQUA; KELLER, 2003). 

O Schistosoma mansoni é o agente causal da esquistossomose, ou doença de 

Manson-Pirajá da Silva, um dos mais graves problemas de saúde pública no Brasil. Essa 

helmintose está condicionada à eliminação dos ovos do parasito com as fezes de seres 

humanos infectados e à presença do hospedeiro intermediário, um caramujo do gênero 

Biomphalaria comumente encontrado em lagoas, represas, canais de irrigação e córregos, 

dentre outros locais úmidos. (BASTOS; BEVILACQUA; KELLER, 2003). 

12 
ETEC - Escherichia coli enterotoxigênica; 

colienteropatogênica. (CORREA, 2012) 
13 Entéricas: Doenças causadas por bactérias 
14 

Gastroenterite conhecida como diarreia 
abdominal, febre baixa, náusea e mal-estar, 
fecal-oral, alimentos contaminados e água, 
2003). 

EHEC - Escherichia coli enterohemorágica e EPEC - Escherichia 

ou protozoários presentes nas fezes. (STEDMAN 2003). 
dos viajantes, tem como quadro clínico diarreia liquida, dor 

tem corno agente etiológico. E. coli enterotoxigênica (ETEC), via 
menos frequentemente; mamadeiras contaminadas. (STEDMAN, 
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É certo, também, que algumas patologias podem ser passadas ao homem pela 

água, até mesmo tratada. Com  efeito, são cada vez mais nítidas as evidências de transmissão 

de giardíase e criptosporidiose pelo abastecimento de água, em alguns casos, mesmo tratada, 

para consumo humano, ante a relativa facilidade de trespasse dos cistos e oocistos em 

unidades de filtração mal operadas e sua reconhecida resistência à cloração, o que não se 

apresenta nas patologias provocadas pelos helmintos. 

No tratamento de esgotos sanitários, ante a diversidade de alternativas 

tecnológicas e a grande variação em termos de eficiência na remoção, pôde-se observar, 

durante esta pesquisa, que não há uma única alternativa que possa por si só responder pela 

remoção do amplo espectro de patógenos possíveis de estarem presentes. 

3.1.1 Bactérias do grupo coliforme 

Na evolução da concepção de organismos de contaminação, prevaleceu, por muito 

tempo, o emprego do grupo coliformes totais. Posteriormente, na busca por melhor correlação 

com a presença de lançamento dos esgotos nas águas, passou-se a utilizar os coliformes 

fecais. 

Ainda, assim, observou-se mais tarde que o grupo dos coliformes fecais inclui 

diversas espécies de vida livre, dos gêneros Klebsiella, Citrobacter e Enterobacter. A partir 

daí a legislação passou a contemplar o grupo coliformes Termotolerantes, que são de origem 

exclusivamente fecal, humana. Esse grupo e, mais especificamente a Escherichia coli, 

bactéria desse grupo, têm sido regularmente utilizados como indicadores de contaminação. 

Como analisado, em termos de expansão, os riscos à saúde sempre encontram um 

ou mais indicadores mais adequados para cada situação específica. Estritamente em relação 

ao lançamento de esgotos sanitários, pode-se avaliar que existem riscos de contaminação das 

águas e, por veiculação hídrica, transmissão de doenças, com significativos impactos à saúde 

por organismos patógenos. Do mesmo modo, o lançamento desses efluentes em corpos 

d'água, que também podem ser utilizados para irrigação e piscicultura, constituem potenciais 

fontes de contaminação, impactando a saúde. 

A doutrina caminha na direção de afirmar que: 1) as bactérias e vírus são 

preponderantemente inativados pela ação de desinfetantes físicos ou químicos, pela luz solar 

ou até mesmo artificial, pelo ozônio, cloro e dióxido de cloro; 2) a resistência aos 

desinfetantes: bactérias patogênicas <bactérias indicadoras <vírus <cistos de protozoários < 

ovos de helmintos; 3) os cistos de protozoários e ovos de helmintos são, maioritariamente, 
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removidos por processos físicos: sedimentação, precipitação química e filtração e; 4) 

eficiência de remoção: ovos de helmintos > cistos de protozoários. 

Se considerados como aceitas essas condições doutrinárias, os coliformes, bem 

como os estreptococos se prestariam como indicadores da inativação de bactérias patogênicas. 

Consequentemente, na aferição da qualidade bacteriológica do efluente tratado, a ausência dos 

coliformes totais já poderia ser um indicador adequado e suficiente da eficiência do 

tratamento, uma vez que apresentam taxa de decaimento similar ou inferior à dos coliformes 

termotolerantes e da E coli. 

Considere-se, também, que os coliformes se apresentam, normalmente, em 

maiores densidades no esgoto bruto e, por conseguinte, a taxa de decaimento das bactérias 

patogênicas é superior ou, no mínimo, similar à dos coliformes. Conclui-se que a redução 

dos coliformes a uma certa densidade residual no efluente, e, não necessariamente sua 

ausência no efluente, pode corresponder à ausência de bactérias patogênicas, o que pode valer 

como raciocínio, também, para a indicação da inativação de vírus, configurando uma exceção 

à regra de que coliformes não são bons indicadores da qualidade virológica de efluentes. 

Sendo este um entendimento particularmente aplicável às lagoas de estabilização em que 

ocorrem elevados tempos de detenção hidráulica e onde a inativação segue uma cinética mais 

lenta. Nesse contexto vale a lógica da diretriz de qualidade bacteriológica de efluentes para 

irrigação irrestrita da Organização Mundial da Saúde (OMS) de < 103  coliformes fecais/100 
ml. 

No tocante à avaliação da qualidade parasitológica do efluente, não há indicador 

biológico ou físico que represente a remoção dos parasitas por sedimentação ou filtração, 

impondo-se a pesquisa dos próprios protozoários e helmintos no efluente. Porém, em lagoas 

de estabilização, a remoção de ovos de helmintos, com base em suas características de 

sedimentação, tem sido aceita como indicadora da remoção dos demais organismos 

sedimentáveis, assumindo, nesse caso, um organismo patogênico o papel de indicador da 

remoção dos demais patógenos cujo mecanismo de remoção seja similar em relação à 

sedimentação, não podendo ser estendido à filtração, já que os ovos de helmintos apresentam 

dimensões bem maiores do que cistos de protozoários. 

E para atender aos critérios de classe de enquadramento dos corpos receptores, a 

determinação legal de qualidade dos efluentes consideram densidades máximas de coliformes 

termotolerantes E. coli., se o corpo receptor for utilizado para recreação de contato primário, 

deve-se estar atento aos enterococos, E. coli e coliformes termotolerantes, vez que os critérios 

de balneabilidade encontram-se baseados nesses indicadores, conforme previsão legal da 
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Resolução n° 27415, de 29 de novembro de 2000, publicada, em 25 de janeiro de 2001, do 
CONAMA. 

Para Sperling (2014), na avaliação da qualidade da água, os microrganismos têm 

papel de grande importância dentre os seres vivos, ante a sua predominância em determinados 

ambientes, devendo ser considerada também a sua predominância em determinados ambientes 

e a sua atuação nos processos de depuração dos despejos, considerando a sua associação com 

as doenças de veiculação hídrica. 

Sperling (2014) sustenta que os microrganismos presentes nos esgotos exercem 

várias funções de importância vital, destacando-se as relacionadas com a transformação da 

matéria dentro dos ciclos biogeoquímicos, fazendo com que o tratamento de esgotos necessite 

da atuação deles, apontando que é de grande relevância, em termos de qualidade biológica da 

água, o fato de que, através dela, pode ocorrer a transmissão de doenças. 

Considerando a existência de parasitas, categoria patogênica e capaz de causar 

doenças no homem e nos animais, predominantemente originados do homem e existentes nos 

esgotos, refletirão diretamente no nível de saúde da população, levando-se em conta, também, 

as condições de saneamento básico de cada região. 

Os parasitas podem ser originados, inclusive, de animais, tendo-se como exemplo 

as fezes de cães e gatos descartadas nos esgotos, ou ainda, de animais na rede de esgoto, 

destacando-se os roedores. O volume de patógenos nos esgotos de uma comunidade, tem 

relação direta com as condições socioeconômicas da população, as condições sanitárias, a 

região geográfica, a presença de indústrias agroalimentares e do tipo de tratamento a que o 

esgoto e o lodo são submetidos, para aqueles casos em que o esgoto é tratado. (SPERLING, 

2014). 

As infecções por patógenos são alcançadas por doses pequenas e, dessa forma, 

quanto menor a dose infectiva, maior será a probabilidade de se contrair doença, resumindo-se 

a: 1) bactérias: moderada a alta; 2) vírus: baixa a moderada: 3) protozoários: baixa e; 4) 

helmintos: baixa. (SPERLING, 2014). 

Para Bastos, Bevilacqua e Keller (2003), as bactérias patogênicas existem no trato 

gastrointestinal do hospedeiro, seu habitat, porém a maioria delas só é capaz de provocar 

doença acima de um certo número, geralmente elevado. Abaixo dessa dose infectante o 

hospedeiro é um portador assintomático, não deixando, contudo, de ter importância 

epidemiológica, como reservatório do agente etiológico e da doença. 

15 
 Conforme se verifica no Anexo 111 deste trabalho de dissertação. 
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No atual estágio do conhecimento científico, torna-se redundante afirmar a 

importância das excretas e dos esgotos sanitários na transmissão desses diversos organismos 

patogênicos, via contaminação de água utilizada pelo homem nas mais diferentes utilidades. 

Não se pode deixar de registrar do mesmo modo, que a ocorrência de doença ou não, em um 

ser humano, por ingestão de água contaminada, depende de diversidade de fatores, sendo 

importante analisar o volume de água ingerido; a concentração de organismos patogênicos na 

água; a dose infecciosa do organismo patogênico e a resistência do indivíduo. 

Em se tratando de doenças infecciosas emergentes, consideramos os mais diversos 

fatores, alguns deles relacionados aos determinantes das denominadas transições 

demográficas e transição epidemiológica, que deixam de constituir um grupo de doenças 

associadas quase que exclusivamente à miséria, à fome, à falta de saneamento, às condições 

insuficientes de higiene e ao baixo nível de instrução, ou seja, doenças próprias da pobreza. O 

dengue e as bactérias resistentes a antimicrobianos e responsáveis pela elevada mortalidade 

por infecções hospitalares são alguns dos exemplos da modificação do comportamento das 

doenças infecciosas no mundo moderno. Entre as doenças infecciosas emergentes ou 

reemergentes dos anos 90, estão, por um lado, o hantavírus, a febre de Lassa, o dengue e, por 

outro, a cólera, a coqueluche e a febre amarela - portanto, lado a lado, novos e velhos 

problemas de saúde pública. (BRASIL, 2017). 

Nessas doenças infecciosas emergentes, o agente patogênico pode ser 

caracterizado, de fato, como uma espécie nova ou um organismo já existente, mas que apenas 

agora se descobriu sua capacidade de infectar e ser patogênico para seres humanos e/ou 

animais, seja porque se mantinha em incidência reduzida, o que pode ser no ambiente ou 

mesmo no hospedeiro, seja devido às próprias limitações de detecção clínica e laboratorial, 

podendo ser tomado como exemplo típico de zoonose e doença emergente a criptosporidiose, 

causada pelo protozoário Cryptosporidium, que tem como fontes comprovadas de 

contaminação e via de transmissão os esgotos sanitários e águas de recreação e consumo 

humano.(BASTOS; BEVILACQUA; KELLER, 2003). 

Outro exemplo de zoonose, que inicialmente foi reconhecida apenas como doença 

animal, é a gastroenterite, causada pela bactéria Campylobacter. Patógenos ou doenças 

disseminadas no passado, reduzidos essencialmente em sua incidência, devido, por exemplo, à 

medicação eficiente ou à melhoria de condições socioeconômicas e sanitárias, podem 

recrudescer ante eventual fragilização de barreiras sanitárias. Exemplo notório no Brasil é o 

cólera. (BASTOS; BEVILACQUA; KELLER, 2003). 
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3.1.2 Doenças relacionadas com as fezes 

São quatro categorias agrupadas de mecanismos de transmissão de infecções 

relacionadas com a água. 1. A transmissão hídrica ocorre quando o organismo patogênico 

encontra-se na água que é ingerida. 2. A transmissão relacionada com a higiene é identificada 

como aquela que pode ser interrompida pela implantação de higiene pessoal e doméstica. 3. A 

transmissão baseada na água, é caracterizada quando o patógeno desenvolve parte de seu ciclo 

vital em um animal aquático. 4. A transmissão por um inseto vetor, no qual insetos que 

procriam na água ou cuja picadura ocorre em suas proximidades. (SPERLING, 2014). 

A constatação de agentes patogênicos numa amostra d'água é dificultada em razão 

das baixas concentrações. Essa análise é de difícil apuração, pois, demandaria o exame de 

grandes volumes da amostra para que fossem detectados os patogênicos. Se considerarmos 

uma população, as dificuldades se apresentam, também, em razão de: 1) apenas uma 

determinada faixa da população apresenta doenças de veiculação hídrica; 2) nas fezes desta 

população a presença de patógenos pode ocorrer numa minoria; 3) a diluição que ocorre no 

corpo receptor após o lançamento do esgoto sanitário dificulta também essa análise de 

constatação de agentes patogênicos, ficando a concentração final de patógenos, por unidade 

de volume em um corpo d'água, bastante reduzida (SPERLING, 2014). 

Mas, em relação ao padrão microbiológico, mesmo existindo normas de fixação 

dos limites do emprego dos coliformes, pouco se considera sobre os indicadores 

complementares como a turbidez da água filtrada e o controle do processo de desinfecção. 

Como já dito, sobre as características físicas e químicas da água, têm os 

parâmetros regulamentados pelas legislações, que de uma maneira geral, seguem as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde, contemporâneas à sua publicação. Porém, 

a maioria das legislações concentra-se na determinação de parâmetros de aceitação para 

consumo e substâncias inorgânicas. 

Quanto às substâncias orgânicas, agrotóxicos e produtos secundários da 

desinfecção identificam-se expressivas diferenças no número de parâmetros regulamentados, 

valendo registrar a completa omissão de tais substâncias por algumas legislações. 

Existem discrepâncias identificadas entre as legislações de países do continente 

americano, suscitando dúvidas sobre aspectos científicos e sobre as bases em que estas 

legislações deveriam ser pautadas, como a análise das evidencias epidemiológicas e 

toxicológicas no que se refere aos riscos à saúde, associados aos organismos patogênicos; a 
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intensidade de comercialização, uso e ocorrência das substâncias químicas; a presença de 

organismos patogênicos na água. (Bastos et al. 2004) 

3.2 Impactos ao Meio Ambiente 

3.2.1 Problemas encontrados na operação dos sistemas de esgotos e seus impactos. 

As competências atribuídas pela Constituição da República fazem com que o 

Estado não possa se abster de prestar serviços que garantam um mínimo digno e necessário à 

sobrevivência das pessoas. O rol de atribuições, elencadas nos artigos 5° e 6° da Constituição 

com os demais acréscimos contidos na carta magna e em textos complementares, relacionados 

à ordem econômica, social e ambiental, caminham no mesmo sentido de dar garantias às 

necessidades existenciais. 

Leciona Karine Silva Demoliner (2008): 

Evidentemente, um ser humano só poderá se desenvolver com plenitude — física, 
psíquica e socialmente — se tiver saúde, sendo que para isso precisa ingerir água 
potável. Parece óbvio que o homem que não tem moradia e vive em meio a o lixo, 
exposto ao esgoto e às substancias tóxicas além de vetores transmissores de doenças 
tem poucas chances de se desenvolver e alcançar a excelência como pessoa. A vida 
sem o mínimo de infraestrutura é indigna, é sofrida, é excludente. Nessa senda, não 
há como não admitir que o saneamento básico constitui um direito fundamental 
visceralmente ligado à dignidade da pessoa humana, pois a água é o próprio mínimo 
vital. (DEMOLINER, 2008, p. 108). 

Nesse diapasão, são vários os problemas ambientais causados pela disposição do 

esgotamento sanitário. Da coleta das excretas na rede pública, até o lançamento nos corpos 

d'água, alguns procedimentos merecem destaque: 

Resíduos sólidos — Os resíduos sólidos lançados indevidamente nas redes de 

esgoto provocam inúmeros problemas operacionais, pois entopem a tubulação e impedem a 

passagem, podendo interferir nos processos de tratamento de esgotos. 

Águas de chuva — As águas de chuva interligadas indevidamente nas redes de 

esgoto provocam aumento muito grande da vazão nas tubulações. Como tais tubulações não 

foram dimensionadas para condução desta vazão aumentada, podem ocorrer problemas de 

refluxos em imóveis, extravasamentos e até rompimento de redes nas vias públicas. 

Problemas de saúde pública — lançamento de esgoto a céu aberto — os esgotos 

lançados a céu aberto constituem uma fonte contínua de transmissão de doenças de veiculação 

hídrica. 
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Disposição final dos esgotos em fossas negras ou secas — a disposição dos esgotos 

em fossas negras e secas constitui uma fonte de poluição, contaminando os corpos d'água e o 

solo. 

É importante ressaltar que algumas prefeituras já exigem que todos imóveis que 

possuem rede de esgoto disponível sejam interligados ao sistema, eliminando qualquer tipo de 

lançamento ou disposição inadequada. 

O lançamento indiscriminado dos esgotos nos corpos d'água, sem tratamento, 

pode causar vários inconvenientes, ocasionando alterações da qualidade no corpo receptor e 

das implicações relativas às limitações aos usos da águal6. E, como já dito, as diversas 

civilizações procuraram se desenvolver próximas às fontes de água para seu abastecimento e, 

historicamente, os rios desempenharam função elementar nesse papel: do transporte de 

pessoas e mercadorias; na sobrevivência das pessoas, desempenhando importante papel com o 

abastecimento de peixes e água potável e, posteriormente, com o desenvolvimento da 

agricultura. Os impactos causados nos rios pelos lançamentos de esgotos e dejetos estão 

contribuindo consideravelmente para a escassez de água potável no mundo e, 

consequentemente, violando a dignidade da vida humana. 

Por exemplo, o que podemos dizer das milhões de pessoas que morrem em razão da 
ausência de água potável e de saneamento básico? De fato, não só a dignidade do ser 
humano é violada, mas também a própria vida. Quem não tem vida, tampouco tem 
dignidade. (GRUBBA, 2012, p.50) 

E o que dizer de populações e comunidades distantes dos grandes centros que 

dependem basicamente do Poder Público? A água, assim como a riqueza e os bens materiais, 

não é distribuída de forma igualitária. A falta de água e de saneamento básico, constitui 

violação à dignidade da vida humana. 

16 

Pode-se apontar corno inconvenientes: 1. Matérias orgânicas solúveis: causam a depleção do oxigênio contido 
nos rios e estuários. O despejo deve estar na proporção da capacidade de assimilação do curso d'água em relação 
a um efluente normal. 2. Matérias orgânicas solúveis produzindo gostos e odores às fontes de abastecimento de 
água, como por exemplo, os fenóis. 3. Matérias tóxicas e íons de metais pesados. 4. Cor e turbidez, indesejáveis 
do ponto de vista estético. Exigem trabalhos maiores às estações de tratamento de água. 5. Elementos nutritivos 
— nitrogênio e fósforo — aumentam a eutrofização dos lagos e dos pântanos. 6. Materiais refratários — formam 
espumas nos rios e não são removidos nos tratamentos convencionais. 7. Óleo e matérias flutuantes — as normas 
exigem geralmente sua completa eliminação. Indesejáveis esteticamente interferem com a decomposição. 8. 
Ácidos e álcalis — neutralização exigida pela maioria das normas regulamentadoras. Interferem com a 
decomposição biológica e com a vida aquática. 9. Substâncias que produzem odores na atmosfera — 
principalmente com a produção de sulfetos e gás sulfidrico. 10. Materiais em suspensão — formam bancos de 
lama nos rios e nas canalizações de esgotos. 11. Temperatura — poluição térmica conduzindo ao esgotamento do 
oxigênio dissolvido — abaixamento do valor de saturação. (SPERLING, 2014). 



3.2.2. Nas águas — O funcionamento do sistema de esgotamento sanitário 

Os esgotos sanitários são coletados por meio de tubulações hidráulico-sanitárias 

(ramais internos) de responsabilidade do proprietário até a interligação no PL (Poço Luminar) 

localizado já na via pública, de responsabilidade da municipalidade ou de sua concessionária, 

que se interligam às redes coletoras por meio dos coletores secundários. 

O esgoto coletado nas redes escoa por gravidade, utilizando, no máximo, 75% do 

diâmetro da tubulação. Assim, é necessário que as tubulações sejam implantadas com 

declividades adequadas para garantir o escoamento por gravidade e o arraste dos sólidos 

contidos nos esgotos. Os coletores secundários conduzem os esgotos para os coletores tronco. 

O coletor tronco é o coletor principal, que recebe a contribuição dos coletores 

secundários, conduzindo os efluentes para um interceptor ou emissário. O interceptor é uma 

tubulação paralela a um curso de água, que recebe os coletores ao longo de sua extensão, 

impedindo que os esgotos atinjam esse curso de água. Ele não recebe ligações prediais diretas. 

O emissário é uma tubulação que transporta os esgotos a um destino (estação de tratamento, 

lançamento final, elevatória), sem receber nenhuma contribuição ao longo de sua extensão. 

Em algumas situações são necessárias as estações elevatórias, que objetivam a transferência 

dos esgotos de uma cota mais baixa para outra mais alta, ou a transposição de sub-bacias por 

meio de bombeamento. 

As unidades anteriores se destinam ao transporte dos esgotos para uma Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE), onde ocorrerá a sua depuração para possibilitar o lançamento 

nos corpos de água. 

O lançamento dos esgotos sanitários não constitui necessariamente a única, ou 

principal, fonte de poluição nos corpos de água, podendo sê-lo por diversas fontes de 

poluição: fontes naturais; águas de áreas agrícolas; águas servidas ou esgotos e fontes 

diversas. A maior ou menor incidência destas fontes de poluição varia de acordo com 

características locais, incluindo a geografia, a topografia, o uso do solo, a ocupação ordenada 

do território, a cultura, as condições socioeconômicas e os recursos tecnológicos para controle 

da poluição. Todavia, no Brasil, o lançamento indiscriminado de esgotos sanitários não 

tratados é ainda a principal fonte de poluição dos corpos de água, promovendo um grande 

desafio para ser atendido, de universalização do saneamento no país, evocado pela Política 

Nacional de Saneamento Básico. Levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), órgão vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
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(SNSA) do Ministério das Cidades, do ano de 2015, divulgado no final do ano de 2016, 

comprovam tal assertiva. (JORDÃO e PESS0(5A, 2014). 

Sperling (2005) destaca que para avaliação do impacto ambiental provocado pelo 

lançamento de esgoto doméstico nos cursos d'água, bem como a eficácia das medidas de 

controle, é preciso ter a quantificação das cargas poluidoras afluentes no corpo d'água e, para 

tal, são necessários levantamentos de campo na área em estudo, amostragem dos poluentes, 

análises de laboratório, medição de vazão, dentre outros dados. Na ausência ou 

impossibilidade de se ter esses dados, o caminho seria o de utilizar os parâmetros 

estabelecidos pela literatura, com base no seguinte cálculo: 

Carga (kg/dia = população (hab.) X carga per capita 

Carga (kg/d)= população (hab). Carga per câpita (g/hab.d) 
1.000 (g/Kg) 

A mesma pesquisa do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento — 

SNIS 2015, traz a informação de que o esgotamento sanitário, na comparação com o ano de 

2014, teve acréscimo de 1,4 milhão de ligações de economias residenciais ativas (4,4%) e de 

13,4 mil quilômetros de redes (4,9%). No que se refere aos volumes de esgotos coletados e 

tratados, anotou-se um decréscimo, mesmo com o expressivo aumento de ligações, (- 3,2%) 

em relação ao ano de 2014 de esgoto coletado; e acréscimo de 1,1% de esgoto tratado. 

O desenvolvimento das ações de saneamento sempre manteve vinculação aos 

aspectos econômicos, aos interesses políticos dominantes, sempre determinantes do caráter 

das ações coletivas, em detrimento das carências sociais do país, que ainda hoje não foram 

superadas. Isto fez com que fossem extintas diversas políticas de saneamento, que sempre 

foram mantidas em áreas de interesse econômico. Evidentemente que os investimentos 

prioritários no setor, foram direcionados para o abastecimento de água, em detrimento de 

ações menos lucrativas, fragmentando assim a visão do saneamento, manifestando-se 

também, institucionalmente, em uma precária interação entre governos estaduais e os 

municípios. (MONTEIRO JÚNIOR; RENDEIRO NETO, 2011). 

Neste estudo, maior atenção é voltada para o equacionamento da poluição dos 

esgotos sanitários e seu adequado tratamento, dando-se maior ênfase ao tópico da matéria 

orgânica, do consumo de oxigênio dissolvido e da legislação aplicável. Na maioria dos países 

desenvolvidos, o consumo de oxigênio dissolvido está quase totalmente equacionado. 
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Constitui-se, entretanto, ainda no principal problema de poluição das águas nos países em 

desenvolvimento. 

Sperling (2014) ensina que existem duas formas em que a fonte de poluentes pode 

atingir um corpo d'água, qual seja, a poluição pontual e a poluição difusa. Na primeira os 

poluentes atingem o corpo d'água de forma concentrada no espaço. Como exemplo, cita o da 

descarga em um rio de um emissário transportando os esgotos de uma comunidade. Na 

segunda forma, de poluição difusa, os poluentes adentram o corpo d'água de uma forma 

distribuída, ocorrendo o lançamento em diversos pontos. 

A literatura preconiza a existência de duas variantes dos sistemas de esgotamento 

sanitário: o primeiro deles é o individual ou estático, utilizado, em geral, individualmente ou 

para um pequeno número de residências. O segundo, denominado sistema coletivo ou 

dinâmico, é utilizado na solução com afastamento, via escoamento em tubulações, dos esgotos 

da área servida. 

Em vários países adota-se o sistema dinâmico de esgotamento coletivo. Para este 

sistema existem duas variantes: sistema separador absoluto de esgotamento sanitário, o qual 

separa as águas pluviais em linhas de drenagem, independentes e que não contribuem às 

ETEs. A outra variante é o sistema unitário, no qual os esgotos e as águas pluviais são 

transportadas conjuntamente pelo mesmo sistema. Este sistema é também denominado 

sistema combinado e, neste caso, exige tubulação com diâmetro mais elevado, para conduzir, 

tanto a vazão de esgotos, como também as águas de chuvas. Esse sistema combinado obrigará 

a ETE a ter dimensionamento diferente para recepção do volume das águas pluviais. Além do 

dimensionamento para coibir extravasamento sem tratamento, os inconvenientes do sistema 

combinado têm custos iniciais elevados, grandes dimensões das canalizações, riscos de 

refluxos do esgoto sanitário para o interior das residências durante as cheias, possibilidade de 

ocorrência de mau cheiro originário das bocas de lobo e outros pontos do sistema e ociosidade 

das tubulações de grandes diâmetros no período da seca. 

Por outro lado, as vantagens do sistema separador podem ser anotadas por vários 

motivos. Dentre eles a de que a diversidade do lançamento das águas pluviais nos cursos 

d'água, ocorrerá em vários pontos, ao longo do curso do receptor, redução das dimensões das 

canalizações de coleta e afastamento das águas residuárias, variação no material empregado 

nas tubulações de esgoto, como tubos cerâmicos, de concreto, de PVC ou até mesmo ferro 

fundido. Anota-se, ainda, a redução dos custos e prazos de construção, o fracionamento do 

planejamento de execução das obras, que poderão atender melhor a demanda da comunidade 

pelas possibilidades orçamentárias, inclusive com melhores condições de tratamento do 
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esgoto e a não ocorrência de retorno dos esgotos nos períodos de chuva intensa, que poderiam 

ter refluxo para o interior das residências. 

4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

4.1 Código das Águas 

O Código de Águas, promulgado pelo Decreto n°24.643, de 10 de julho de 1934, 

unificou a legislação brasileira sobre água. Foi considerado como um grande avanço no meio 

jurídico, haja vista a época em que passou a reger os rumos da política sobre águas no país. 

Entretanto, após tantos anos, a política para esse importante recurso ambiental necessitou ser 

atualizada, principalmente a partir da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei n° 6.938, de 

31 de agosto de 1981 e da Constituição de 1988. Nesse sentido, foi sancionada a Lei n° 9433, 

de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, bem 

como da regulamentação de muitos outros aspectos. 

À época, o Código de Águas procurou atender às demandas de um País que se 

urbanizava e era palco de importantes transformações econômicas, sociais e políticas. Um 

país servido por abundância relativa de água e grande potencial hidroenergético no qual se 

fortalecia o ideário do desenvolvimento, identificado à industrialização. 

Através do código de Águas, ficou assegurada a utilização, gratuita, de qualquer 

corrente, ou nascente de água para subsistência e a permissão de utilização de águas públicas, 

bem como o seu impedimento para utilização na agricultura e indústria, sem permissão ou 

concessão, que deveriam ocorrer, sem prejuízo da navegação, salvo nos casos de utilização 

para subsistência ou que tivessem previsão em leis especiais. 

O artigo 109 desse Código faz menção à vedação de utilização indevida, que não 

seja a de consumo, com prejuízos a terceiros, utilizando o termo conspurcar: Art. 109. A 

ninguém é lícito conspurcar as águas que não consome, com prejuízos de terceiro (Brasil, 
1934). 

Esse artigo demonstra que o decreto se preocupou com os eventuais efeitos 

poluidores que os desenvolvimentos agrícolas e industriais poderiam ocasionar, pois, além de 

multados, os responsáveis por atos de conspurcação das águas poderiam ser responsabilizados 

criminalmente e obrigados a executar obras para recuperar a qualidade das águas, conforme 

previsão no artigo art. 110. E frente a esses efeitos, previu: Artigo 111: mediante expressa 

autorização administrativa as águas poderão ser inquinadas, mas os agricultores ou 
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industriais deverão providenciar para que se as purifiquem, por qualquer processo, ou sigam 

o seu esgoto natural (BRASIL, 1934). 

Se, em razão do favor concedido pelo citado artigo, União, estados, municípios ou 

particulares fossem lesados, caberia aos responsáveis indenizar a parte lesada (art. 112). A 

legislação brasileira de 1934 estava, pois, atenta à qualidade das águas. 

O Código de Águas de 1934 fez parte do conjunto de medidas adotadas a partir da 

chamada Revolução de 1930, levando a assinatura de Getúlio Vargas, como Chefe do 

Governo Provisório. Tinha como objetivo modernizar o Brasil, com a visão de sua 

industrialização. Complementado por legislação correlata acerca de irrigação e obras contra a 

seca, o ordenamento acerca da apropriação e uso da água doce, constante no Código, que 

consolidou a legislação brasileira de águas até janeiro de 1997. 

4.2 A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

A Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências, definiu o que é meio ambiente, expressão que encontrava resistência em 

diversos setores. O artigo 3°, I, estabelece: Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se 

por meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem fisica, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (Brasil, 
1981). 

Para Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2010), o cuidado com a proteção ambiental 

ocorre em todo o mundo e, portanto, é importante que haja evolução no ordenamento jurídico: 

A terminologia empregada a este princípio surgiu, inicialmente, na Conferência 
Mundial de Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo e repetida nas 
demais conferências sobre o meio ambiente, em especial, na ECO-92, a qual 
empregou o termo em onze de seus vinte e sete princípios. Na Constituição Federal 
de 1988, o princípio do desenvolvimento sustentável encontra-se esculpido no caput 
do art. 255. (FIORILLO, 2010, p.'78) 

A organização administrativa para implementação dessa política desenvolveu-se 

com a criação de vários órgãos e a restruturação de outros, com dotação orçamentária própria, 

culminando na constituição e implantação de um sistema previsto na legislação como Sistema 

Nacional de Meio Ambiente — SISNAMA. Em 1973, havia sido criado o primeiro órgão 

ambiental federal, a Secretaria Especial do Meio Ambiente — SEMA, que juntamente aos 

órgãos estaduais criados na década de 1970, CETESB (SP), FEEMA (RJ), COPAM (MG), 
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CRA (BA) e FATMA (SC) iniciaram o SISNAMA, atualmente composto pelo IBAMA, que 

sucedeu a SEMA no nível federal, por órgãos estaduais dos 26 estados, o do Distrito Federal e 

de centenas de órgãos ambientais municipais. (RIBEIRO, 2006). 

No caso de Minas Gerais, o sistema estadual, além do Conselho Estadual de Meio 

ambiente — COPAM, é composto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), a qual estão vinculadas a Fundação Estadual do 

Meio Ambiente (FEAM), o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas (IGAM). A implantação da política de meio ambiente no Brasil teve como 

modelo de gestão a criação de conselhos de meio ambiente, apresentando avanços, ante o 

pluralismo de ideias, denotando democratização na tomada de decisões, com a participação de 

grupos dos mais variados interesses. (RIBEIRO, 2006). 

A Lei n° 6.938 definiu conceitos básicos como o de meio ambiente, de degradação 

e de poluição e determinou os objetivos, diretrizes e instrumentos, além de ter adotado a teoria 

da responsabilidade. Ela fez com que o Brasil passasse a ter, formalmente, uma Política 

Nacional do Meio Ambiente, como já dito e pode ser tida como marco legal para todas as 

políticas públicas de meio ambiente que vieram para nortear os entes federativos. É que 

anteriormente a sua edição, cada Estado ou Município tinha autonomia para eleger as 

diretrizes políticas que seguiria, em relação ao meio ambiente de forma independente, muito 

embora, na prática, poucos entes demonstrassem interesse pela política de meio ambiente. 

Mas a partir desse marco, pode-se perceber maior integração e uma harmonização 

dessas políticas, levando-se em conta as diretrizes estabelecidas na Lei n° 6.938/81 pela União 

e, desse modo, pode-se afirmar que a Política Nacional do Meio Ambiente nas diretrizes 

gerais estabelecidas por leis, tem o objetivo de harmonizar e de integrar as políticas públicas 

de meio ambiente dos entes federativos, tornando essas políticas mais efetivas e eficazes. De 

acordo com o caput do art. 6° da Lei n° 6.938/81, o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA) é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e de fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental. 

Pode-se afirmar, ainda, que a Política Nacional do Meio Ambiente tem o objetivo 

de tornar efetivo o direito de todos — direito difuso — ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, princípio matriz contido no• caput do art. 225 da Constituição Federal, 

entendendo-se por meio ambiente ecologicamente equilibrado como sendo a qualidade 

ambiental propícia à vida das presentes e das futuras gerações. 
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Na verdade, a Política Nacional do Meio Ambiente possui objetivo geral e 

objetivos específicos, estando o primeiro previsto no caput do art. 2° da Lei n° 6.938/81: 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana. (BRASIL, 1981) 

Assim, o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente deverá ser 

considerado como os de preservação, melhoramento e recuperação do meio ambiente. 

Preservar é procurar manter o estado natural dos recursos naturais impedindo a intervenção 

dos seres humanos. 

Melhorar é fazer com que a qualidade ambiental procure se aperfeiçoar por meio 

da intervenção humana, realizando o manejo adequado das espécies animais e vegetais e dos 

outros recursos ambientais, inclusive as águas. Em uma única frase, melhorar é o mesmo que 

atribuir ao meio ambiente melhores condições do que ele apresenta. 

Recuperar é buscar o status quo ante de uma área deteriorada por conta da ação ou 

omissão do homem, de modo a retomar as características ambientais anteriores. A 

recuperação é, talvez, o desafio mais difícil dos objetivos pontuados e, em alguns casos, 

impossível de ser alcançado, dependendo das características do dano. 

Por sua vez, os objetivos específicos estão disciplinados pela Lei n° 6.938/81 de 

urna forma no art. 4°, apontando as mais variadas finalidades que deverão ser perseguidas. E 

tanto no objetivo geral quanto nos objetivos específicos percebe-se que a Política Nacional do 

Meio Ambiente, ao tentar harmonizar a defesa do meio ambiente com o desenvolvimento 

econômico e com a justiça social, tem corno finalidade a promoção do desenvolvimento 

sustentável e como última finalidade maior a efetivação do princípio da dignidade da pessoa 

humana: 

E é nos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que encontramos os 

mecanismos utilizados pela Administração Pública para atingir os objetivos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, que estão elencados no artigo 9'. Entretanto, este capítulo da 

pesquisa se ateve somente ao inciso primeiro que define como um dos inStrtimentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente o de estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. 

Os padrões de qualidade são as normas estabelecidas pela legislação ambiental e 

pelos órgãos administrativos de meio ambiente no que se refere aos níVeis permitidos de 

concentração de poluentes no ar, nas águas, no solo e dos ruídos. Para observar esses padrões 
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de qualidade, muitas vezes são estabelecidos padrões de lançamento, que fornecem os valores 

máximos de lançamento de poluentes permitidos. (MACHADO, 2001). 

A Lei n° 6.938 delegou ao Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA a 

competência para o estabelecimento desses padrões, que passaram a ser deliberados por 

resoluções do Conselho. 

4.3. A Lei das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico 

Na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, que são aqueles 

originários de atividades domésticas em residências urbanas (resíduos domiciliares) e os 

originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 

urbana (resíduos de limpeza urbana) automaticamente temos que nos reportar e compreender 

a regulamentação de forma indissociável da Lei de Política Nacional de Saneamento Básico. 

Com o advento da Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, foi cunhado o conceito 

de saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem de águas pluviais urbanas17. 

Coube aos Municípios, a titularidade dos serviços públicos de saneamento, de 

acordo com a disposição na Lei 11.445/2007, desde a coleta até a sua disposição final. Dentre 

os aspectos que devem integrar esta formulação, merece destaque a obrigatória elaboração dos 

planos de saneamento básico, abrangendo os serviços de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de drenagem e 

manejo de águas pluviais. 

Consoante a Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, os titulares dos 

serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a 

17 
Artigo 12 da Lei 11.445/07: Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as atividades de 

coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por 
compostagem, e disposição final dos: I - resíduos domésticos; II - resíduos originários de atividades comerciais, 
industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do 
titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de 
seu gerador, nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de 
conduta; e III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana, tais como: a) serviços de 
varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos; b) asseio de túneis, 
escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos; c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer 
materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos; d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas 
de lobo e correlatos; e e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de 
acesso aberto ao público. 
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fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal 

de 198818. 

E a política pública de saneamento deve ser obrigatoriamente norteada pelos 

princípios fundamentais da transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados e o controle socia119. 

Destaca-se a obrigatoriedade de elaboração do plano de saneamento básico, 

abrangendo dentre outros, os serviços de esgotamento sanitário, com a finalidade específica 

de diagnosticar a situação do município, o planejamento estratégico da atuação a ser 

empregada com ênfase ao atendimento essencial à saúde pública, o respeito ao meio ambiente 

e aos usuários. 

Destaca-se como exigência legal expressa, o estabelecimento de mecanismos de 

controle social, nos termos do inciso IV do caput do art. 30 desta Lei e de sistema de 

informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento20 . 

Esse controle social é conceituado na lei 11.445 como o conjunto de mecanismos 

e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 

participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. 

É certo que o esgotamento sanitário é fundamental para qualquer política de 

saneamento, sendo inegável que a lei 11.445/2007 foi uma inovação no sistema legislativo 

por ser a primeira lei que tratou exclusivamente do tema. O controle social emana do 

princípio da transparência. Logo, com a aplicação deste princípio "podem ser discutidas as 

decisões que são tomadas pelos gestores dos serviços de saneamento básico sem violação do 

princípio da discricionariedade administrativa" (ALOCHIO, 2007, p.14) 

A respeito desse controle social apregoado pela Lei de Política Nacional de 

Saneamento, desponta a importância do papel atribuído à entidade reguladora, que tem o 

papel, dentre outras relevantes atribuições, de estabelecer padrões e normas para a adequada 

prestação dos serviços de saneamento básico, de fiscalizar o atendimento essencial à saúde 

pública, o cumprimento das metas dos planos de saneamento básico, dos parâmetros fixados, 

de prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, definir, revisar e reajustar os valores das 

tarifas e outros preços públicos, visando, sempre, congregar a universalização, eficiência, 

18  Artigo 2°, IX e X, da Lei 11445/07. 
19  Artigo 6°, X da Lei 12305/10. 
20 Artigo 9°, V e VI, da LPNS. 
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qualidade dos serviços com a modicidade das tarifas, a viabilidade técnica e econômico-

financeira21. 

Incumbe ao ente regulador e fiscalizador, ainda, a verificação do cumprimento dos 

planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, 

regulamentares e contratuais. 

E para exercer com plenitude e eficiência as atividades de regulação e de 

fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento, a entidade reguladora deve ser 

dotada de independência decisória e de autonomia administrativa, orçamentária e financeira. 

São definidos como princípios inerentes de tais atividades a transparência, tecnicidade, 

celeridade e objetividade das decisões. 

No caso das entidades reguladoras municipais, criadas pelos próprios titulares da 

prestação de serviço de saneamento básico, ou seja, o próprio município e, por tal motivo, fica 

a reflexão sobre o fato de que as pessoas que a integrarão serão, em regra, vinculadas à 

própria Administração Pública Municipal por exercício de cargos efetivos ou em comissão, o 

que lhes retira, por conseguinte, a possibilidade de exercer suas funções de forma autônoma e 

independente, ficando à mercê dos titulares da prestação de serviço, o que, de certa forma, 

frustra o controle social definido na Lei da Política Nacional de Saneamento. 

A Lei n° 11.445/2007 foi concebida de maneira a abrigar todas as formas 

legalmente possíveis de organização institucional dos serviços de saneamento básico, coerente 

com as múltiplas realidades sociais, ambientais e econômicas do Brasil, ao definir o 

saneamento básico como o conjunto de quatro serviços públicos: abastecimento de água 

potável; esgotamento sanitário; drenagem urbana; e manejo de resíduos sólidos urbanos. Ao 

estabelecer que o saneamento básico deve ser objeto de planejamento integrado, estabelecer 

diretrizes para a prestação regionalizada de serviços de saneamento, quando uma mesma 

entidade presta serviço a dois ou mais municípios, contíguos ou não, a qual deve ter regulação 

e fiscalização unificadas, seguiu a linha de ser uma legislação que trouxe diretrizes para a 

política de saneamento. 

Do mesmo modo, ao estabelecer regras para o relacionamento entre titulares e 

prestadores de serviços, sempre por meio de contratos, incluindo a reversão de serviços e de 

bens a eles vinculados, quando do término dos contratos de delegação (concessão ou 

contrato-programa), a lei 11.445/2007 criou possibilidades de parcerias público-privadas, 

21 
Artigo 20, parágrafo único da LPNS. 
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dentre outras modalidades de contrato, trazendo à iniciativa privada, condições de 

participação numa atividade em que o Poder Público, sozinho, não tem capacidade financeira 

para resolução dos problemas. 

Com a sua vigência, a Lei determinou uma ruptura de imobilismo, o que é 

observado em muitos municípios que detêm a titularidade dos serviços de saneamento básico 

e de prestadores de serviços, porque há muito têm deixado de investir na ampliação e na 

atualização desses serviços. 

Até a sua vigência, o setor de saneamento se autorregulava, sem nenhum marco 

regulatório que pudesse estabelecer regras mínimas que fossem, de âmbito federal, entre os 

titulares e os prestadores de serviços. 

4.4 Resoluções CONAMA 

4.4.1 A Resolução n°01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Conforme já narrado, o conjunto de normas que formam o arcabouço legislativo, 

seja ordinário, seja administrativo, teve o seu marco teórico com a edição da Lei n° 6.938/81. 

Dentro desse esforço de implantação de políticas públicas, a edição da Resolução n° 01/86, de 

23 de janeiro de 1986, do CONAMA, é vista como importante instrumento para disciplinar e 

definir as responsabilidades, os critérios e as diretrizes gerais para uso e implementação da 

avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da PNMA. 

Essa Resolução foi a primeira noinia a definir o conceito de impacto ambienta122. 

Sanchez (1996) anota que em grande parte dos países em que é exigida a avaliação de 

impacto ambiental surgiu da iniciativa de técnicos e foi progressivamente incorporada aos 

procedimentos existentes e, em todos os países, foi estabelecido período de tempo de 

aprendizado, no qual ocorreu a divulgação dos objetivos da medida, juntamente com os 

procedimentos necessários para sua colocação em prática. 

A Resolução n° 01/86 ao destacar, para efeito de estabelecer melhor definição, 

responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para a implementação da avaliação de 

impacto ambiental, a proteção da saúde, segurança e bem-estar da população, as atividades 

22 
 Resolução n° 01/86, do CONOMA: "Art. l°. Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, 
a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente". (BRASIL, 1986). 
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sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientais, submetendo, dentre outras modalidades de 

empreendimento, as de esgoto sanitário, com extenso rol de atividades. É muito bem 

elaborada para os propósitos a que se destina (MACHADO, 2006). 

Artigo 2° - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 
estadual competente, e do IBAMA emn caráter supletivo, o licenciamento de 
atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 
II - Ferrovias; 
(...) 
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 
sanitários; (grifo nosso) 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 
para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de 
canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura 
de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; (...) (BRASIL, 1986) 

A Resolução de 1986 pode ser vista como inspiração para o legislador 

constitucional, ante a confirmação da exigência legal de avaliação do impacto ambiental, nela 

previsto, ter sido confirmada pelo artigo 225 da Constituição Federal de 1988, o que fez com 

que essa exigência legal passasse a ser vista como muito mais importante. 

A seguir são citadas as resoluções CONAMA que mais diretamente estabelecem 

regras para os sistemas de esgotamento sanitário no País. 

4.4.2 A Resolução n° 20/86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Para o estabelecimento de padrões de qualidade e de lançamento de poluentes nas 

águas brasileiras, o CONAMA aprovou a Resolução Conama 20/86, de 18 de janeiro de 1986, 

definindo critérios para um sistema de classificação, considerando as águas do território 

brasileiro como doces, salobras e salinas, em função do grau de salinidade apresentado. São 

consideradas águas doces, aquelas cuja salinidade é inferior a 0,05%. As águas salobras, são 

aquelas cuja salinidade está situada entre 0,05% e 3%. As águas salinas, foram definidas pelo 

órgão ambiental como sendo aquelas cuja salinidade é maior que 3%. 

Tanto para as águas doces, salobras e salinas, a Resolução estabeleceu uma 

classificação para as águas, de acordo com sua utilização, ou seja, em função de seus usos 

múltiplos previstos. Assim, quanto maior o número da classe apontada, menos nobre é o uso 

destinado para a água, pois seus padrões ambientais de qualidade serão menos exigentes. 



72 

Nesta linha, por exemplo, nas águas de classe 1, a melhor qualidade estabelecida permitiria a 

utilização para uso doméstico, após tratamento simplificado. Nas águas de classe 2, a 

qualidade permitiria a utilização para uso doméstico, somente após o tratamento 

convencional. Nestas duas classes, a qualidade das águas estaria própria para a proteção das 

comunidades aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de hortaliças e frutas rentes 

ao solo, que sejam ingeridas cruas, hortaliças e plantas frutíferas. Para a classe 3, no 

abastecimento doméstico, a qualidade da água exigiria um tratamento mais complexo e para 

irrigação apenas de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. As águas enquadradas na 

classe 4 serviriam apenas para a navegação, harmonia paisagística e utilizações menos 

exigentes, devendo em cada uma dessas classes ser mantido determinado tipo de padrão de 

qualidade. 

Além dessas quatro classes, há que se mencionar a Classe Especial, para a qual 

não se admite nenhum tipo de lançamento de efluentes, devendo ser preservadas as suas 

condições naturais. 

Evidentemente, que para manter os níveis de qualidade das classes, os 

lançamentos de fontes poluidoras, inclusive os esgotos sanitários, devem observar além dos 

padrões de lançamento, os padrões de qualidade das classes dos corpos de água onde serão 

lançados. Assim lançar esgotos sanitários em um corpo de água enquadrado na classe 1 vai 

requerer mais cuidado que o lançamento em outro enquadrado na classe 2. 

Para Sperling, a qualidade da água pode ser representada por diversos parâmetros 

que traduzem as suas principais características físicas, químicas e biológicas e podem ser 

utilizados tanto para caracterizar águas de abastecimento, águas residuárias, mananciais e 

corpos receptores. 

Alguns parâmetros da Resolução CONAMA 20/86 apresentam limite de detecção 

analítica inferior ao limite estabelecido pela legislação. Para estes parâmetros é necessário 

investigar os sedimentos e/ou biota aquática quanto à sua presença. É importante ressaltar que 

o fato dos padrões serem mais rigorosos do que os próprios limites de detecção não devem ser 

considerados como uma limitação da Resolução CONAMA 20/86. Os valores desta resolução 

foram baseados em critérios de qualidade que visam preservar os principais usos dos corpos 

d'água. Não se deve abrir mão dos critérios, simplesmente pelo fato de que os atuais testes 

laboratoriais são, em determinadas situações, incapazes de reproduzir as baixas concentrações 

especificadas nos padrões. As metodologias analíticas estão em contínua evolução, reduzindo 

a diferença entre o mensurável e o limite do padrão de diversos parâmetros. (SPERLING e 

NASCIMENTO, 1998). 
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Esta Resolução foi atualizada em alguns aspectos, dando origem à Resolução 

CONAMA 357/2005, comentada mais adiante. 

4.4.3 A Resolução n° 05/88 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

A Resolução n° 05, de 15 de junho de 1988, do CONAMA, dispõe sobre o 

licenciamento ambiental de obras de saneamento. Ela estabelece a obrigação de licenciamento 

para as obras em que seja possível identificar modificações ambientais significativas. Cuidou, 

entretanto, de definir os critérios de determinação dos parâmetros de definição para o que 

sejam obras significativas para o órgão licenciador, nos casos não relacionados no artigo 3° da 

própria resolução 05/88. 

No artigo 30 
 o CONAMA estabeleceu, dentre outros, que as obras relacionadas ao 

sistema de esgotos sanitários relativas a coletores, interceptores, elevatórias, estações de 

tratamento, emissários e disposição final do esgoto, devem ser licenciadas pelo órgão 

ambiental. 

Art. 3° Ficam sujeitas a licenciamento as obras de sistemas de abastecimento de 
água sistemas de esgotos sanitários, sistemas de drenagem e sistemas de limpeza 
urbana a seguir especificadas: 
I - Em Sistemas de Abastecimento de Água. 
(...) 
II - Em Sistemas de Esgotos Sanitários: 

obras de coletores troncos; 
interceptores; 
elevatórias; 
estações de tratamento; 
emissários e; 

O disposição final. (BRASIL, 1988). 

Essa resolução detalhou os componentes dos sistemas de esgotamento sanitário 

sujeitos ao licenciamento ambiental. 

4.4.4 A Resolução n°237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Na sucessão de Resoluções normativas do CONAMA, destacamos a Resolução n° 

237/97 que, muito embora tenha argumentos contrários, como por exemplo, questões 

relacionadas a sua inconstitucionalidade afetas à competência desse Conselho para repartir 

atribuições entre os entes federados, trouxe avanços que afastam, de pronto, qualquer tentativa 

de interpretação que leve a um retrocesso. Entre outras, pode-se afirmar como avanço, o 
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dispositivo que imputa ao empreendedor a responsabilidade objetiva civil, penal e 

administrativa por qualquer omissão ou falha na Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). 

A Resolução n° 237/97 apresenta-se como forma de buscar uma melhoria 

contínua, procurando ser um instrumento de gestão ambiental, introduzindo a ideia de revisão 

no sistema de licenciamento, com melhor definição de critérios e divisão de competências. E 

nesse viés, a viabilidade da competência municipal, de certo modo, foi dada pela Resolução n° 

237/97, quando define o licenciamento ambiental no inciso I do seu art. 1°, e regulamenta o 

licenciamento ambiental municipal nos artigos 6° e 20, possibilitando que os municípios 

efetivem tal procedimento administrativo, licenciando a localização, instalação e operação de 

empreendimentos que possam causar degradação ambiental, contanto que tenham 

implementado os Conselhos de Meio Ambiente de caráter deliberativo e participativo; com 

técnicos legalmente habilitados e que tenham a legislação ambiental pertinente. 

Mereceu críticas da doutrina, mas encerra aspectos positivos não se podendo 

perder de vista o fato de que se o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo 

cujo objetivo é a prestação de uma decisão de gestão ambiental, ou dito de outro modo, é um 

serviço público que deve equilibrar o balanço dos interesses e opiniões, as avaliações técnico-

científicas e a participação geral, pública, na garantia da realização do preceito constitucional 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, por meio de uma decisão 

administrativa correta, deve ser orientado pelo regime constitucional de controle público. 

Obedecendo não somente a normas constitucionais, mas as administrativas e ambientais que 

garantam a realização dos objetivos das políticas públicas, mais especificamente, nessa linha, 

da política ambiental, por meio dos princípios relacionados, a exemplo da participação, da 

transparência, da informação, da publicidade, da legalidade, da eficiência, da essencialidade 

da presença do poder público competente, dentre outros, definidos pelo legislador 

constitucional no artigo 39 da Constituição da República. (MORAES, 2005). 

A Resolução n° 237/97 apresenta outras disposições sobre o licenciamento 

ambiental, como instrumento de política pública. Considera, também, com a concessão da 

licença prévia na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou atividade, como 

condição para a continuidade do processo de licenciamento, podendo ser recebida como um 

instituto comparável à antecipação de tutela, previsto na lei processual civil, para que o 

empreendedor dê sequenciamento ao seu projeto. 

Por outro lado, nem toda atividade ou empreendimento estão sujeitos ao 

licenciamento ambiental. A resolução apresenta uma relação de atividades ou 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento, que pode ser tida como não terminativa, ante a 
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competência do órgão ambiental de definir critérios de exigibilidade, detalhamento e a 

complementação dessa relação, considerando as especificidades do empreendimento ou 

atividade23. 

Um dos aspectos positivos que se pode destacar é, sem dúvida, a norma 

estabelecida no artigo 18 desta resolução que delegou ao órgão ambiental o estabelecimento 

de prazos de validade de cada tipo de licença. Ora, em que pese a questão hermenêutica se se 

trata de licença ou autorização ambiental, finalizado o prazo estabelecido, o empreendimento 

somente poderá continuar exercendo as atividades, se condicionar-se a novas regras, ficando 

presa a uma renovação com base em regras que aparecerão no futuro, regras que estarão 

faltando àquela atividade no momento da renovação. 

Destaca-se, finalmente, a delegação de competência para os estados e municípios 

estabelecerem critérios para simplificação de procedimentos, em função das peculiaridades 

das atividades e empreendimentos. 

Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos 
específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e 
peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do 
processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. 
§ 1° - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e 
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser 
aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 
§ 2° - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para 
pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles 
integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão 
governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo 
conjunto de empreendimentos ou atividades. 
§ 3° - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os 
procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que 
implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a 
melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental. (BRASIL, 1997) 

Nesse sentido, em Minas Gerais, o COPAM deliberou a normativa DN 74 em 2004, 

que dispôs para os esgotos sanitários o seguinte: 

E-03-05-0 Interceptores, Emissários, Elevatórias e Reversão de Esgoto 
Pot. Poluidor/Degradador: 	Ar: P Água: M Solo: P Geral: P 
Porte: 
200 <Vazão Máxima Prevista <500 C/s : Pequeno 
5005_ Vazão Máxima Prevista 5 1.000 C/s : Médio 

Vazão Máxima Prevista> 1.000 C/s 	: Grande 
E-03-06-9 Tratamento de esgoto sanitário. 
Pot. Poluidor/Degradador: 	Ar: P Água: M Solo: M Geral: M 
Porte: 
Vazão Média Prevista < 50 E/s 	 : Pequeno 
Vazão Média Prevista> 400 C/s 	: Grande 

23 
 Resolução n°237/97, do CONAMA, em seu artigo 2°, § 2°. 
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Os demais 	 : Médio 
(MINAS GERAIS, 2004) 

Conforme a metodologia disposta na referida normativa, apenas os interceptores, 

emissários, elevatórias e reversão de esgotos de Porte Grande (>1000 Lis) e as ETE de Porte 

Médio e Grande (> 50 Lis) estão sujeitos ao licenciamento ambiental, estando os demais 

sujeitos à Autorização Ambiental de Funcionamento, procedimento bem mais simplificado 

para a regularização ambiental. Esta simplificação abrange sistemas de tratamento para 

populações de até 20 mil habitantes, o que, em Minas Gerais, significa cerca de 80% dos 

municípios. 

4.4.5 Resolução CONAMA 357/2005 e suas alterações pelas Resoluções n° 410/2009 e n° 

430/2011 e a DN Conjunta COPAM/CERH-MG N°1, de 05 de maio de 2008. 

Neste item, serão comentadas essas normativas conjuntamente, pelo fato de 

representarem os atuais critérios e padrões de qualidade das águas superficiais no país e sua 

versão estadual para Minas Gerais nas quais estão incluídas as regras para o lançamento de 

esgotos sanitários. 

A CONAMA 20/1986, comentada no item 4.4.1, originou a versão mineira DN 

10/86, que foi revogada pela DN Conjunta COPAM/CERH-MG N° 1, de 05 de maio de 2008. 

A CONAMA 20/86, também foi revogada pela CONAMA 357/2005, foi considerada, neste 

trabalho, apenas como marco histórico das bases do sistema de classes e usos múltiplos das 

águas, com seus respectivos padrões de qualidade e de lançamento de efluentes. 

Os parâmetros de qualidade da água podem ser representados pelos indicadores 

que traduzam suas principais características físicas: cor, turbidez;  sabor e odor, temperatura; 

características químicas: pH, alcalinidade, acidez e dureza; químicas: ferro, manganês, zinco, 

cadmio, chumbo, cloretos nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, dentre outros parâmetros; 

biológicas: bactérias, algas, fungos, protozoários, vírus e helmintos (SPERLING, 2014). 

No caso dos esgotos sanitários, ressalta-se a importância da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio — DBO, que expressa a quantidade de oxigênio necessária para 

estabilizar, através da atividade biológica, a matéria orgânica presente para sua estabilização e 

dos coliformes termotolerantes que são indicadores de contaminação das águas por fezes 

humanas e a potencial presença de patógenos. 

Os coliformes totais presentes numa água residuária não indicam que sejam de 

contribuição humana ou anima, ante a possibilidade de alguns desses organismos se 
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desenvolverem em vegetação, no solo e com possibilidade de serem carreados com água de 

escoamento. Os coliformes fecais constituem um subgrupo dos coliformes totais, 

diferenciando-se destes por serem tolerantes a temperaturas mais altas, de origem 

exclusivamente fecal, por isso denominados coliformes termotolerantes. Os mais conhecidos, 

pela própria abundância são Escherichia coli e Klebsiella. (JORDÃO e PESSÔA, 2014). 

A Resolução n° 357/2005, do CONAMA, regula tanto o padrão de corpos de água 

quanto o padrão de lançamento, dispondo sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. 

Essa Resolução veio para regulamentar o artigo 10 da Lei n° 9.43324, que delegou 

aos órgãos ambientais a função de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água. O CONAMA considerou, na edição da norma, o fato de que o 

enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas 

progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação e que o enquadramento dos 

corpos de água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de 

qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade, promovendo 

melhor especificação das condições e padrões de qualidade requeridos, sem prejuízo de 

posterior aperfeiçoamento. 

Dessa forma, atualmente as águas superficiais brasileiras, em função do seu grau 

de salinidade e de seus usos preponderantes devem ser enquadradas em uma das 5 classes 

(Especial e de 1 a 4) nas categorias doces, salobras ou salinas. 

O presente trabalho se restringiu à análise de dois parâmetros legais, na qualidade 

das águas doces receptoras de esgotos sanitários, DBO e coliformes termotolerantes, 

indicando as exigências legais, mesmo após o lançamento. 

Tomando como exemplo a presença de matéria orgânica nas águas superficiais, 

para as águas enquadradas na classe 1, o máximo permitido para o parâmetro DBO seria de 

3,0 mg/L; para a classe 2, um valor menos restritivo de 5,0 mg/L; e para classe 3, um valor 

bem mais permissivo de 10, mg/L. Isso porque, conforme já citado, a classe 1 são para usos 

mais nobres do que a 2 e esta do que a 3. Para as classes Especial e 4 não há padrões de 

qualidade. Para a Especial, porque deve permanecer em seu estado natural, não se admitindo 

lançamentos; para a classe 4 porque os usos são menos nobres e seu controle é feito apenas 

por padrões de lançamento. 

24  Lei n° 9433, de 08 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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Para os coliformes termotolerantes, para classe 1, um limite de 200 por 100 

mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, 

com frequência bimestral. Para a classe 2, o limite é de cinco vezes mais (1.000) e para a 

classe 3, o limite bem mais permissivo de 2.500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros, 

sempre considerando as condições em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas 

durante o período de um ano, com frequência bimestral. 

Entretanto, se os corpos de água enquadrados nas classes 1 e 2 forem ser utilizados 

para o uso de recreação de contato primário, deverão ser obedecidos os padrões de qualidade 

de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA no 274, de 2000. 

Essa norma legal permite a substituição do parâmetro coliformes termotolerantes 

por E. Coli, com limites estabelecidos a critério do órgão ambiental competente. No caso de 

Minas Gerais, o COPAM deliberou sobre a substituição, estabelecendo os mesmos limites 

(DN COPAM/CERH 01/2008). 

Assim, observa-se, que o lançamento de esgotos sanitários em corpos receptores 

classe 1 poderão exigir níveis de tratamento mais eficientes, se lançados em outros de classe 

2, e assim por diante. Evidentemente que há outra variável a ser considerada que é a relação 

entre o volume de esgotos a ser lançado e o volume (vazão) do corpo receptor. 

Além dos padrões de qualidade das águas do corpo receptor, os efluentes do 

tratamento dos esgotos sanitários devem atender os padrões de lançamento previsto na norma 

legal. Esses padrões têm sido objeto de muita discussão. 

Inicialmente, na CONAMA 20/1986, os padrões de lançamento foram previstos 

para todos os efluentes líquidos, sem considerar as especificidades dos esgotos sanitários e a 

necessidade de uma política para induzir seu tratamento. Isso foi modificado pela CONAMA 

357/2005 e posteriormente atualizado pela CONAMA 430/2011, que estabeleceu condições 

específicas para o lançamento de efluentes de sistemas de tratamento de esgotos (ETE). 

Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de 
esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições e padrões 
específicos: 
I - Condições de lançamento de efluentes: 
(..-) 
d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, 
sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de 
sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou 
mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às 
metas do enquadramento do corpo receptor. (...). (BRASIL, 2011) 

A DB05  é tratada na Resolução n° 430/2011, do CONAMA, quando disciplina 

que os efluentes, sejam eles de qualquer fonte poluidora, somente poderão ser lançados 
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diretamente no corpo receptor, obedecidas as condições e padrões nela previstos, com 

remoção mínima de 60% de DBO, vedada a redução deste limite, que somente poderá ser 

reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove 

atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 

Observa-se que nesta revisão da norma contida na Resolução n° 430/2011, do 

CONAMA, foram destacadas as condições e padrões para lançamento dos efluentes dos 

sistemas de tratamento de esgotos sanitários (artigo 21) dos lançamentos de efluentes de 

outras fontes de poluição (artigo 16), buscando incentivar as instalações do sistema de 

tratamento de esgotos sanitários com tecnologias mais apropriadas à realidade do país. 

O principal destaque fica por conta da permissão de lançamento de efluentes dos 

sistemas de tratamento dos esgotos sanitários com DBO até 120mg/L, o que pode se traduzir 

em sistemas bastante simplificados, menos onerosos, com eficiência de cerca de 60%, desde 

que haja boa capacidade de autodepuração do corpo receptor, realidade de muitas pequenas 

localidades no País. 

Todavia, para o atendimento dos padrões de qualidade do parâmetro coliformes 

fecais (termotolerantes) nas águas doces, previstos na Resolução n° 357/2005, do CONAMA, 

os sistemas de tratamento de esgotos sanitários têm encontrado muitas dificuldades. 

Os padrões de qualidade de água previstos na legislação vigente, conforme citado, 

variam de 200 a 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros (classes 1 e 2), sendo que 

a concentração dessas bactérias nos esgotos sanitários varia de 106  a 109  por 100 mililitros, ou 

seja, de um milhão a um bilhão de vezes maior. Assim, é requerida uma eficiência de 99,99% 

dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários para atender os padrões de qualidade desses 

coliformes previstos na legislação para usos como recreação de contato primário e irrigação25. 
(REZENDE e HELLER, 2002). 

A falta de estabelecimento de metas obrigatórias, progressivas intermediárias 

pelos Planos Diretores de Recursos Hídricos pelos Comitês de Bacias vem se apresentando 

como uma das grandes lacunas na gestão dos recursos hídricos no país, uma vez que essas 

metas deveriam ser definidas em função da realidade ambiental, social e econômica da bacia, 

25 

Artigo 50 Resolução n° 430/2011 do CONAMA — Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor 
características de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediária e final, do seu 
enquadramento. § 1 o As metas obrigatórias para corpos receptores serão estabelecidas por parâmetros 
específicos. § 2° Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias e na ausência de metas intermediárias 
progressivas, os padrões de qualidade a serem obedecidos no corpo receptor são os que constam na classe na 
qual o corpo receptor estiver enquadrado. 
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o que proporcionaria inclusive a evolução do nível de eficiência dos sistemas de tratamento de 

esgotos sanitários, ao longo do tempo, até atingir a meta final. 

Na falta do estabelecimento dessas metas intermediárias e progressivas, o 

referencial tomado é a meta final, o que vem inviabilizando a implantação de sistemas de 

tratamentos de esgotos sanitários simplificados, como ponto de partida para um processo de 

eficiência crescente de remoção de poluentes por etapas, estratégia que foi, inclusive, adotada 

por vários países desenvolvidos. 

5 TRATAMENTO DE ESGOTOS EM MINAS GERAIS 

A geração de esgotos domésticos, em grandes volumes com relação aos corpos 

receptores, lançados sem tratamento, é um aspecto ambiental de grande significância, em 

países em desenvolvimento, uma vez que essa é a realidade que predomina. Esse aspecto 

ambiental produz um impacto significativo que é a poluição das águas, principalmente em 

termos de carga orgânica — DBO, sólidos totais e coliformes fecais — termotolerantes. 

(RIBEIRO, 2006). 

Ribeiro (2006) apresenta a experiência em Minas Gerais, na qual a FEAM 

procurou estabelecer as bases de um processo de avalição por meio de indicadores que 

representem resultados da implementação da política ambiental no Estado, sendo um deles o 

percentual de esgotos sanitários tratados (RIBEIRO, 2006). 

E foi também no ano de 2006 que a FEAM lançou o programa "Minas Trata 

Esgoto", que teve como objetivo principal realizar a gestão estratégica da implantação de 

sistemas de tratamento dos esgotos. Substanciosa participação teve o COPAM, que convocou, 

por meio da Deliberação Normativa — DN n° 96, de 12 de abril de 200626, todos os municípios 

do Estado de Minas Gerais a implantarem sistemas de tratamento de esgotos regularizados, 

estabelecendo prazos para o cumprimento das disposições que foram definidas na referida 

deliberação, posteriormente prorrogados pela Deliberação Normativa n° 128, de 27 de 

novembro de 200827. 

O relatório da FEAM apresenta os números para o tratamento dos esgotos 

sanitários, em Minas Gerais, no ano de 2015, identificando um total de 775 ETEs nas fases de 

projeto, instalação e operação, em áreas urbanas de 507 municípios, sendo 338 em atividade, 

executando os procedimentos operacionais inerentes ao seu tipo de tratamento; 301 ETEs em 

26  Conforme se verifica no Anexo V, deste trabalho de dissertação. 
27  Conforme se verifica no Anexo VI, deste trabalho de dissertação. 
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projeto, isto é, o projeto se encontra na fase de elaboração ou já concluído mas, sem a 

implantação e 64 ETEs em fase de instalação, ou seja, ETEs estão em fase de construção. 

Restam ainda 346 municípios sem qualquer fase para implantação de ETEs. (BRASIL, 2017). 

Os três indicadores que compõe o índice de Avaliação do Esgotamento Sanitário 

Municipal (IESM), no estado de Minas Gerais, aplicados pela FEAM são: 1. Percentual de 

Coleta (PC); 2. Percentual de Tratamento (PT) 3. Regularização Ambiental (RA). A pesquisa 

foi feita com as respostas apresentadas pelos municípios a questionário previamente 

submetido pelo órgão de fiscalização. Foi verificada a presença de rede coletora de esgotos 

em 684 municípios mineiros, com percentual de atendimento à população urbana estimado em 

82,53%, o que corresponde a 13.795.075 habitantes. Foram identificados 244 municípios com 

sistemas de tratamento de esgotos em operação, com percentual de atendimento à população 

urbana estimado em 44,12%, correspondendo a 7.374.511 habitantes. Desse modo, o índice 

foi aplicado a cada município e, após o cálculo, foram classificados quanto à situação do 

esgotamento sanitário, conforme as faixas de valores para o IESM. Uma parcela considerável 

dos municípios mineiros, 44,78%, enquadrou-se na faixa Alarmante. Desses 382 municípios, 

96 receberam a pontuação zero, por não atender a nenhum dos indicadores. Por outro lado, 

135 municípios se enquadraram na faixa Bom (15,83%), dos quais 16 deles receberam 

pontuação máxima por atenderem a todos os indicadores. A partir da análise dos dados 

obtidos, foram identificados os principais problemas que afetam a qualidade dos serviços de 

esgotamento sanitário nos municípios mineiros e os locais de ações prioritárias do governo. 

Há várias substâncias cuja presença num corpo d'água indica uma forma qualquer 

de poluição. No entanto, para indicar a poluição fecal, bem como para medir a extensão desta 

contaminação, utiliza-se como indicadores bactérias de origem fecal, presentes no intestino do 

homem e de outros animais, em geral mamíferos. Entre os organismos usualmente 

investigados, estão relacionados os coliformes totais, os coliformes fecais, a Escherichia coli, 
os estreptococos fecais e os enterococos fecais. (JORDÃO e PESSÔA, 2014). 

Muitas das dificuldades para o atendimento da norma legal ainda se concentram 

no parâmetro de qualidade das águas do corpo receptor para coliformes termotolerantes ou 

mesmo E. Coli., que para seu atendimento necessitaria de desinfecção dos efluentes da ETE. 

Segundo Sperling (2014), a decisão sobre a implantação da desinfecção de 

esgotos não é simples, devido aos custos envolvidos, a eficácia na remoção, a possibilidade de 

geração de compostos tóxicos, aos usos do corpo receptor e a visão integrada da bacia 

hidrográfica, dentre outros aspectos. As quatro principais classes de organismos de interesse 

em termos de saúde pública são as bactérias, os vírus, protozoários e helmintos. A desinfecção 
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não tem como objetivo a eliminação total de microrganismos, o que seria uma esterilização, 

mas busca inativar, seletivamente, espécies de organismos presentes no esgoto sanitário, em 

especial as que ameaçam a saúde humana. 

A DN Conjunta COPAM/CERH 01/2008, no artigo 29, § 40, IX estabeleceu para 

o Estado de Minas Gerais um parâmetro específico a ser observado para o lançamento de 

efluentes líquidos nos corpos receptores: substâncias tensoativas que reagem com azul de 

metileno: até 2,0 mg/L de LAS, exceto para sistemas públicos de tratamento de esgotos 

sanitários. Interessante observar, que no caso da DBO, quando se faz a exceção para o 

tratamento de esgotos sanitários, não há distinção se público ou privado, portanto se aplica a 

ambos. No presente caso, não se sabe se houve intenção do legislador em ser mais rigoroso 

com os sistemas de tratamento privados ou se foi simplesmente um equívoco de redação. A 

discriminação entre o tratamento ser de natureza pública ou privada pode ser motivo de 

muitas delongas e até mesmo de judicialização, uma vez que o essencial é o cumprimento das 

metas intermediárias e progressivas da qualidade das águas dos corpos receptores, conforme 

seu enquadramento para os quais não se observou padrões desse parâmetro. 

Não raras vezes, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem colecionado 

derrotas no Tribunal de Justiça, em pedidos de antecipação de tutela, de ações civis públicas 

em desfavor de municípios, que não mantêm regular tratamento de esgoto, lançando as 

excretas no corpo receptor, sem qualquer cuidado. O posicionamento do Poder Judiciário, de 

forma reiterada, tem sido o de não se conceder antecipação de tutela em ação civil pública que 

busca a imposição da obrigação de fazer, se a própria conduta do Ministério Público indica 

que não há justificado receio de ineficácia do provimento final, já que conhecia a situação de 

não atendimento à totalidade da população da sede do Município pelo sistema de coleta e 

tratamento de esgoto .Aguardando longo período para propor a demanda, e se, além disso, a 

pretensão liminar, qual seja, a adoção das medidas para efetivar o referido serviço, gerando 

situação irreversível, com a imposição de gastos irrecuperáveis. 

É que a adoção de todas as medidas necessárias para colocar em funcionamento 

um sistema adequado de coleta e tratamento de esgoto sanitário que atenda integralmente a 

qualquer comunidade e que impeça o lançamento de efluentes sanitários, sem tratamento, no 

solo e nos cursos d'agua, exigirá obras de instalação de redes coletoras, e, poderá exigir, ainda 

a construção de nova estação para o tratamento de esgoto ou a adequação das já, porventura, 

existentes, obras sabidamente complexas e de altos custos, que não podem ser resolvidas por 

uma medida de tutela antecipada. 
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Por outro lado, a proteção ambiental visa a preservação da Natureza em todos os 

elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, diante do ímpeto 

predatório das nações civilizadas, que, em nome do desenvolvimento, devastam florestas, 

exaurem o solo, exterminassem a fauna, poluem as águas e o ar. E essa ação predatória da 

Natureza é universal e milenar, mas agravou-se neste século em razão do desmedido 

crescimento das populações e do avanço científico e tecnológico, que propiciou à 

Humanidade a mais completa dominação da terra, das águas e do espaço aéreo, vendo-se o 

Estado moderno na contingência de preservar o meio ambiente para assegurar a sobrevivência 

das gerações futuras em condições satisfatórias de alimentação, saúde e bem-estar. 

E foi para isso que foi criado um Direito novo - o Direito Ambiental - destinado 

ao estudo dos princípios e regras tendentes a impedir a destruição ou a degradação dos 

elementos da Natureza, podendo ser concluído que o meio ambiente se tomou uma das 

maiores preocupações da sociedade, visto que se quer resolver problemas arrastados, há anos, 

com medidas cautelares e antecipações de tutela. 

Mesmo que em detrimento de uma consciência ambiental, o problema da tutela 

jurídica do meio ambiente vem se apresentando a partir do momento em que sua degradação 

passa a ameaçar, não só o bem-estar, mas a qualidade da vida humana, se não da vida em 

geral. 

O presente trabalho buscou informações junto a Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA/MG), solicitando os dados de monitoramento de lançamento dos 

efluentes nas ETEs, visando aferir o cumprimento da norma prevista no artigo 21 da 

Resolução n°430/2011, do CONAMA e da DN COPAM/CERH n° 01/2008. 

A COPASA/MG forneceu informações sobre suas duas principais estações de 

tratamento de esgotos: ETE Arrudas e ETE Onça. 

Sobre a ETE Arrudas, a COPASA/MG informou que o sistema que drena esgotos 

para essa estação, situa-se parte em Contagem (cabeceiras) e parte em Belo Horizonte, 

terminando no município de Sabará, onde está localizada a ETE. 

As informações sobre a ETE Arrudas, prestadas pela COPASA, são de que a 

estação ocupa uma área de 63,8 hectares, beneficiando cerca de 1,5 milhão de habitantes de 

Belo Horizonte e Contagem. Está localizada no final da avenida dos Andradas, no município 

de Sabará. Segundo a empresa, a unidade é uma das maiores e mais modernas ETEs do país e 

tem capacidade para tratar 3.375 litros de esgoto por segundo, o suficiente para atender à 

população de Contagem e Belo Horizonte nos próximos 30 anos. Atualmente, são tratados 

2.200 litros por segundo, o que corresponde a 90% de todo o esgoto gerado na bacia, sendo 
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50% de Belo Horizonte e 40% de Contagem. A coleta e o tratamento de 100% dos efluentes 

somente serão possíveis, a partir das intervenções em fundos de vale pelas prefeituras de 

Contagem e Belo Horizonte para viabilizar a execução das obras de infraestrutura de 

saneamento necessárias como os interceptores. Além disso, urge a interligação dos imóveis 

factíveis, que possuem rede em frente e que ainda não estão interligados aos serviços de 

coleta, utilizando-se de outras formas de lançamento, algumas delas clandestinas, outras de 

fossas secas. 

Ação conjunta das prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, em convênio 

firmado com a COPASA/MG, através do Programa Caça Esgoto em vários bairros e regiões 

dos dois municípios, tem como objetivo identificar e eliminar esses lançamentos indevidos de 

esgoto nos cursos d'água e nas galerias pluviais. Estão em implantação, expansão de redes 

coletoras e interceptadoras de esgoto nos bairros Via 710; na avenida Francisco Firmo de 

Matos; rua Poatá; bairros Olaria, Jatobá, Taquaril, Tirol, Lindéia; e, ao longo da bacia do 

Bonsucesso. 

Na primeira etapa do tratamento são retirados os resíduos sólidos grosseiros em 

um sistema de gradeamento e depois de sedimentos que se depositam em caixas de areia. Os 

esgotos passam por decantadores primários, onde os sólidos maiores são retidos. Em seguida, 

os efluentes dos decantadores primários sofrem um processo biológico que tem por função 

remover a DBO solúvel dos esgotos e os sólidos orgânicos que escaparam dos decantadores 

primários, promovendo a redução da DBO do efluente da ETE, para serem lançados no corpo 

receptor, no caso o Ribeirão Arrudas, afluente do Rio das Velhas. 

A companhia informou que o esgoto, em média, chega na ETE Arrudas com uma 

DBO de 267,26 miligramas por litro e tem uma remoção de 222,06 miligramas por litro, ou 

seja, redução de 82,18 % de remoção da carga poluidora que seria lançada nos corpos d'água. 

O lançamento do efluente com DBO de 45,42, mg/L bem abaixo do padrão de 120 mg/L. 

Uma iniciativa de impacto, na ETE Arrudas, é a aplicação de ultrassom no lodo, 

composto pelos sólidos retirados dos decantadores secundários, reduzindo o tempo de 

digestão para ser disposto adequadamente. 

A COPASA/MG informou que mantém um convênio de cooperação técnica com 

a Prefeitura de Belo Horizonte, permitindo que a ETE Arrudas encaminhe esse lodo para o 

aterro sanitário de Macaúbas, também situado em Sabará, que recebe os resíduos sólidos 

urbanos de Belo Horizonte. Em troca, a ETE Arrudas recebe e trata o chorume desse aterro 

sanitário, que é uma Parceria Pública Privada com a participação da Prefeitura de Belo 

Horizonte. A área interna da ETE está muito arborizada, tendo ocorrido, através de parceria 
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com a comunidade, o Projeto Paisagístico Integrado — com o plantio de 9.500 árvores de 

espécies nativas do cerrado mineiro e Mata Atlântica. 

A ETE está integrada a projeto de pesquisa junto ao Departamento de Engenharia 

Sanitária da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que, 

por meio de convênio de cooperação técnica, utiliza as dependências e os esgotos para 

experiências no processo de tratamento, pesquisando inovações tecnológicas. Foi a partir 

dessas pesquisas e experiências que a COPASA passou a utilizar filtros biológicos e reatores 

anaeróbios de fluxo ascendentes nas ETEs de Pará de Minas, Montes Claros, Jardim Canadá. 

Por fim, a COPASA/MG trouxe a informação de que a ETE Arrudas também conta com um 

Centro de Educação Ambiental (CEAM) ETE Arrudas, criado com o objetivo de realizar 

atividades ligadas ao meio ambiente e promover a conscientização da preservação ambiental, 

através de visitas e palestras. 

Para a bacia do Ribeirão do Onça, que também engloba parte dos municípios de 

Belo Horizonte e de Contagem, 88% do esgoto gerado em Belo Horizonte são coletados, dos 

quais, 93% são tratados. Já em Contagem, 79% do esgoto gerado são coletados, e, desse 

montante, 86% são tratados, atendendo cerca de 1,4 milhão de pessoas. Na bacia do Ribeirão 

do Onça existem algumas áreas não atendidas, sem perspectivas de implantação. 

A ETE Onça, localizada na margem direita do Ribeirão da Onça, no bairro 

Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, é considerada a maior Estação de Tratamento de 

Esgotos da América Latina a adotar a tecnologia de Reatores Anaeróbios de Fluxo 

Ascendente e filtro biológico percolador. Na unidade são tratados em média 123 milhões 

litros de esgoto por dia. 

Para a ETE Onça, a COPASA informou que o esgoto, em média, chega com uma 

DBO de 253,67 miligramas por litro e tem uma remoção de 221,43 miligramas por litro, o 

equivalente a 87,29 % de remoção da carga poluente que seria lançada nos corpos d'água. O 

lançamento do efluente com DBO de 32,24, mg/L é bem abaixo do padrão de 120 mg/L. 

Se por um lado, em ambas as unidades, o índice de remoção de DBO é superior ao 

exigido pela Deliberação Normativa do COPAM — CERH n° 01/2008, que estabelece o 

parâmetro mínimo de 60% de redução e média anual igual ou superior a 70% e as 

concentrações de DBO nos efluentes bastante inferiores aos padrões estabelecidos; por outro, 

não foram informadas as concentrações desse parâmetro na qualidade das águas dos ribeirões 

Arrudas e Onça, à jusante dos respectivos lançamentos. 
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Essa verificação do cumprimento dos padrões de qualidade das águas no corpo 

receptor, prevista na norma legal, não tem sido observada nem pelos empreendedores, nem 

pelos órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização. 

Além dessas duas grandes ETEs, a COPASA/MG para reduzir os sedimentos 

(sólidos em suspensão) presentes nos córregos, vinda dos córregos Ressaca e Sarandi, 

construiu e opera, desde 2002, uma Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF) que é 

responsável pelo tratamento das águas dos dois córregos, antes de serem lançadas na Lagoa da 

Pampulha. A ETAF opera com uma vazão média de 750 litros por segundo. O sistema usado 

é o de flotação, que consiste na redução da poluição dos sólidos em suspensão na água a partir 

da dosagem de produtos químicos e da injeção de ar comprimido, separando a matéria sólida 

da água. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A água é indispensável à vida do homem que sempre procurou agrupar e 

desenvolver-se em comunidades fundadas próximas às fontes para seu abastecimento. Por 

outro lado, suas excretas eram dispostas diretamente no solo, em áreas que não 

comprometiam as fontes de captação e deviam ser protegidas para sua sobrevivência, pois, 

desde cedo, o homem aprendeu que a água suja, o lixo e os resíduos eram transmissores de 

doenças. 

Entretanto o adensamento populacional aliado à insalubridade em que viviam as 

pessoas, convivendo com a falta de saneamento, os maus odores geraram a proliferação de 

vetores e a disseminação de doenças. Como consequência, surgiram vários problemas de 

saúde pública, numa época em que a religiosidade era quem ditava as práticas sanitárias. 

Havia povos que promoviam a limpeza do lar e de todos os espaços públicos, numa forma de 

manterem-se limpos para apresentarem-se puros aos olhos de Deus. 

Como visto, os esgotos sanitários gerados pela população, decorrentes do uso da 

água na higiene pessoal, limpeza doméstica e na excreção, bem como a outras utilizações, tais 

como as comerciais, industriais e públicas, ao serem lançados de volta aos rios geram forte 

impacto ambiental à saúde e ao meio ambiente. Ainda que os rios tenham capacidade de 

autodepuração, ou seja, de se recuperarem no caso da carga poluidora constituída por matéria 

orgânica, é certo que essa capacidade tem seus limites. Para avaliação do impacto pelo 

lançamento de esgoto sanitário e das medidas mitigadoras no seu controle, são necessários 

estudos a fim de avaliar a quantificação das cargas poluidoras, com trabalho de campo e 
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coleta de amostras dos poluentes para análise laboratorial, medição e vazão do curso d'água, 

dentre outras medidas. 

Com a finalidade de reduzir este tipo de impacto, foram desenvolvidas tecnologias 

que removem a carga poluidora dos esgotos sanitários em estruturas denominadas Estações de 

Tratamento de Esgotos - ETE. O tratamento de esgoto é realizado com o propósito de se 

evitarem, mesmo que de forma parcial, os problemas já apontados. 

Para as boas condições de higiene da população e atendimento ao princípio 

constitucional de que desfrutar de um ambiente ecologicamente equilibrado e sadia qualidade 

de vida, todas as comunidades deveriam dispor de sistemas de coleta e tratamento dos esgotos 

sanitários. Não é o que ocorre. O Brasil ainda conta com um percentual muito baixo de 

tratamento de esgoto sanitário, principalmente em pequenos municípios. 

Pode-se dizer que cada período da história de nosso país deu sua contribuição para 

que o setor de saneamento desenvolvesse, fosse por conta da necessidade no combate à 

doenças encontradas, fosse por conta de privilegiar determinada classe social ou para a 

promoção de determinadas políticas públicas. Todavia, é bem verdade que o país tem ainda 

um longo percurso, para alcançar níveis aceitáveis de coleta e de tratamento dos esgotos 

sanitários. 

No início da década de 1970, houve o desenvolvimento e implantação do Plano 

Nacional de Saneamento — PLANASA, que previa solucionar os problemas da água num 

prazo de 20 anos. Este Plano centralizava todos os recursos financeiros no governo federal, 

com financiamento apenas para os sistemas municipais que concediam os serviços às 

companhias estaduais de saneamento. Para os sistemas de abastecimento de água, os 

resultados foram significativos, mas para a coleta e tratamento de esgotos pouco 

representaram. 

Com o advento da legislação ambiental, Lei n° 6.938/1981, Constituição de 1988, 

Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei n° 9.433 de 1997, Lei da Política Nacional 

de Saneamento Básico, Lei n° 11.445 de 2011, as resoluções CONAMA, em especial, as 

357/2005 e 430/2011 e, no caso de Minas Gerais, a DN COPAM/CERH 01 de 2008, os 

órgãos ambientais passaram a exigir mais controle do lançamento dos esgotos sanitários. 

A análise da legislação, com suas evoluções, buscando melhor sintonia com a 

realidade socioeconômica do país, mostra-se, necessária, ante a carência de recursos 

financeiros dos municípios, principalmente, quando estabelece padrões de lançamento 

diferenciados para os esgotos sanitários em relação aos demais efluentes líquidos oriundos de 

atividades como indústrias, mineração, agronegócio, etc. 
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A dificuldade apresentada, hoje, na legislação se refere ao cumprimento dos 

padrões de qualidade das águas do corpo receptor, principalmente, no caso dos coliformes 

termotolerantes. Como se apresentou, as concentrações dessas bactérias nos esgotos sanitários 

são elevadíssimas e para atender os padrões de qualidade previstos na norma legal, seria 

necessário a implantação de sistemas de desinfecção, com custos elevados. 

Ora, em um país com baixos índices de coleta e tratamento convencional de 

esgotos sanitários, carente de recursos financeiros, a desinfecção ainda se mostra inviável, 

mesmo considerando que tem como único objetivo a sua ligação com a saúde pública. Para 

essa questão, a solução seria o estabelecimento de metas intermediárias e progressivas, como 

previsto na norma legal, em função das realidades locais e regionais. 

Este estudo, respondendo à hipótese anterior, posiciona-se no sentido de que a 

legislação é adequada para lançamento de esgotos domésticos. A justificativa dessa resposta 

está no fato de que ao estabelecer parâmetros muito restritivos, pode se tornar inviável a 

adoção de tecnologias de menor custo, amplamente utilizadas e adequadas às condições do 

Brasil, inviabilizando o tratamento de esgoto sanitário, incluindo aí a implantação e a ativação 

das ETEs, ainda sem operação. 

Muito sensato o pensamento do professor, Marcos Von Sperling (2014), de que o 

desejo de implantação da remoção de nutrientes, em função de uma tendência advinda de 

países desenvolvidos, não pode prevalecer sobre uma escala de prioridades. Enquanto os 

países desenvolvidos já solucionaram seus problemas de matéria carbonácea — DBO — nos 

seus efluentes, no Brasil, não chegamos nesse patamar e nem mesmo quanto aos patógenos. 

Como recomendações, sugere-se que o COPAM e o CERH, em Minas Gerais, 

determinem aos Comitês de bacias que estabeleçam as metas intermediárias e progressivas no 

âmbito de suas jurisdições, para que os órgãos ambientais possam processar o licenciamento 

das estações de tratamento de esgotos — ETEs em função das realidades socioeconômicas e 

ambientais de suas localizações. 

Recomenda-se ainda que o COPAM/CERH reveja o artigo 29, § 40, IX da DN 
Conjunta 01/2008, sobre substâncias tensoativas para esgotos sanitários, sem discriminação 

entre público ou privado. 
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ANEXO 1- DECRETO N° 598 DE 14 DE SETEMBRO DE 1850 



Legislação Informatizada - DECRETO N° 598, DE 14 
DE SETEMBRO DE 1850- Publicação Original 
Veja também: 

Dados da Norma 

DECRETO N° 598, DE 14 DE SETEMBRO 
DE 1850 

Concede ao Ministerio do Imperio hum credito extraordinario de duzentos contos para se exclusivamente 

despendido no começo de trabalhos, que tendão a melhorar o estado sanitario da Capital e de outras 
Povoações do Império. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral 
Legislativa. 

Art. 1° E Concedido ao Ministerio do Imperio hum Credito extraordinario de duzentos contos para ser 
exclusivamente despendido no começo de trabalhos, que tendão a melhorar o estado sanitario da 

Capital e de outras Povoações do Imperio, como o deseccamento de lugares alagadiços, que se tenhão 

reconhecido insalubres, o estabelecimento de valias, e canos de despejo, e reparação e limpeza dos 

existentes, a multiplicação de depositos de agua para uso, e asseio das Povoações e outros trabalhos de 
semelhante natureza; entre os quaes preferirá o Governo os que julgar mais urgentes. 

Art. 2° Fica creada huma Commissão, composta de quatro officiaes do Corpo de Engenheiros, que 

serão nomeados pelo Governo, e além destes haverá hum Presidente da livre escolha do Governo. 
Compete a esta Commissão: 

§ 1° Tirar a planta, e fazer o orçamento não só das obras, e serviços, de que trata o Artigo 

antecedente, mas tambem de quaesquer outras obras e serviços, que estiverem incumbidos ao Governo, 
sujeitando tudo á approvação do mesmo Governo. 

§ 2° Entender em que estas obras, e serviços se fação conforme a planta, que tiver sido approvada 
pelo Governo. 

§ 3° Propor todas as obras, e serviços, que julgar necessarios, ou convenientes, e dar o seu parecer 

em todos os casos, em que pelo Governo for consultada acerca de taes objectos. O exercicio de cada 
huma destas funcções poderá ser delegado a hum, ou mais membros da Commissão. 

Art. 3° Fica tambem creada huma Junta de Hygiene Publica, a qual será composta de hum Presidente 

da nomeação do Governo e dos Cirurgiões-móres da Armada, e do Exercito, do Inspector do Instituto 

Vaccinico, e do Provedor da Saude do Porto do Rio de Janeiro, servindo de Secretario o do Instituto 

Vaccinico, ou hum dos da Inspecção da Saude do Porto, como o Governo designar. Ficão incorporados 

nesta Junta os estabelecimentos da Inspecção de Saude do Porto do Rio de Janeiro, e do Instituto 
Vaccinico. 

Art. 4° São attribuições da Junta: 

§ 1° Propor ao Governo todas as medidas, que julgar necessarias ou convenientes a bem da 



salubridade publica, e informar sobre as que lhe forem indicadas pelo Governo. 

§ 2° Entender na effectiva execução das Posturas da Camara Municipal, relativas a objecto de 

salubridade publica, e indicar-lhe as medidas, que julgar necessarias ou convenientes para que se 

convertão em Posturas, recorrendo para o Governo nos casos do Art. 73 da Lei do 1° de Outubro de 
1828, quando não for attendida. 

§ 3° Exercerá policia medica nas visitas das embarcações até agora encarregadas á Inspecção da 

Saude do Porto, e nas que devem fazer-se nas boticas, lojas de drogas, mercados, armazens, e em 

geral em todos os lugares, estabelecimentos, e casas d'onde possa provir damno á Saude publica. 

O exercicio das funcções declaradas nos §§ 2° e 3° poderá ser delegado a hum ou mais membros da 
Junta, ou dos estabelecimentos, que nella ficão incorporados. 

Art. 5° Os Fiscaes da Camara Municipal executarão as ordens da Junta; e bem assim as dos seus 
delegados no desempenho das funcções, que por esta Lei lhe são commettidas, e as Autoridade 
judiciarias, e policiaes prestar-se-hão ás suas requisições. 

Art. 6° A Junta de Hygiene Publica creada na Capital será o centro dos estabelecimentos de igual 

natureza, que existirem, ou se crearem nas Provincias em virtude desta Lei, e conforme as bases nella 

estabelecidas, e corresponder-se-ha com elles, e bem assim com as Camaras Municipaes, e com 

quaesquer outras Autoridades, sobre objectos relativos ao exercício de suas funcções. 

Art. 7° Ficão concedidas ao Governo tres Loterias annuaes, cujo producto será applicado a beneficio 
das obras de que trata o Art. 1°, podendo o Governo mandar que ellas corrão com preferencia a 
quaesquer outras. 

Art. 8° O Governo expedirá os necessarios Regulamentos para a boa execução desta Lei; e nelles 

poderá estabelecer multas até duzentos mil réis, e penas de suspensão até tres mezes, e de prisão até 

quinze dias, e em caso de reincidencia poderá mandar fechar até tres mezes as lojas, boticas, armezens, 

e estabelecimentos mencionados no Art. 4° § 3. O Governo designará tambem o tempo, e o modo de se 

fazerem as visitas, a que se refere o Art. 4° § 3°; as Autoridades competentes para imposição das 

multas, e das penas; a fórma do processo, e os recursos, que deveráõ conceder-se; e bem assim 

determinará as gratificações, que deverão perceber os membros da Connmissão de Engenheiros, e os 
membros e o Secretario da Junta de Hygiene Publica. 

Art. 9° O Governo apresentará á Assembléa Geral na 1a Sessão ordinaria, para poderem ser 

definitivamente approvados, os Regulamentos, que expedir em virtude do Artigo antecedente, e bem 

assim huma conta especial, e circunstanciada tanto a respeito da applicação do credito, concedido pelo 
Art. 1°, como do producto da receita creada pelo Art. 7°. 

Art. 10. Ficão revogadas as disposições em contrario. 

O Visconde de Monfalegre, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de Setembro de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da 
Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Mont'alegre. 

Este texto não substitui o original publicado no Coleção de Leis do Império do Brasil de 1850 

Publicação: 

Coleção de Leis do Império do Brasil - 1850, Página 299 Vol. 1 pt. 1 (Publicação Original) 



ANEXO 1!- DECRETO IMPERIAL N° 1929, DE 26 DE ABRIL 1857 



Legislação Informatizada - Decreto n° 1.929, de 29 de 
Abril de 1857- Publicação Original 
Veja também: 

Dados da Norma 

Decreto n° 1.929, de 29 de Abril de 1857 

Approva o contracto para o serviço da limpeza das 

casas da Cidade do Rio de Janeiro, e do esgoto das 

aguas fluviaes, em virtude do que dispõe o § 3.° do 
Art. 11 do Decreto N.° 719 de 28 de Setembro de 
1853. 

Em virtude do que dispõe o § 30  do Art. 11 do Decreto N° 719 de 28 de Setembro de 1853, Hei por 

bem Approvar as condições segundo as quaes será levado a effeito o Contracto relativo ao serviço da 

limpeza das casas da Cidade do Rio de Janeiro e do esgoto das aguas fluviaes, e que com este baixão, 

assignadas por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos 

Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e 

seis de Abril de mil oitocentos e cincoenta e sete, trigessimo sexto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

CONDIÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO N° 1.929 DE 26 DE ABRIL DE 1857 

1a Os Empresarios obrigão-se por si e seus successores a construir e estender á sua custa na Cidade 

do Rio de Janeiro, dentro dos limites designados e até as distancias marcadas no plano por elles 

apresentado ao Governo Imperial, o qual, rubricado pelo Official Maior da Secretaria d'Estado dos 

Negocios do Imperio, fará parte deste Contracto, todas as obras necessarias para o estabelecimento de 

hum systema completo de despejos e esgoto das habitações, semelhante ao adoptado em Leicester e 
outros lugares da Inglaterra. 

Igualmente obrigão-se a construir, dentro dos mesmos limites, as valias e canos destinados ao esgoto 
somente das aguas pluviaes, que se achão marcados no dito plano. 

2 Obrigão-se mais: 

§ 1° A collocar á sua custa nos primeiros andares de todos os predios de sobrado, no pavimento 

terreo desses, e nas casas denominadas terreas, hoje existentes, ou que para o futuro se edificarem 

dentro dos ditos limites, sejão quaesquer desses predios - publicos ou particulares - no lugar mais 

apropriado para o fim proposto e escolhido de combinação com o proprietario, hum cano para despejos 
(sou l pipe) de barro vidrado por dentro ou ferro fundido, de quatro pollegadas de diametro, syphão 

(syphon trap) de duas pollegadas de diametro, com as respectivas bacias em 'cima (receptacle). 

Os proprietarios que, além dos canos que a Empresa fica obrigada a collocar á sua custa nos lugares 

acima designados, quizerem ter no mesmo pavimento maior numero delles, pagarão aos Empresarias 

tanto a importancia da mão d'obra, como a dos materiaes empregados na sua construcção. 

Os proprietarios que quizerem ter nos segundos e terceiros andares e nos sotãos canos para 

despejo, pagarão da mesma maneira aos Empresarios tanto a importancia dos materiaes como o custo 
da mão d'obra. 



Se os predios não se acharem edificados nos alinhamentos das ruas ou estradas, a despesa com os 

encanamentos desde a parte exterior do predio até os conductores de esgoto serão por conta dos 
proprietarios. 

Nas reedificações ou reparos dos predios as reconstrucções ou concertos dos canos de despejo, 
provenientes de taes circumstancias, serão feitas por conta dos proprietarios. 

Huma tabella organisada pelos Empresarios, segundo o preço por que a mão d'obra e materiaes lhe 

tiverem importado na construcção do primeiro districto que se fizer, depois de approvada pelo Governo, 

servirá para se calcular a importancia de todas as obras que os proprietarios tiverem de pagar aos 
Empresarios. Essa tabella será reformada de tres em tres annos. 

Os despejos das habitações irão ter aos conductores das ruas por canos subterraneos de barro 
vidrado de seis pollegadas de diametro. 

A esses canos farão tambem conduzir os Empresarios as aguas dos telhados que cahirem nos 
fundos das casas e as das áreas ou pateos. 

Todas as aberturas (inlets) serão perfeitamente tapadas (traped). 

§ 2° A collocar e assentar, conforme se acha delineado no plano das obras traçado por E. Gotto, 

Engenheiro civil, conductores subterraneos de tijolo e canos de barro vidrado por dentro com os 

necessarios declives e diametros, para que todas as materias fecaes e liquidos lançados nos canos das 

habitações cheguem o mais breve possivel aos tanques de juntar (receiving tanks). 

A construir, além das entradas lateraes nos ditos conductores, tanques para juntar agua para lavagem 

dos canos (flushing tanks) comportas nos conductores para ajudar a mesma lavagem (flushing gates) e 

ventiladores (ventilating shafts), e bem assim a encanar á sua custa dos encanamentos das ruas a 

necessaria agua para os flushing tanks sem prejuizo, quer no presente quer no futuro, do abastecimento 
da população. 

§ 3° A montar em cada hum dos tres districtos, em que se achão divididas as obras, nos lugares 

marcados no plano, hum tanque de ferro fundido, machinas, e apparelhos de desinfecção. 

O vapor será a força empregada para tirar os despejos dos ditos tanques. Lançados por esse meio 

dentro dos tanques de precipitar (precipitating tanks) todos os liquidos, depois de perfeitamente 

separados dos solidos. irão despejar-se no mar pelas respectivas embocaduras (flood outlets). 

Cada desembocadura no mar (outlet) será feita em hum nivel inferior ás mais baixas marés, e terá as 

valvulas denominadas self acting tide flaps e pont stocks), além das conhecidas pelos nomes de (self 
acting flood e sewage flaps. 

§ 4° A desinfectar e precipitar, por meio de agentes chimicos, todos os despejos, e filtrar os líquidos 
antes de os despejar no mar. 

Nas °ocasiões porém de grandes trovoadas ou aturadas e grossas chuvas, que produzão grandes 

enchentes, os despejos passarão, durante ellas e as enxurradas, directamente pelos flood outlets para o 
mar. 

§ 5° A construir nas direcções marcadas no plano da obra tres grandes valias de tijolo e cimento, com 

seus competentes ramaes, com as capacidades e declives demonstrados no dito plano. 

Essas valias receberão todas as aguas pluviaes que costumão cahir nas ruas e praças, as que 

desaguarem dos telhados nas frentes dos predios, e todas as mais que não tiverem esgoto natural para 

o mar pela superficie das ruas. Para que este artigo possa ser posto em execução se providenciará por 

meio de posturas, a fim de obrigar todos os proprietarios a encanar tanto na frente como nos fundosdos 

seus predios, ate a superfície dos terrenos, todas as aguas dos telhados. 

Os Empresarios farão por conta dos proprietarios taes encanamentos, caso elles não os tenhão 

promptos na occasião em que os ditos Empresarios tiverem de construir as obras nos seus predios. 

O importe desses encanamentos será pelo proprietario pago promptamente aos Empresarios pela 
tabella de que trata o § 1° da condição segunda. 

§ 6° A collocar nas ruas da Cidade, nos lugares marcados pela Autoridade competente, decentes e 



apropriados vasos o latrinas para uso do povo, e a conduzir agua dos encanamentos das ruas, tanto 

para a lavagem dos ditos vasos como para a das latrinas. Os desenhos e orçamentos dessas obras 

serão apresentados ao Governo, de cuja approvação dependerão antes de os Empresarios darem 

principio a ellas. 

As despezas com os objectos necessarios para a construccão dos referidos vasos e latrinas e sua 

collocação, as de sua conservação e limpeza, e bem assim as de conducção das aguas, a que se refere 

este §, correrão por conta da Municipalidade. 

§ 70  A indemnisar os conservadores das calçadas das despezas que fizerem com arestauração das 

que tiverem desmanchado nas ruas, praças e mais lugares publicas, e os proprietarios do damno que 

causarem aos seus predios. 

Não se entenderá por damno as obras que nos predios tiverem de desmanchar para o assentamento 

ou construcção dos canos de despejos. 

Quando as calçadas não tiverem conservadores por contracto, serão obrigados os proprios 
Empresarios a refaze-las á sua custa, e a satisfazer as indemnisações aos proprietarios, na 

conformidade do que se acaba de declarar. 

§ 8° A conservar á sua custa todas as obras que se construirem, as machinas e os apparelhos que 

montarem para a execução deste contracto durante todo o tempo do privilegio, mantendo-as sempre em 

perfeito estado de acção, excepto as de que trata o § 6° da condição segunda. 

§ 9° A dar principio ás obras a que se compromettem por este Contracto, dentro do prazo de dezoito 

mezes, contados da data do mesmo Contracto, e a concluir todas as obras propostas no prazo de seis 

annos, contados do dia em que as começarem. 

Na falta de cumprimento de huma ou de outra destas duas obrigações, a Companhia poderá ser 

multada pelo Governo na quantia de oito contos de réis. O mesmo Governo lhe marcará, depois de 

imposta a multa, mais um anno para o começo ou ultimação dos trabalhos, pagando os Empresarios, 

dahi em diante pela mora de cada novo anno até o segundo, (maximo de tempo a que poderá chegar a 

nova prorogação) quatro contos de reis. 

Findo o segundo anno de prorogação, e imposta a multa do ultimo, será esta seguida da perda do 

privilegio, e caducará o presente Contracto; salvo se a mora for proveniente de causa imprevista ou 

invencivel por parte dos Empresarios e julgada tal pelo Governo Imperial sobre Resolução de Consulta 

da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado. 

Perderão tambem os Empresarios o seu privilegio e todos e quaesquer direitos resultantes deste 

contracto, si depois das obras concluidas forem declarados inhabilitados para continuarem seus 

trabalhos, ou as conservarem paradas por mais de oito mezes consecutivos. 

A construir nas ruas que de novo se abrirem, dentro dos limites marcados no plano, todas as 

obras necessarias para esgoto e despejos das habitações que nellas se forem edificando. 

A formar, á requisição do Governo, novos districtos fára dos limites marcados no plano, a fim de 

nelles se estabelecer o mesmo systema de desejo e esgoto propostos. 

Esta obrigação porêm sá terá, effeito se a importancia da taxa que nos novos districtos se tiver de 

receber não for menor que o juro do dinheiro em que estiverem orçadas as obras por fazer, calculado 

esse juro a nove por cento ao anno. 

Os futuros districtos ficarão em tudo sujeitos ao que neste contracto se acha estatuido para os tres 

nelle designados. 

2' O Governo por sua parte se obriga: 

§ 1° A conceder aos Empresarios e a seus successores privilegio exclusivo por noventa annos 

contados da data em que o Contracto for assignado, para que elles fação e conservem á sua custa, 

dentro dos limites designados e até as distancias marcadas no plano das obras por elles firmado e 

archivado na Secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio, todas as obras necessarias para a execução 

do systema proposto pelos mesmos Empresarios para despejo e esgoto das habitações, e da Cidade do 

Rio de Janeiro. 



Findos os noventa annos do privilegio, pertencerão ao Governo, sem indemnisação alguma aos 

Empresarios, todas as obras construidas, machinas e apparelhos montados e todo o mais material da 

Empresa então existente; se porém durante o prazo do privilegio os Empresarios, em virtude do § 11 da 

condição segunda, tiverem construido novos districtos, alêm dos tres ora propostos, o Governo lhes 

pagará, no fim dos noventa annos, o custo desses novos districtos, deduzidos tantos noventa avos 
quantos forem os annos que elles tiverem servido. 

§ 2° A reconhecer nos Empresarios o direito de, durante os noventa annos de privilegio, só elles 

poderem fazer ou assentar construcções sobre os canos da sua empresa, devendo estabelecer, ou fazer 

estabelecer, pelos meios competentes, penas contra aquelles que infringirem a disposição deste §, além 
do onus da demolição. 

§ 3° A dar-lhes a propriedade de todas as aguas filtradas e estrumes preparados nas machinas e 
apparelhos da sua empresa. 

§ 4° A pagar-lhes por semestre, nos primeiros 15 dias dos mezes de Janeiro e Julho de todos os 

annos por que durar o privilegio, metade da taxa autorisada pelo § 3° parte la do Art. 11 da Lei n° 719 de 

28 de Setembro de 1853, á razão de quarenta e dous mil réis annuaes por cada hum dos predios 

sujeitos ao imposto da decima urbana, em que o systema de despejos se achar em execução. 

§ 5° A dar-lhes durante todo o tempo do privilegio, o direito de cobrar nas mesmas epochas marcadas 

no § antecedente, directamente dos proprietarios dos predios ou edificios não sujeitos ao imposto da 

decima urbana, a mesma taxa annual de quarenta e dous mil réis por cada hum dos predios ou edificios 
em que o systema do despejo se achar em execução. 

A taxa de que trata o § 4° da condição terceira será paga aos Empresarios, embora o predio esteja 

por alugar ou em concerto, huma vez que nelle já esteja em execução o systema de despejo. 

Todos os predios ou edificios, que para o futuro se construirem nos limites marcados no plano, ficarão 

sujeitos á mesma taxa do dito § 4° da condição terceira e os Empresarios farão nelles á sua custa as 

mesmas obras especificadas no § 1° da condição segunda. 

§ 6° A mandar fazer o alistamento dos predios em que o systema de despejos se achar em execução, 

pelos Lançadores da Recebedoria do Municipio, conjunctamente com o lançamento da decima urbana, e 

nas epochas em que este se fizer. 

Em quanto as obras de todos os districtos não se acharem completas, os Empresarios darão 

mensalmente parte ao Governo do numero de casas em que as obras se acharem concluidas e o 
sistema funccionando. 

A folha para pagamento aos Empresarios da taxa annual de quarenta e dous mil réis será organisada 

semestralmente pelo alistamento dos predios feitos pelos Lançadores. 

Os Empresarios só terão direito ao recebimento da taxa nos predios em que o systema tenha 

funccionado pelo menos seis mezes. 

§ 7° A fazer com que pela Illma Camara seja paga aos Empresarios, semestralmente, nos mezes de 

Janeiro e Julho, durante o tempo do privilegio, a quantia de seis contos de réis pelo custeio, conservação 
e limpeza das valias de esgoto das aguas pluviaes. 

O primeiro pagamento dessa quantia só terá lugar seis mezes depois de promptas as ditas valias. 

§ 8° A fornecer aos Empresarios durante o tempo do privilegio, sem onus algum, dos encanamentos 

das ruas, toda a agua necessaria para o supprimento dos flushing tanks e lavagem dos vasos e latrinas 

publicas, huma vez que não prejudiquem com isto o abastecimento da Cidade. 

A permittir tambem que elles se sirvão para o mesmo fim de todas as aguas publicas não 

aproveitadas, de fontes, riachos ou regatos dentro dos limites das obras propostas. 

§ 9° A conceder aos Empresarios, por espaço de trinta e tres annos, despacho livre de direitos de 

importação e expediente a todas as machinas, apparelhos, utensis, conductores, canos, tanques, 

animaes para remoção de aterros ou conducção de materiaes, e bem assim de todo o material 

necessario á construcção e conservação das machinas e obras propostas, que elles tiverem de importar 
de paizes estrangeiros. 



A mesma isenção de direitos será concedida durante o tempo do privilegio no despacho de todo o 

carvão de pedra e agentes ou meios chimicos, que os Empresarios tiverem de importar de paizes 
estrangeiros para uso das machinas e apparelhos de desinfecção. 

§ 10. A conceder igualmente despacho livre de direitos de exportação de todo o estrume que os 
Empresarios prepararem nas suas machinas e for exportado para paizes estrangeiros. 

O gozo destes favores será sujeito a Regulamentos fiscaes, que o Governo poderá estabelecer para 
prevenir abusos. 

§ 11. A mandar desde já tirar no Archivo Militar, e no prazo o mais rapido possivel, huma copia exacta 

do plano da obra pelos Empresados apresentado e assignado, a fim de ser a mesma copia, depois de 

rubricada pelo Official Maior da Secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio, entregue aos Empresarios 
para por ella serem executadas as obras propostas. 

§ 12. A fazer com que as respectivas Autoridades auxiliem os Empresarios, a fim de que sejão 
punidos na fórma da Lei todos aquelles que destruirem quaesquer obras, ou praticarem qualquer acto de 
que resulte damno aos estabelecimentos e obras da Empresa. Taes obras serão durante o tempo do 
privilegio consideradas como obras pertencentes ao Estado. 

4a  Aos Empresarios e aos seus prepostos, logo que se der principio ás obras a cuja construcção se 

obrigão, será franqueada de dia, com aviso de vinte e quatro horas de antecedencia, entrada em todos 

os predios e edificios publicos, ou particulares, áreas, quintaes, chacaras, campos e mais lugares por 

onde houverem de passar, ou em que tiverem de se fazer obras concernentes á Empresa, a fim de que 

elles procedão á construcção ou assentamento dos conductores, canos de despejos, valias de esgoto, e 
mais obras necessarias para a execução do systema proposto. 

A Autoridade competente, a quem os Empresarios deverão recorrer immediamente, que da parte de 

qualquer pessoa ou autoridade lhe for feita opposição ou apresentado embaraço á livre construcção das 

obras, prestar-lhe-ha, sempre que for neceassario, o seu apoio dentro dos limites legaes, para que elles 
prosigão nas ditas obras. 

5a  Depois de promptas as obras ninguem, sob qualquer pretexto que seja, poderá oppor-se a que 

durante o dia os prepostos dos Empresarios as examinem, concertem, e limpem nos predios ou edificios 

em que se acharem construidas, ou por onde passarem, sempre porêm com aviso previo de vinte quatro 

horas, e procurando os Empresarios combinar com o proprietario ou morador do predio a hora mais 
conveniente para os exames e concertos, sempre que isto for possivel. 

6a  Os prepostos dos Empresarios andarão sempre munidos de hum titulo passado pelos mesmos 

Empresarios e authenticado pela Policia, que serão obrigados a exhibir quando se apresentarem em 

qualquer casa e lhes for isto exigido para os casos das duas condições antecedentes. 

7a  Nos canos de despejos das habitações será permittido sómente lançar as materias fecaes e os 
liquidos de qualquer natureza que sejão do uso das casas. 

A Illm' Camara Municipal providenciará a respeito da diaria extracção dos lixos das mesmas 
casas, a fim de que não sejão lançados nos canos de despejos. 

Quando aconteça partir-se, obstruir-se ou inutilisar-se qualquer cano de despejo, syphon, ou 

qualquer obra da Empresa, o morador do predio em que isto acontecer deverá, sob sua 

responsabilidade, mandar imnnediatamente dar parte do acontecido á administração da Empresa, a qual 

enviará em continente hum seu preposto, a fim de examinar a causa da avaria e promptamente repara-

la. Verificado que a avaria foi procedente de culpa do morador, será elle obrigado, dentro de oito dias, a 

indemnisar aos Empresarios a importancia das obras que se tiverem feito para pôr o cano em estado de 

funccionar; se porêm se conhecer que a avaria procede de má construcção das obras, ou de qualquer 

defeito das peças empregadas, ou de outra causa alheia á acção do morador, todas as obras que se 

fizerem serão por conta dos Empresarios, sendo estes multados, se no prazo de tres dias não tiverem 

leito os concertos, em quantia equivalente ao valor da obra que for necessária para os ditos concertos. 

10a Se na execução das obras propostas se tiver de tocar em algum dos canos d'agua potavel ou gaz 

existente nas ruas, os Empresarios farão saber por escripto ao proprietario de taes obras o que he 

necessario fazer-se para evitar qualquer damno aos ditos canos, a fim de que dentro do prazo o mais 



breve possivel faça elle mesmo o que for preciso, e apresente a conta da despeza para ser 
immediatamente paga pelos referidos Empresarios. 

Fica todavia declarado que só por extrema necessidade e precedendo licença do Governo, ouvidos 

em curto prazo os interessados, poderá a Empresa tocar nos canos d'agua potavel e de gaz. 

11a Se o nivelamento da Cidade, abertura de canaes ou novas ruas, o calçamento destas ou qualquer 
obra, que por ordem ou privilegio do Governo tenha de se fazer, causar damno, desvio ou alteração ás 

obras dos Empresarios, o Governo ou a pessoa a quem for concedido o privilegio he obrigado a pagar 

aos Empresarios as despezas que estes forem forçados a fazer para as pôr em perfeito estado de 
serviço. 

O mesmo acontecerá se o damno for causado por alguma das Empresas existentes, ou por qualquer 
individuo. 

Se durante o tempo do privilegio se abrir nesta Cidade algum canal ou canaes, será permittido 

aos Empresarios, em caso de necessidade, lançar nelles as aguas filtradas dos despejos das casas, e as 

das valias de esgoto das aguas pluviaes, fazendo elles para esse fim á sua custa todas as obras 

necessarias, ficando porêm sempre salvos os casos de inconveniente para a saude publica, ou 
contrarios ao fim para que o canal he aberto, ou ás suas condições scientificas. 

13' Qualquer discordancia que houver entre o Governo e os Empresarios, ou entre estes e os 

particulares a respeito de seus direitos e deveres e seus respectivos interesses, será decidida sem mais 
recursos por arbitros nomeados dentro de oito dias pela seguinte maneira: 

Se ambas as partes concordarem no mesmo arbitro, este decidirá a questão; quando não cada huma 
nomeará o seu arbitro. 

Quando os dous arbitros não concordarem, cada huma indicará hum terceiro, e d'entre os dous 

aquelle que for escolhido pela sorte decidirá a questão definitivamente. O sorteio será dispensado 
quando ambas as partes concordarem nesse terceiro arbitro. 

14a  Se a questão versar sobre ponto scientifico, os arbitros deverão ser Engenheiros, podendo os 

Empresarios escolher para seu arbitro pessoa de fóra do paiz. Nesta ultima hypothese correrão por conta 

dos mesmos Empresarios todas as despesas de viagem e estada no Imperio. 

15a  Sempre que houver necessidade de recorrer-se ao juizo arbitrai, huma das partes dará aviso á 
outra dessa necessidade e do nome do arbitro escolhido. 

Se dentro de oito dias do aviso a outra parte deixar de nomear o seu arbitro e de intimar essa 

nomeação á primeira, o ponto em questão será considerado como concluido e abandonado pela parte 

assim em falta. Em todos os casos de juizo arbitrai a parte contra a qual os arbitros decidirem pagará 
todas as custas. 

Nos casos em que possa ser duvidoso para que lado pende a decisão dos arbitros, pertence a estes 
direito de resolver quem pagará as custas. 

16a  Os Empresarios terão o direito de desapropriar, segundo a Lei para os casos de utilidade publica, 

os terrenos, os predios e construcções, e as sobras das aguas cujo uso tenha sido dado a particulares, 

que forem necessarios para execução das obras a que se obrigão pelo presente Contracto. 

17a  Logo que os Empresarios derem principio á construcção das valias de esgoto das aguas pluviaes, 

Governo e a Illma Camara Municipal porão á sua disposição todas as valias, canos e mais lugares dos 

esgotos existentes para serem aproveitadas nos serviços da limpeza e esgoto da Cidade, guardadas 
todas as regras que forem necessarias a bem da saude publica. 

18a  O systema proposto para o despejo das materias fecaes e liquidos do serviço das casas só se 

estenderá ás montanhas ou morros comprehendidos no perimetro das obras ora projectadas, depois de 
completos os tres districtos da Cidade, se assim os Empresarios o julgarem conveniente. 

19' Correrão inteiramente por conta dos Empresarios, e estes deverão impreterivelmente realisar 

antes que comece a prestar serviço o seu systema em qualquer ponto da Cidade, todas as obras de 

desinfecção que por elles forão propostas e que, como complemento do mesmo systema, constão dos 

projectos e trabalhos examinados em Londres pelos Engenheiros Stephenson e outros, sem que por isso 



possão em tempo algum pedir indemnisação ao Governo. 

Correrão tambenn por conta dos Empresarios todas as despezas que forem precisas para manter-se o 
custeio, e para a conservação das referidas obras de desinfecção. 

Destas obrigações não serão dispensados, ainda quando o producto da venda das materias 

desinfeccionadas não corresponda em qualquer tempo aos interesses que esperão tirar. 

203  Fica expressa e positivamente ajustado entre o Governo e os Empresarios o seguinte: 

1° Que no caso de não ser sufficiente o capital orçado para todas as obras e serviços a que os 

Empresarios se compromettem, serão estes obrigados a augmentar o mesmo capital tanto quanto for 
necessario para o dito fim, sem que esta obrigação importe elevação da taxa ou de quesquer onus para 
o Governo, ou dar a os particulares, além dos declarados no presente Contracto. 

2° As obras deverão ser feitas parcialmente e em cada districto de per si, de modo que não só se 

attenda o mais possivel á commodidade dos proprietarios e a que haja o menor transtorno no transito 

publico, mas tambem a fim de que sirvão de ensaio para as dos outros districtos. Se o ensaio feito no 
primeiro districto for satisfactorio, o Governo immediatamente o declarará por acto official; e os 

Empresarios terão direito perfeito a realisar os dos districtos seguintes. Se porém der-se a hypothese 

contraria, caducará o presente Contracto em todos os seus effeitos, e ficarão os Empresarios obrigados 

a repor á sua custa, no estado em que anteriormente se achavão, as ruas e casas, sem que por este 

facto possão em tempo algum e a qualquer titulo que seja exigir a menor indemnisação directa ou 
indirectamente. 

3° A escolha do districto, que deverá ser considerado o primeiro para o começo das obras e para 
fazer-se por elle o ensaio, será feita pelo Governo de accordo com os Empresarios. 

Os Empresarios serão obrigados a fazer adoptar nas obras que durante o tempo do privilegio 
tiverem de construir todos os melhoramentos que como taes forem reconhecidos pela experiencia, e 

houverem já sido admittidos em Londres no systema que em virtude deste Contracto se vai estabelecer 
para o despejo e esgoto nesta Côrte. 

A pena de caducidade será imposta em virtude de Resolução de Consulta da Secção dos 

Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, e o Decreto que a impuzer produzirá desde logo todos os 
seus effeitos. 

23a  O Governo expedirá os Regulamentos ou instrucções que forem necessarias para a observancia 

das disposições deste Contracto, mandando pôr em execução o systema proposto no districto do ensaio, 
á proporção que as obras do mesmo districto se forem completando satisfactoriamente. 

24a Pela falta de preenchimento das condições do contracto, o Governo terá o direito de cominar 
multas de hum a quatro contos de réis, as quaes serão cobradas executivamente. 

25a A !Urna Camara Municipal providenciará na fórma da Lei a fim de serem devidamente punidas as 

pessoas que commettere abusos no despejo das casas e edificios particulares, impondo-lhes multas. 

Deverão ser publicadas as providencias que a mesma Illma Camara tornar neste sentido, antes de 
começar a funccionar o primeiro districto. 

26' No caso de querer o Governo que alguns dos seus Engenheiros sejão instruidos no que he 

relativo ás obras que para desenvolvimento e execução do systema se tiverem de fazer, os Empresarios 
lhes darão franca entrada em todas as obras da empresa. 

27' Se os Empresarios quizerem organisar Companhia para levar a effeito a sua empresa, somente a 

poderão incorporar fóra do paiz. Terão direito neste caso a transferir o presente privilegio a qualquer 

Companhia que se organisar ou que já se achar organisada, ou a qualquer Empresario ou Contractador 

em paiz estrangeiro, continuando porêm os mesmos Empresarios a serem responsaveis para com o 

Governo Imperial pela execução da dita Empresa e das disposições deste Contracto, caso o mesmo 

Governo não queira aceitar a responsabilidade do novo Empresario, salvo se for prestada huma caução 

de quinze mil libras, a qual será depositada no Banco de Inglaterra como garantia do cumprimento deste 

Contracto, recebendo quem a depositar o devido juro. A caução será levantada logo que a Empresa tiver 
completado as obras do primeiro districto. 



28a Se para o futuro, ou durante a execução das obras propostas se tiver conhecimento de que 

alguma disposição necessaria ao bom andamento ou regularidade foi omittida no presente Contracto, o 

Governo Imperial e os Empresarios, depois de concordarem em Artigos additivos ou explicativos dos 

pontos omissos, ou não claros, os poderão accrescentar a este Contracto para que fação parte delle. 

29a As disposições do presente Contracto, que dependerem de Acto Legislativo, serão levadas ao 
conhecimento do Poder competente para obterem a sua approvação. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Abril de 1857. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Este texto não substitui o original publicado no Coleção de Leis do Império do Brasil de 1857 

Publicação: 

Coleção de Leis do Império do Brasil - 1857, Página 161 Vol. 1 pt II (Publicação Original) 



ANEXO III - RESOLUÇÃO N° 20/86 DO CONAMA 



RESOLUÇÃO CONAMA N° 20, de 18 de junho de 1986 
Publicado no D.O.U. de 30/7/86. 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 7°. Inciso IX, do Decreto 88.351, de 1° de junho de 1983, e o 
que estabelece a RESOLUÇÃO CONAMA N°003, de 5de junho de 1984; 

Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à 
defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores específicos, de modo 
a assegurar seus usos preponderantes; 

Considerando que os custos do controle de poluição podem ser melhor adequados 
quando os níveis de qualidade exigidos, para um determinado corpo d'água ou seus diferentes 
trechos, estão de acordo com os usos que se pretende dar aos mesmos. 

Considerando que o enquadramento dos corpos d'água deve estar baseado não 
necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para 
atender às necessidades da comunidade. 

Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico 
aquático, não devem ser afetados como conseqüência da deterioração da qualidade das águas. 

Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da 
qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos no enquadramento, de forma a facilitar 
a fixação e controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos permanentes; 

Considerando a necessidade de reformular a classificação existente, para melhor 
distribuir os usos, contemplar as águas salinas e salobras e melhor especificar os parâmetros e 
limites associados aos níveis de qualidade requeridos, sem prejuízo de posterior 
aperfeiçoamento: 

RESOLVE estabelecer a seguinte classificação das águas, doces, salobras e salinas 
do Território Nacional. 

Art. 1.0  - São classificadas, segundo seus usos preponderantes, em nove classes, as 
águas doces, salobras e salinas do Território Nacional: 

ÁGUAS DOCES 

1 - Classe Especial - águas destinadas: 
ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção 
á preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

II Classe I - águas destinadas: 
ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; 
à proteção das comunidades aquáticas; 
à recreação de contato primário ( natação, esqui aquático e mergulho). 
à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
películas. 

à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécie destinadas à 
alimentação humana. 

III - Classe 2 - águas destinadas: 
a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 



 
 
 
 

á proteção das comunidades aquáticas; 
á recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 
à irrigação de hortaliças e plantas frutiferas; 
à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécie destinadas á alimentação 
humana. 

IV - Classe 3 - águas destinadas: 
ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 
à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
à dessedentação de animais: 

V - Classe 4 - águas destinadas: 
à navegação 
à harmonia paisagística; 
aos usos menos exigentes. 

ÁGUAS SALINAS 

VI - Classe 5 - águas destinadas: 
á recreação de contato primário; 
à proteção das comunidades aquáticas; 
à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécie destinadas à alimentação 
humana. 

VII - Classe 6 - águas destinadas: 
à navegação comercial; 
à harmonia paisagista; 
à recreação de contato secundário. 

ÁGUAS SALOBRAS 

VIII - Classe 7 - águas destinadas: 
à recreação de contato primário; 
à proteção das comunidades aquáticas; 
à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécie destinadas à alimentação 
humana. 

IX - Classe 8 - águas destinadas: 
à navegação comercial; 
à harmonia paisagística; 
à recreação de contato secundário. 

Art. 2.° - Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições: 

CLASSIFICAÇÃO : qualificação das águas doces, salobras e salinas com base 
nos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade). 
ENQUADRAMENTO: estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser 
alcançado e/ou mantido em um segmento de corpo d'água ao longo do tempo. 
CONDIÇÃO : qualificação do nível de qualidade apresentado por um segmento 
de corpo d'água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis com 
segurança adequada. 



EFETIVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO : conjunto de medidas necessárias 
para colocar e/ou manter a condição de um segmento de corpo d'água em 
correspondência com sua classe. 

ÁGUAS DOCES: Águas com salinidade igual ou inferior a 0,50 °/oo. 
O ÁGUAS SALOBRAS: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5°/oo e 30°/oo. 
g) ÁGUAS SALINAS: águas com salinidade igual ou superior a 300/00.  

Art. 3.0 
 - Para as águas de Classe Especial, são estabelecidos os limites e/ou 

condições seguintes: 

COLIFORMES: para o uso de abastecimento sem prévia desinfecção os coliformes 
totais deverão estar ausentes em qualquer amostr. 

Art. 4.0 
 - Para as águas de Classe 1, são estabelecidos os limites e/ou condições 

seguintes : 

materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 
óleos e graxas : virtualmente ausentes; 
substâncias que comuniquem gosto ou dor: virtualmente ausentes; 
corantes artificiais: virtualmente ausentes; 
substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes; 
coliformes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecido o 
Art. 26.° desta Resolução. As águas utilizadas para a irrigação de hortaliças ou 
plantas frutíferas que se desenvolvam rentes ao solo e que são consumidas cruas, 
sem remoção de casca ou película, não devem ser poluídas por excrementos 
humanos, ressaltando-se a necessidade de inspeções sanitárias periódicas. Para os 
demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes fecais por 100 
militros em 80% ou mais de pelo menos e 5 amostras mensais colhidas em 
qualquer mês; no caso de não haver na região meios disponíveis para o exame de 
coliformes fecais, o índice limite será de 1.000 coliformes totais por 100 
mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em 
qualquer mês. 
DB05  dias a 20° até 3 mg/102; 
OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/102; 
Turbidez: até 40 unidades nefelométrica de trubidez (UNT); 
Cor: nível de cor natural do corpo de água em mgPt/1 

1) pH : 6,0 a 9,0; 
m) Substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos): 

Alumínio: 	 0,1 mg/1 Al 
Amônia não ionizável: 	 0,02 mg/1 NH3  
Arsênio: 	 0,05 mg/1 As 
Bário: 	 1,0 mg/1 Ba 
Berilo: 	 0,1 mg/1 Be 
Boro: 	 0,75 mg/1B 
Benzeno: 	 0,01 mgil 
Benzo-a-pireno: 	 0,00001 mg/1 
Cádmio: 	 0,001 mg/1 Cd 
Cianetos: 	 0,01 mg/1 CN 
Chumbo: 	 0,03 nig/1Pb 
Cloretos: 	 250 mg/1 Cl 
Cloro Residual: 	 0,01 mg/1 Cl 
Cobalto: 	 0,2 mg/1 Co 
Cobre: 	 0,02 mg/1 Cu 
Cromo Trivalente: 	 0,5 mg/1 Cr 
Cromo Hexavalente: 	 0,05 mg/lCr 
1,1 dicloroetano: 	 0,0003 mg/1 



1,2 dicloroetano: 	 0,01 nig/1 
Estanho: 	 2,0 mg/1 Sn 
lndice de Fenóis: 	 0,001 ing/1 C6  H5OH 
Ferro solúvel: 	 0,3 mg/1 F, 
Fluoretos: 	 1,4 mg/1F 
Fosfatos total: 	 0,025 mg/1 P 
Lítio: 	 2,5 mg/1 Li 
Manganês: 	 0,1 mg/1 Mn 
Mercúrio: 	 0,0002 mg/1 Hg 
Níquel: 	 0,025 mg/1 Ni 
Nitrato: 	 10 mg/1 N 
Nitrito: 	 1,0 mg/ N 
Prata: 	 0,01 mg/1 Ag 
Pentaclorofenol: 	 0,01 mg/1 
Selênio: 	 0,01 mg/1 Se 
Sólidos dissolvidos totais 	 500 me/1 
Substâncias tenso-ativas 
que reagem com o azul 
de metileno : 	 0,5 mg/1 LAS 
Sulfatos : 	 250 mg/1 SO4  
Sulfetos (como H2S não 
dissociado) : 	 0,002 ing/lS 
Tetracloroeteno : 	 0,01 mg/1 
Tricloroeteno : 	 0,03 mg/1 
Tetracloreto de carbono 	 0,003 mg/1 
2, 4, 6 triclorofenol : 	 0,01 mg/1 
Urânio total: 	 0,02 mg/1 U 
Vanádio: 	 0,1 mg/1 V 
Zinco: 	 0,18 mg/1 Zn 
Aldrin: 	 0,01 ug/1 
Clordano: 	 0,04 ug/1 
DDT: 	 0,002 ug/1 
Dieldrin: 	 0,005 ug/1 
Endrin: 	 0,004 ug/1 
Endossulfan: 	 0,056 ug/1 
Epôxido de Heptacloro: 	 0,01 ug/1 
Heptacloro: 	 0,01 ug/1 
Lindano(gatna-BHC) 	 0,02 ug/1 
Metaxicloro 	 0,03 ug/1 
Dodecacloro + Nonacloro: 	 0,001 ug/1 
Bifenilas Policloradas 
(PCB's): 	 0,001 ug/1 
Toxafeno: 	 0,01 ug/1 
Demeton: 	 0,1 ug/1 
Gution: 	 0,005 ug/1 
Malation: 	 0,1 ug/1 
Paration: 	 0,04 ug/1 
Carbaril: 	 0,02 ug/1 
Compostos organofosforados 
e carbamatos totais: 	 10,0 ug/1 em Paration 
2,4 	-D : 	 4,0 ug/1 
2,4,5 - TP: 	 10,0 ug/1 
2,4,5 - T : 	 2,0 ug/1 



Art. 5.° - Para as águas de Classe 2, são estabelecidos os mesmos limites ou 
condições da Classe 1, à exceção dos seguintes: 

não será permitida a presença de corantes artificiais que não sejam removíveis 
por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 
Conformes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecido o 
Art. 26.° desta Resolução. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite 
de 1.000 coliformes fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 
amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver na região 
meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de até 
5.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 
amostras mensais colhidas em qualquer mês; 
Cor: até 75 mg Pt/1; 
Turbidez: até 100 UNT; 
DB05  dias a 20°C até 5 mg/1 02; 
OD em qualquer amostra não inferior a 5 mg/I 02, 

Art. 6.° - Para as águas de Classe 3, são estabelecidos os limites ou condições 
seguintes: 

materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais virtualmente ausentes; 
óleos e graxas; virtualmente ausentes; 
substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 
não será permitida a presença de corantes artificiais que não sejam removíveis 
por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 
substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes; 
número de coliformes fecais até 4.000 por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 
menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na 
região, meios disponíveis para exame de coliformes fecais, índice limite será de 
até 20.000 conformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 
amostras mensais colhidas em qualquer mês; 
DB05  dias a 20°C até 10mg/1 02; 
OD, em qualquer amostra, não inferior a 4mg/102  
Turbidez: até 100 UNT; 
Cor: até 75mg Pt/I: 

I) pH: 6,0 a 9,0 
m) Substâncias potencialmente prejudiciais(teores máximos): 

Alumínio: 	 0,1 mg/1 Al 
Arsênio: 	 0,05 mg/1 As 
Bário: 	 1,0 mg/I B a 
Berílio: 	 0,1 mg/1 Be 
Boro: 	 0,75 mg/1 B 
Benzeno: 	 0,01 In/1 
Benzo-a-pireno: 	 0,00001 mg/I 
Cádimo: 	 0,01 mg/I Cd 
Cianetos: 	 0,2 mg/1 CN 
Chumbo: 	 0,05 mg/IPb 
Cloretos: 	 250 mg/1 Cl 
Cobalto: 	 0,2 mg/1 Co 
Cobre: 	 0,5 mg/1 Cu 
Cromo Trivalente: 	 0,5 mg/1 Cz 
Cromo Hexavalente: 	 0,05 mg/1 Cz 
1,1 dicloroetano: 	 0,0003 mg/1 
1,2 dicloroetano: 	 0,01 mg/1 
Estanho: 	 2,0 ing/1 Sn 
índice de Fenóis: 	 0,3 mg/1 C6  H5  OH 



Ferro solúvel: 	 5,0 mg/1 Fe 
Fluoretos: 	 1,4 mg/I F 
Fosfato total: 	 0,025 mg/1 P 
Lítio: 	 2,5 mg/1 Li 
Manganês: 	 0,5 ing/1 Mn 
Mercúrio: 	 0,002 mg/1 Hg 
Níquel: 	 0,025 mg/1 Ni 
Nitrato: 	 10 mg/1N 
Nitrito: 	 1,0 mg/1 N 
Nitrogênio amoniacal: 	 1,0 mg/1 N 
Prata: 	 0,05 mg/1 Ag 
Pentaclorofenol: 	 0,01 mg/1 
Selénio: 	 0,01 mg/1 Se 
Sólidos dissolvidos totais: 	 500 mg/1 
Substâncias tenso-ativas que 
reagem com azul de metileno: 	 0,5 mg/1 LAS 
Sulfatos: 	 250 mg/1 SO4  
Sulfatos(como H,S não 
disssociado): 	 0,3mg/1S 
Tetracloroetano: 	 0,01 mg/1 
Tricloroetano: 	 0,03 mg/1 
Tetracloreto de Carbono: 	 0,003 mg/1 
2,4,6 triclorofenol: 	 0,01 mg,/1 
Urânio total: 	 0,02 mg/1U 
Vanádio: 	 0,1 mg/1 V 
Zinco: 	 5,0 mg/I Zn 
Aldrin: 	 0.03 ug/1 
Clordano: 	 0,3 ug/1 
DDT: 	 1,0 ug/1 
Diedrin: 	 0,03 ug/1 
Endrin: 	 0,2 ug/1 
Endossulfan: 	 150 ug/1 
Eptixido de Heptacloro: 	 0,1 ug/1 
Heptacloro: 	 0,1 ug/1 
Lindano(gama-BHC): 	 3,0 ug/1 
Metóxicloro: 	 30,0 ug/1 
Dodecacloro + Nonacloro: 	 0,001 ug/1 
Befenilas Policloradas (PCB's) 	 0,001 ug/1 
Toxafeno: 	 5,0 ug/I 
Demeton: 	 14,0 ug/1 
Gution; 	 0,005 ug/1 
Malation: 	 100,0 ug/1 
Paration: 	 35,0 ug/1 
Cabaril: 	 70,0 ug/l 
Compostos organofosforados: 
e carbamatos totais em 
Paration: 	 100,0 ug/1 
2,4 	D 	 20,0 ug/1 
2,4,5 TP 	 10,0 ug/1 
2,4,5 T 	 2,0 ug/1 

seguintes: Art. 7." - Para as águas de Classe 4, são estabelecidos os limites ou condições 



materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 
odor e aspecto: não objetáveis; 
óleos e graxas: toleram-se iridicências: 
substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de 
canais de navegação: virtualmente ausentes; 
índice de fenóis até 1,0 mg/1 C6H5OH; 

O OD superior a 2,0 mg/1 02  em qualquer amostra; 
g) Ph: 6 a 9 

ÁGUAS SALINAS 

Art. 8.° - Para as águas de Classe 5, são estabelecidos os limites ou condições 
seguintes: 

materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 
óleos e graxas: virtualmente ausentes; 
substâncias que produzem odor e turbidez : virtualmente ausentes; 
corantes artificiais: virtualmente ausentes; 
substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes; 
conformes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecido o 
Art. 26.° desta Resolução. Para o uso de criação natural e/ou intensiva de 
espécies destinadas à alimentação humana e que serão ingeridas cruas, não 
deverá ser excedida uma concentração média de 14 coliformes fecais por 100 
mililitros, com não mais de 10% das amostras excedentes 43 coliformes fecais 
por 100 mililitros. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 
1.000 coliformes fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 
amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na.  região, 
meios disponíveis para o exame de coliformes totais por 100 mililitros em 80% 
ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; 
DB05  dias a 20° C até 5 mg/1 0,; 
OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/1 02; 
Ph: 6,5 à 8,5 não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 0,2 
unidade; 
substâncias potencialmente prejudicadas (teores máximos): 

Alumínio: 	 1,5 mg/I Al 
Amônia não ionizável: 	 0,4 mg/1 NH3  
Arsênio: 	 0,05 mg/1 As 
Banto: 	 1,0 mg/1 Ba 
Berílio: 	 1,5 mg/1 Be 
Boro: 	 5,0 mg/I B 
Cádmio: 	 0,005 mg/1 Cd 
Chumbo: 	 0,01 mg/1 Pb 
Cianetos: 	 0,005 mg/1 CN 
Cloro residual: 	 0,01 mg/1 Cl 
Cobre: 	 0,05 mg/1 Cu 
Cromo hexavalente: 	 0,05 mg/1 Cr 
Estanho: 	 2,0 mg/1 Sn 
índice de fendois: 	 0,001 mg/1 C6H5OH 
Ferro: 	 0,3 mg/1 Fe 
Fluoretos: 	 1,4 mg/1 F 
Manganês: 	 0,1 mg/1 Mn 
Mercúrio: 	 0,0001 mg/1 Hg 
Níquel: 	 0,1 mg/1 Ni 
Nitrato: 	 10,0 mg/1N 
Nitrito: 	 1,0 mg/1 N 



Prata: 	 0,005 mg/1 Ag 
Selênio: 	 0,01 mg/I Se 

Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno: 
0,5 mg/1 LAS 
Sulfatos corno H2S 	 0,002 mg/1 S 
Urânio total: 	 0,05 mg/1 U 
Zinco: 	 0,17 mg/1 Zn 
Aldrin: 	 0,003 ug/1 
Clordano: 	 0,004 ug/1 
DDT: 	 0,001 ug/1 
Dieldrin: 	 0,003 ug/1 
Endrin: 	 0,004 ug/1 
Endossulfan: 	 0,034 ug/1 
Epôxido de Heptacloro: 	 0,001 ug/1 
Heptacloro: 	 0,001 ug/1 
Lindano(gama-BHC): 	 0,004 ug/1 
Metóxicloro: 	 0,03 ug/1 
Dodecacloro + Nonacloro: 	 0,001 ug/1 
Toxafeno: 	 0,005 ug/1 
Demeton: 	 0,1 ug/1 
Gution: 	 0,01 ug/I 
Malation: 	 0,1 ug/1 
Compostos organofosforados: 
e carbamatos totais em Paration 	 10,0 ug/1 
2,4 	D 	 10,0 ug/1 
2,4,5 TP 	 10,0 ug/1 
2,4,5 T 	 10,0 ug/1 

Art. 9.° - Para as águas da Classe 6, são estabelecidos os limites ou condições 
seguintes: 

materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 
óleos e graxas: toleram-se iridicências; 
substâncias que produzem odor e turbidez : virtualmente ausentes; 
corantes artificiais: virtualmente ausentes; 
substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes; 
coliformes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 coliformes fecais por 100 
mi em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer 
mês; no caso de não haver na região meio disponível para o exame de coliformes 
fecais, o índice limite será de 20.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% 
ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer miss; 
DB05  dias a 20° C até 10 mg/1 03; 
OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/1 02; 

O Ph : 6,5 a 8.5, não devendo haver uma mudança do Ph natural maior do que 0,2 
unidades; 

ÁGUAS SALOBRAS 

Art. 10.° - Para as águas de Classe 7, são estabelecidos os limites ou condições 
seguintes: 

DB05  dias a 20° até 5 mg/1 02; 
OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/1 02; 
Ph : 6,5 a 8,5; 
óleos e graxas: virtualmente ausentes; 
materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 



substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; 
substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes; 
coliformes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecido o 
Art.26.° desta Resolução. Para o uso de criação natural e/ou intensiva de espécies 
destinadas à alimentação humana e que serão ingeridas cruas, não deverá ser 
excedido urna concentração média de 14 coliformes fecais por 100 mililitros com 
não mais de 10 % das amostras excedentes 43 coliformes fecais por 100 
mililitros. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 
coliformes fecais por 100 mililitros em 80 % ou mais de pelo menos 5 amostras 
mensais. Colhidas em qualquer mês; no caso de não haver na região, meios 
disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de até 5.000 
coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras 
mensais, colhidas em qualquer mês; 
substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos): 

Amônia não ionizável: 	 0,4 mg/1 NH3  
Arsênio: 	 0,05 mgf' As 
Cádmio: 	 0,005 mg/1 Cd 
Cianetos: 	 0,005 mg/1 CN 
Chumbo: 	 0,01 mg/1 Pb 
Cobre: 	 0,05 mg/1 Cu 
Cromo hexavalente: 	 0,05 mg/1 Cr 
Indice de fenois: 	 0,001 mg/1 C6H5OH 
Fluoretos: 	 1,4 mg/1F 
Mercúrio: 	 0,0001 mg/1 Hg 
Níquel: 	 0,1 mg/1 Ni 
Sulfatos como H7S 	 0,002 mg/I S 
Zinco: 	 0,17 mg/1 Zn 
Aldrin: 	 0,003 ug/1 
Clordano: 	 0,004 ug/1 
DDT: 	 0,001 ug/1 
Diedrin: 	 0,003 ug/I 
Endrin: 	 0,004 ug/1 
Endossulfan: 	 0,034 ug/1 
Epôxido de Heptacloro: 	 0,001 ug/1 
Heptacloro: 	 0,001 ug/1 
Lindano(gama-BHC): 	 0,004 ug/1 
Metóxicloro: 	 0,03 ug/1 
Dodecacloro + Nonacloro: 	 0,001 ug/1 
Toxafeno: 	 0,005 ug/I 
Demeton: 	 0,1 ug/1 
Gution: 	 0,01 ug/1 
Malation: 	 0,1 ug/1 
Paration: 	 0,4 ug/1 
Compostos organofosforados: 
e carbamatos totais em Paration 	 10,0 ug/1 
2,4 	D 	 10,0 ug/1 
2,4,5 TP 	 10,0 ug/1 
2,4,5 T 	 10,0 ug/I 

Art. 11 - Para as águas de Classe 8, são estabelecidas os limites ou condições 
seguintes: 

ph : 5 a 9; 
OD, em qualquer amostra, não inferior a 3,0 mg/1 02, 
óleos e graxas: toleram-se iridências; 
materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 



e) 

o 

g) 

substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes. 
substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de 
canais de navegação : virtualmente ausentes; 
coliformes : não deverá ser excedido um limite de 4.000 coliformes fecais por 
100 ml em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer 
mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de 
coliformes fecais, o índice será de 20.000 coliformes totais por 100 mililitros em 
80%ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; 

Art. 12.° - Os padrões de qualidade das águas estabelecidos nesta Resolução 
constituem-se em limites individuais para cada substância Considerando eventuais ações 
sinergéticas entre as mesmas, estas ou outras não especificadas, não poderão conferir às águas 
características capazes de causarem efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução 
ou fisiologia da vida. 

Parágrafo 1." - As substâncias potencialmente prejudiciais a que se refere esta 
Resolução, deverão ser investigadas sempre que houver suspeita de sua presença. 

Parágrafo 2.° - Considerando as limitações de ordem técnica para a quantificação dos 
níveis dessas substâncias, os laboratórios dos organismos competentes deverão estruturar-se 
para atenderem às condições propostas. Nos casos onde a metodologia analítica disponível for 
insuficiente para quantificar as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e/ou 
biota aquática deverão ser investigados quanto a presença eventual dessas substâncias. 

Art. 13.° - Os limites de DBO, estabelecidos para as Classes 2 e 3, poderão ser 
elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre 

que os teores mínimos de OD, previstos, não serão desobedecidos em nenhum ponto do mesmo, 
nas condições criticas de vazão (ÓcRIT  = Q7,10  , onde Q7,10 é a média das mínimas de 7(sete) 
dias consecutivos em 10(dez) anos de recorrência de cada seção do campo receptor). 

Art. 14.° - Para os efeitos desta Resolução, consideram-se entes, cabendo aos órgãos 
de controle ambiental, quando necessário, quantificá-los para cada caso. 

Art. 15.° - Órgãos de controle ambiental poderão acrescentar outros parâmetros ou 
tornar mais restritivos os estabelecidos nesta Resolução, tendo em vista as condições locais. 

Art. 16.° - Não há impedimento no aproveitamento de águas de melhor qualidade em 
usos menos exigentes, desde que tais usos não prejudiquem a qualidade estabelecida para essas 
águas. 

Art. 17.° - Não será permitido o lançamento de poluentes no mananciais sub-
superficiais. 

Art. 18.° - Nas águas de Classe Especial não serão tolerados lançamentos de águas 
residuárias, domésticas e indústriais, lixo e outros resíduos sólidos, substâncias potencialmente 
tóxicas, defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e outros poluentes, mesmo tratados. Caso 
sejam utilizadas para o abastecimento doméstico deverão ser submetidas a urna inspeção 
sanitária preliminar. 

Art. 19.° - Nas águas das Classes 1 a 8 serão tolerados lançamentos de despejos, 
desde que, além de atenderem ao disposto no Art. 21." desta Resolução, não venham a fazer 
com que os limites estabelecidos para as respectivas classes sejam ultrapassados. 

Art. 20.° - Tendo em vista os usos fixados para as Classes, os órgãos competentes 
enquadrarão as águas e estabelecerão programas de controle de poluição para a efetivação dos 
respectivos enquadramentos, obedecendo ao seguinte: 



o corpo de água que. na  data de enquadramento, apresentar condições em 
desacordo com a sua classe (qualidade inferior à estabelecida), será objeto de 
providências com prazo determinado visando a sua recuperação, excetuados os 
parâmetros que excedem aos limites devido às condições naturais; 
o enquadramento das águas federais na classificação será procedido pela SEMA, 
ouvidos o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas 
CEEIBH e outras entidades públicas ou priovadas; 
o enquadramento das águas estaduais será efetuado pelo órgão estadual 
competente, ouvidas outras entidades públicas ou privadas interessadas; 
os órgãos competentes definirão as condições especificas de qualidade dos corpos 
de água intermitentes; 
os corpos de água já enquadrados na legislação anterior, na data da publicação 
desta Resolução, serão objetos de reestudo a fim de a ela se adaptarem; 
enquanto não forem feitos os enquadramentos, as águas doces serão consideradas 
Classe 2, as salinas Classe 5 e as salobras Classe 7, porém, aquelas enquadradas 
na legislação anterior permanecerão na mesma classe até o reenquadramento; 
os programas de acompanhamento da condição dos corpos de água seguirão 
normas e procedimentos a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente CONAMA. 

Art. 21.° - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 
direto ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam às seguintes condições: 

p1-1 entre 5 a 9; 
temperatura: inferior a 40° C, sendo que a elevação de temperatura do corpo 
receptor não deverá exceder a 30° C; 
materiais sedimentáveis: até ml/litro de teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente 
nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausente; 
regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do 
período de atividade diária do agente poluidor; 
óleo e graxas; 

- óleos minerais até 20 mg/1; 
- óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/1; 

ausência de materiais flutuantes; 
valores máximos admissíveis das seguintes substâncias: 
Amônia: 	 5,0 mg/1 N 
Arsênio total: 	 0,5 mg/1 As 
Bário: 	 5,0 mg/I Ba 
Boro: 	 5,0 ing/1 B 
Cádmio: 	 0,2 mg/1 Cd 
Cianetos: 	 0,2 mg/1 CN 
Chumbo: 	 0,5 mg/1 Pb 
Cobre: 	 1,0 mg/1 Cu 
Cromo hexavalente: 	 0,5 mg/1 Cr 
Cromo trivalente: 	 2,0 mg/1 Cr 
Estanho: 	 4,0 mg/1 Sn 
índice de fenóis: 	 0,5 mg/1 C6 1-Is  OH 
Ferro solúvel: 	 15,0 mg/1 Fe 
Fluoretos: 	 10,0 mg/l F 
Manganês solúvel: 	 1,0 mg/1 Mn 
Mercúrio: 	 0,01 mg/1 Hg 



Níquel: 	 2,0 mg/1 Ni 
Prata: 	 0,1 mg/1 Ag 
Selênio: 	 0,05 mg/1 Se 
Sulfetos: 	 1,0 mg/1 S 
Sulfitos: 	 1,0 mg/1 S03  
Zinco: 	 5,0 mg/1 Zn 
Composto organofosforados e 
carbomatos totais: 	 1,0 mg/1 em Paration 
Sulfeto de Carbono: 	 1,0 mg/1 
Tricloroeteno: 	 1,0 mg/1 
Clorofôrmio: 	 1,0 mg/1 
Tetracloreto de Carbono: 	 1,0 mg/1 
Dicloroetano: 	 1,0 mg/1 
Dicloretano: 
Composto organoclorados não 
listados acima (pesticidas, 
solventes, etc): 	 0,05 mg/1 
outras substâncias em concentrações que poderiam ser prejudiciais: de acordo 
com limites a serem fixados pelo CONA1VIA. 

h) tratamento especial, se provierem de hospitais e outros estabelecimentos nos 
quais haja despejos infectados com microorganismos patogênicos. 

Art. 22.° - Não serão permitida a diluição de efluentes industriais com águas não 
poluídas, tais como água de abastecimento, água de mar e água de refrigeração. 

Parágrafo Único - Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes despejos 
ou emissões individualizadas, os limites constantes desta regulamentação aplicar-se-ão a cada 
um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão competente. 

Art. 23.° - Os efluentes não pederão conferir ao corpo receptor características em 
desacordo com o seu enquadramento nos termos desta Resolução. 

Parágrafo Único - Resguardados os padrões de qualidade do corpo receptor, 
demonstrado por estudo de impacto ambiental realizado pela entidade responsável pela 
emissão, o órgão competente poderá autorizar lançamentos acima dos limites estabelecidos no 
Art. 21.°, fixando o tipo de tratamento e as condições para esse lançamento. 

Art. 24.° - Os métodos de coleta e análise das águas devem ser os especificados nas 
normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
INMETRO ou, na ausência delas, Standard Methods dor the Examination of Water and 
Wastewater ALPHA-AWWA-WPCF, última edição, ressalvado o disposto no Art. 12.". O 
índice de fenóis deverá ser determinado conforme o método 510 B do Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 16° edição, de 1985. 

Art. 25.° - As indústrias que, na data da publicação desta resolução, possuirem 
instalações ou projetos de tratamento de seus despejos, aprovados por Órgão integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que atendam a legislação anteriormente em 
vigor, terão prazo de três anos, prorrogáveis até cinco anos, a critério do órgão estadual local, 
para se enquadrarem nas exigências desta Resolução. No entanto, as citadas instalações de 
tratamento deverão ser mantidas em operação com a capacidade, condições de funcionamento e 
demais características para as quais foram aprovadas, até que se cumpram as disposições desta 
Resolução. 



BALNEABILIDADE 

Art. 26.° - As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação 
de contato primário) serão enquadradas e terão sua condição avaliada nas categorias 
EXCELENTE, MUTTO BOA, SATISFATÓRIA e IMPRÓPRIA, da seguinte forma: 

EXCELENTE (3 estrelas): Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 
obtidas em cada urna das 5 semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, 
no máximo, 250 coliformes totais por 100 mililitros ou 1250 coliformes totais 
por 100 mililitros; 
MUITO BOAS (2 estrelas): Quando em 80% ou mais de um conjunto de 
amostras obtidas em cada uma das 5 semanas anteriores, colhidas no mesmo 
local, houver, no máximo, 500 coliformes totais por 100 mililitros ou 2500 
coliformes totais por 100 mililitros; 
SATISFATÓRIAS (1 estrela): Quando em 80% ou mais de um conjunto de 
amostras obtidas em cada uma das 5 semanas anteriores, colhidas no mesmo 
local, houver, no máximo, 1000 coliformes totais por 100 mililitros: ou 5000 
coliformes totais por 100 mililitros; 
IMPRÓPRIAS: Quando ocorrer, no trecho considerado, qualquer uma das 
seguintes circunstâncias: 

não enquadramento em nenhuma das categorias anteriores, por terem 
ultrapassado os índices bacteriológicos nelas admitidos; 
ocorrência, na região, de incidência relativamente elevada ou anormal de 
enfermidades transmissíveis por via hídrica, a critério das autoridades 
sanitárias; 
sinais de poluição por esgotos, perceptíveis pelo olfato ou visão; 
recebimento regular, intermitente ou esporádico, de esgotos por intermédio de 
valas, corpos d' água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais, 
mesmo que seja de forma diluída; 
presença de resíduos ou desejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e 
outros substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável 
a recreação; 
pH menor que 5 ou maior que 8,5; 
presença, na água, de parasitas que afetam o homem ou a constatação da 
existência de seus hospedeiros intermediários infectados; 
presença, nas águas doces, de moluscos transmissores potenciais de 
esquistossomo , caso em que os avisos de interdição ou alerta deverão 
mencionar especificamente esse risco sanitário; 
outros fatores que contra-indiquem, temporariamente ou permanentemente, o 
exercício de recreação de contato primário. 

Art. 27.° - No acompanhamento da condição das praias ou balneários as categorias 
EXCELENTE, MUITO BOA e SATISFATÓRIA poderão ser reunidas numa única categoria 
denominada PRÓPRIA. 

Art. 28." - Se a deterioração de qualidade das praias ou balneários ficar caracterizada 
como decorrência da lavagem de vias públicas pelas águas da chuva, ou como conseqüência de 
outra causa qualquer, essa circunstância deverá ser mencionada no Boletim de condição das 
praias e balneários. 

Art. 29.° - A coleta de amostras será feita, preferencialmente, nos dias de maior 
afluência do público às praias ou balneários. 



Art. 30.° - Os resultados dos exames poderão, também, se referir a períodos menores 
que 5 semanas, desde que cada um desses períodos seja especificado e tenham sido colhidas e 
examinadas, pelo menos, 5 amostras durante o tempo mencionado. 

Art. 31." - Os exames de colimetria , previstos nesta Resolução, sempre que possível, 
serão feitos para a identificação e contagem de coliformes fecais, sendo permitida a utilização 
de índices expressos em coliformes totais, se a identificação e contagem forem difíceis ou 
impossíveis. 

Art. 32.° - À beira mar, a coleta de amostra para determinação do número de 
coliformes fecais ou totais deve ser, de preferencia, realizada nas condições de maré que 
apresentem, costumeiramente, no local, contagens bacteriológicas mais elevadas. 

Art. 33.0 
 - As praias e outros balneários deverão ser interditados se o órgão de 

controle ambiental, em qualquer dos seus níveis ( Municipal, Estadual ou Federal), constatar 
que a má qualidade das águas de recreação primária justifica a medida. 

Art. 340 
 - sem prejuízo do disposto no artigo anterior, sempre que houver uma 

afluência ou extravasamento de esgotos capaz de oferecer sério perigo em praias ou outros 
balneários, o trecho afetado deverá ser sinalizado, pela entidade responsável, com bandeiras 
vermelhas constando a palavra POLUÍDA em cor negra. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 35.° - Aos órgãos de controle ambiental compete a aplicação desta Resolução, 
cabendo-lhes a fiscalização para o cumprimento da legislação, bem como a aplicação das 
penalidades previstas, inclusive a interdição de atividades industriais poluidoras. 

Art. 36.° - Na inexistência de entidade estadual encarregada do controle ambiental 
ou se, existindo, apresentar falhas, omissões ou prejuízo sensíveis ais usos estabelecidos para as 
águas, a Secretaria Especial do Meio Ambiente poderá agir diretamente, em caráter supletivo. 

Art. 37.0 
 - Os órgãos estaduais de controle ambiental manterão a Secretaria Especial 

do Meio Ambiente informada sobre os enquadramentos dos corpos de água que efetuarem, bem 
como das normas e padrões complementares que estabelecerem. 

Art. 38.° - Os estabelecimentos industriais, que causam ou possam causar poluição 
das águas, devem informar ao órgão de controle ambiental, o volume e o tipo de seus efluentes, 
os equipamentos e dispositivos antipoluidores existentes, bem como seus planos de ação de 
emergência, sob pena das sanções cabíveis, ficando o referido órgão obrigado a enviar cópia 
dessas informações ao IBAMA, á STI (MIC), ao IBGE (SEPLAN) e ao DNAEE (MME). 

Art. 39.0 
 - Os Estados, Territórios e o Distrito Federal, através dos respectivos órgãos 

de controle ambiental, deverão exercer sua atividade orientadora, fiscalizadora e punitiva das 
atividades potencialmente poluidoras instaladas em seu território, ainda que os corpos de água 
prejudicados não seja de seu domínio ou jurisdição. 

Art. 40.° - O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos infratores 
as sanções previstas na Lei n.° 6.938, de 31 de agosto de 11981, e sua regulamentação de 
Decreto n.° 88.351, de 01 de junho de 1983. 

Art. 41.° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Resoluções 

RESOLUÇÃO No 274 DE 29 DE NOVEMBRO 2000 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe são 
conferidas pela Lei no 6938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 
6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto na Resolução CONAMA no 20, de 18 de junho de 
1986 e em seu Regimento Interno, e 

considerando que a saúde e o bem-estar humano podem ser afetados pelas condições de 
balneabilidade; 

considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à defesa dos 
níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores específicos, de modo a assegurar as 
condições de balneabilidade; 

considerando a necessidade de serem criados instrumentos para avaliar a evolução da qualidade 
das águas, em relação aos níveis estabelecidos para a balneabilidade, de forma a assegurar as 
condições necessárias à recreação de contato primário; 

considerando que a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos 
e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) recomendam a adoção de sistemáticas de 
avaliação da qualidade ambiental das águas, resolve: 

Art. 10 Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,50°/00; 
águas salobras: águas com salinidade compreendida entre 0,50°/00 e 30°/00; 
águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30°/00; 
coliformes fecais (termotolerantes): bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais 

caracterizadas pela presença da enzima li-galactosidade e pela capacidade de fermentar a 
lactose com produção de gás em 24 horas à temperatura de 44-45°C em meios contendo sais 
biliares ou outros agentes tenso-ativos com propriedades inibidoras semelhantes. Além de 
presentes em fezes humanas e de animais podem, também, ser encontradas em solos, plantas ou 
quaisquer efluentes contendo matéria orgânica; 

Escherichia coli: bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, caracterizada pela 
presença das enzimas R-galactosidade ell-glicuronidase. Cresce em meio complexo a 44-45°C, 
fermenta lactose e manitol com produção de ácido e gás e produz indol a partir do aminoácido 
triptofano. A Escherichia coli é abundante em fezes humanas e de animais, tendo, somente, sido 
encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação 
fecal recente; 

Enterococos: bactérias do grupo dos estreptococos fecais, pertencentes ao gênero 
Enterococcus (previamente considerado estreptococos do grupo D), o qual se caracteriza pela alta 
tolerância às condições adversas de crescimento, tais como: capacidade de crescer na presença 
de 6,5% de cloreto de sódio, a pH 9,6 e nas temperaturas de 10° e 45°C. A maioria das espécies 
dos Enterococcus são de origem fecal humana, embora possam ser isolados de fezes de animais; 

floração: proliferação excessiva de microorganismos aquáticos, principalmente algas, com 
predominância de uma espécie, decorrente do aparecimento de condições ambientais favoráveis, 
podendo causar mudança na coloração da água e/ou formação de uma camada espessa na 
superfície; 

isóbata: linha que une pontos de igual profundidade; 
recreação de contato primário: quando existir o contato direto do usuário com os corpos de água 

como, por exemplo, as atividades de natação, esqui aquático e mergulho. 

Art. 2o As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação de contato 
primário) terão sua condição avaliada nas categorias própria e imprópria. 

§ 10 As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes categorias: 

a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 
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cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes fecais 
(termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por 100 mililitros; 

Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 
cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 coliformes fecais 
(termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros; 

Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 
cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 1.000 coliformes fecais 
(termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros. 

§ 2o Quando for utilizado mais de um indicador microbiológico, as águas terão as suas condições 
avaliadas, de acordo com o critério mais restritivo. 

§ 3o Os padrões referentes aos enterococos aplicam-se, somente, às águas marinhas. 

§ 40 As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado, for verificada uma das 
seguintes ocorrências: 

não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias; 
valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 

2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros; 
incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, 

indicada pelas autoridades sanitárias ; 
presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, 

graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a 
recreação; 

pH <6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais; 
O floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à saúde 
humana; 
g) outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o exercício da recreação 
de contato primário. 

§ 5o Nas praias ou balneários sistematicamente impróprios, recomenda-se a pesquisa de 
organismos patogênicos. 

Art. 3o Os trechos das praias e dos balneários serão interditados se o órgão de controle 
ambiental, em quaisquer das suas instâncias (municipal, estadual ou federal), constatar que a má 
qualidade das águas de recreação de contato primário justifica a medida. 

§ 10 Consideram-se ainda, como passíveis de interdição os trechos em que ocorram acidentes de 
médio e grande porte, tais como: derramamento de óleo e extravasamento de esgoto, a 
ocorrência de toxicidade ou formação de nata decorrente de floração de algas ou outros 
organismos e, no caso de águas doces, a presença de moluscos transmissores potenciais de 
esquistossomose e outras doenças de veiculação hídrica. 

§ 2o A interdição e a sinalização, por qualquer um dos motivos mencionados no caput e no § 10 
deste artigo, devem ser efetivadas, pelo órgão de controle ambiental competente. 

Art. 4o Quando a deterioração da qualidade das praias ou balneários ficar caracterizada como 
decorrência da lavagem de vias públicas pelas águas da chuva, ou em conseqüência de outra 
causa qualquer, essa circunstância deverá ser mencionada no boletim de condição das praias e 
balneários, assim como qualquer outra que o órgão de controle ambiental julgar relevante. 

Art. 5o A amostragem será feita, preferencialmente, nos dias de maior afluência do público às 
praias ou balneários, a critério do órgão de controle ambiental competente. 

Parágrafo único. A amostragem deverá ser efetuada em local que apresentar a isóbata de um 
metro e onde houver maior concentração de banhistas. 

Art. 6o Os resultados dos exames poderão, também, abranger períodos menores que cinco 
semanas, desde que cada um desses períodos seja especificado e tenham sido colhidas e 
examinadas, pelo menos, cinco amostras durante o tempo mencionado, com intervalo mínimo de 
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24 horas entre as amostragens. 

Art. 7o Os métodos de amostragem e análise das águas devem ser os especificados nas normas 
aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial-INMETRO 
ou, na ausência destas, no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater-
APHA-AVVWA-WPCF, última edição. 

Art. 8o Recomenda-se aos órgãos ambientais a avaliação das condições parasitológicas e 
microbiológicas da areia, para futuras padronizações. 

Art. 90 Aos órgãos de controle ambiental compete a aplicação desta Resolução, cabendo-lhes a 
divulgação das condições de balneabilidade das praias e dos balneários e a fiscalização para o 
cumprimento da legislação pertinente. 

Art. 10. Na ausência ou omissão do órgão de controle ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA atuará, diretamente, em caráter supletivo. 
Art. 11. Os órgãos de controle ambiental manterão o IBAMA informado sobre as condições de 
balneabilidade dos corpos de água. 

Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios articular-se-ão entre si e com a 
sociedade, para definir e implementar as ações decorrentes desta Resolução. 

Art. 13. O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores às sanções 
previstas nas Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981; 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no 
Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15. Ficam revogados os arts. nos 26 a 34, da Resolução do CONAMA no 20, de 18 de junho 
de 1986. 

JOSÉ SARNEY FILHO 	 JOSÉ CARLOS CARVALHO 
Presidente do CONAMA 	 Secretário-Executivo 

3 de 3 	
31/10/2017 14:53 



ANEXO V - RESOLUÇÃO N° 430/2011 DO CONAMA 



RESOLUÇÃO l‘P 430, DE 13 DE MAIO DE 2011 

Publicada no DOU n° 92, de 16/05/2011, pág. 89 

Correlações: 

Complementa e altera a Resolução n° 357/2005. 

Dispõe sobre as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, complementa e altera a 
Resolução n2  357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAIVIA, no uso das 
competências que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 8° da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 
1981, regulamentada pelo Decreto n-° 99.274, de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo em vista o 
disposto em seu Regimento Interno, Anexo à Portaria n° 168, de 13 de junho de 2005, resolve: 

Art. 1° Esta Resolução dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para 
gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, alterando parcialmente e 
complementando a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA. 

Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar 
o disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, 
disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta 
e tratamento de esgoto sanitário. 

Art. 2° A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos 
parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, causar poluição 
ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

Art. 3° Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 
diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, 
padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, mediante 
fundamentação técnica: 

I - acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou torná-los 
mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor; ou 

II - exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o 
tratamento dos efluentes, compatível com as condições do respectivo corpo receptor. 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 4° Para efeito desta Resolução adotam-se as seguintes definições, em 
complementação àquelas contidas no art. 2° da Resolução CONAMA n° 357, de 2005: 

I - Capacidade de suporte do corpo receptor: valor máximo de determinado poluente 
que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e seus usos determinados 
pela classe de enquadramento; 

II - Concentração de Efeito Não Observado-CENO: maior concentração do efluente que 
não causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, 
em um determinado tempo de exposição, nas condições de ensaio; 

III - Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR, expressa em porcentagem: 

para corpos receptores confinados por calhas (rio, córregos, etc): 

1. CECR = [(vazão do efluente) / (vazão do efluente + vazão de referência do corpo 
receptor)] x 100. 

para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em estudo 
da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura 



definida pelo órgão ambiental; 

IV - Concentração Letal Mediana-CL50 ou Concentração Efetiva Mediana-CE50: é a 
concentração do efluente que causa efeito agudo (letalidade ou imobilidade) a 50% dos organismos, 
em determinado período de exposição, nas condições de ensaio; 

V - Efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de 
diversas atividades ou processos; 

VI - Emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores destinada ao 
lançamento de efluentes no mar, na faixa compreendida entre a linha de base e o limite do mar 
territorial brasileiro; 

VII - Esgotos sanitários: denominação genérica para despejos líquidos residenciais, 
comerciais, águas de infiltração na rede coletora, os quais podem conter parcela de efluentes 
industriais e efluentes não domésticos; 

VIII - Fator de Toxicidade-FT: número adimensional que expressa a menor diluição do 
efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos, num determinado período de exposição, 
nas condições de ensaio; 

IX - Lançamento direto: quando ocorre a condução direta do efluente ao corpo receptor; 

X - Lançamento indireto: quando ocorre a condução do efluente, submetido ou não a 
tratamento, por meio de rede coletora que recebe outras contribuições antes de atingir o corpo 
receptor; 

XI - Nível tráfico: posição de um organismo na cadeia trófica; 

XII - Parâmetro de qualidade do efluente: substâncias ou outros indicadores 
representativos dos contaminantes toxicologicamente e ambientalmente relevantes do efluente; 

XIII - Testes de ecotoxicidade: métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade 
de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes grupos de urna 
cadeia ecológica; e 

XIV - Zona de mistura: região do corpo receptor, estimada com base em modelos 
teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende do ponto de lançamento do efluente, 
e delimitada pela superficie em que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros flsicos e 
químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor, sendo específica para 
cada parâmetro. 

CAPITULO II 

DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 5° Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade 
em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento. 

§ 12  As metas obrigatórias para corpos receptores serão estabelecidas por parâmetros 
específicos. 

§ 2° Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias e na ausência de metas 
intermediárias progressivas, os padrões de qualidade a serem obedecidos no corpo receptor são os que 
constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado. 

Art. 6° Excepcionalmente e em caráter temporário, o órgão ambiental competente 
poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar o lançamento de efluentes em desacordo 
com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução, desde que observados os seguintes 
requisitos: 

I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado; 

II - atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas intermediárias e finais, 
progressivas e obrigatórias; 

III - realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, às expensas do 
empreendedor responsável pelo lançamento; 



IV - estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento; 

V - fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do órgão 
ambiental competente, enquanto durar a situação que justificou a excepcionalidade aos limites 
estabelecidos nesta norma; e 

VI - estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos do 
lançamento excepcional. 

Art. 72  O órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica ou no 
licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o 
lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos processos 
produtivos, listadas ou não no art. 16 desta Resolução, de modo a não comprometer as metas 
progressivas obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas para enquadramento do corpo receptor. 

§ 12  O órgão ambiental competente poderá exigir, nos processos de licenciamento ou de 
sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de suporte do corpo receptor. 

§ 2° O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os 
padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, estimando 
a concentração após a zona de mistura. 

§ 32  O empreendedor, no processo de licenciamento, informará ao órgão ambiental as 
substâncias que poderão estar contidas no efluente gerado, entre aquelas listadas ou não na Resolução 
CONAMA n2  357, de 2005 para padrões de qualidade de água, sob pena de suspensão ou 
cancelamento da licença expedida. 

§ 4 O disposto no § 32  não se aplica aos casos em que o empreendedor comprove que 
não dispunha de condições de saber da existência de uma ou mais substâncias nos efluentes gerados 
pelos empreendimentos ou atividades. 

Art. 82  É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos Persistentes-
POPs, observada a legislação em vigor. 

Parágrafo único. Nos processos nos quais possam ocorrer a formação de dioxinas e 
furanos deverá ser utilizada a tecnologia adequada para a sua redução, até a completa eliminação. 

Art. 92  No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes 
do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como as águas de 
abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação. 

Art. 10. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou 
lançamentos individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-se-ão a cada um deles ou 
ao conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental competente. 

Art. 11. Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou disposição 
de resíduos domésticos, agropecuários, de aquicultura, industriais e de quaisquer outras fontes 
poluentes, mesmo que tratados. 

Art. 12. O lançamento de efluentes em corpos de água, com exceção daqueles 
enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e padrões de qualidade de água 
estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência ou volume disponível, 
além de atender outras exigências aplicáveis. 

Parágrafo único. Nos corpos de água em processo de recuperação, o lançamento de 
efluentes observará as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final. 

Art. 13. Na zona de mistura serão admitidas concentrações de substâncias em desacordo 
com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que não comprometam os usos 
previstos para o mesmo. 

Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mistura 
deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão ambiental competente, às expensas do 
empreendedor responsável pelo lançamento. 

Art. 14. Sem prejuízo do disposto no inciso I do parágrafo único do art. 32  desta 
Resolução, o órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do corpo receptor estiver abaixo da 
vazão de referência, estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário, 
aos lançamentos de efluentes que possam, dentre outras consequências: 



I - acarretar efeitos tóxicos agudos ou crônicos em organismos aquáticos; ou 

II - inviabilizar o abastecimento das populações. 

Art. 15. Para o lançamento de efluentes tratados em leito seco de corpos receptores 
intermitentes, o órgão ambiental competente poderá definir condições especiais, ouvido o órgão gestor 
de recursos hídricos. 

Seção II 

Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes 

Art. 16. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 
diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, 
resguardadas outras exigências cabíveis: 

I - condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 a 9; 

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais 
sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período 
de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente; 

e) óleos e graxas: 

óleos minerais: até 20 mg/L; 

óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 

f) ausência de materiais flutuantes; e 

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% 
de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de 
autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo 
receptor; 

II - Padrões de lançamento de efluentes: 

TABELA I 

;Parâmetros inorgânicos 

Arsênio total 

Bário total 

Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas salinas) 

Cádmio total 

Chumbo total 

'Cianeto total 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 

Cobre dissolvido 

'Cromo hexavalente 

Cromo trivalente 

Estanho total — 

Ferro dissolvido 

Fluoreto total 

Manganês dissolvido 

Mercúrio total 

Valores máximos 

0,5 mg/L As 

5,0 mg/L Ba 

5,0 mg/L B 

0,2 mg/L Cd 

0,5 mg/L Pb 

1,0 mg/L CN 

0,2 mg/L CN 

1,0 mg/L Cu 

0,1 mg/L Cr+6 

1,0 mg/L Cr- 3 

4,0 mg/L Sn 

15,0 mg/L Fe 

10,0 mg/L 

1,0 mg/L Mn 

'0,01 mg/L Hg 



Níquel total 2,0 mg/L Ni 
Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 
Prata total 0,1 mg/L Ag 
Selênio total 0,30 mg/L Se 	 --1 

Sulfeto 1,0 mg/L S 
Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros Orgânicos Valores máximos 
Benzeno 1,2 mg/L 
Clorofórmio 1,0 mg/L 
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L 
Estireno 0,07 mg/L 
Etilbenzeno 0,84 mg/L 
fenois totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH 
Tetracloreto de carbono 4_1:.0 mg/L 
Tricloroeteno 11,0 mg/L 
Tolueno 1,2 mg/L 

-4, Xileno 7,6 mg -/L 
§ 1 2  Os efluentes oriundos de sistemas de disposição final de resíduos sólidos de 

qualquer origem devem atender às condições e padrões definidos neste artigo. 

§ 2° Os efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários devem 
atender às condições e padrões específicos definidos na Seção 111 desta Resolução. 

§ 3° Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências 
estabelecidas na Seção III desta Resolução, desde que atendidas as normas sanitárias específicas 
vigentes, podendo: 

I - ser lançados em rede coletora de esgotos sanitários conectada a estação de 
tratamento, atendendo às normas e diretrizes da operadora do sistema de coleta e tratamento de esgoto 
sanitários; e 

11 - ser lançados diretamente após tratamento especial. 

Art. 17. O órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos para o 
parâmetro fósforo no caso de lançamento de efluentes em corpos receptores com registro histórico de 
floração de cianobactérias, em trechos onde ocorra a captação para abastecimento público. 

Art. 18. O efluente não deverá Causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos 
aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente. 

§ 1° Os critérios de ecotoxicidade previstos no caput deste artigo devem se basear em 
resultados de ensaios ecotoxicológicos aceitos pelo órgão ambiental, realizados no efluente, utilizando 
organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos diferentes. 

§ 2° Cabe ao órgão ambiental competente a especificação das vazões de referência do 
efluente e do corpo receptor a serem consideradas no cálculo da Concentração do Efluente no Corpo 
Receptor-CECR, além dos organismos e dos métodos de ensaio a serem utilizados, bem como a 
frequência de eventual monitoramento. 

§ 3° Na ausência de critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental para 
avaliar o efeito tóxico do efluente no corpo receptor, as seguintes diretrizes devem ser obedecidas: 

- para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 1 e 2, e águas 
salinas e salobras Classe 1, a Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR deve ser menor ou 
igual à Concentração de Efeito Não Observado-CENO de pelo menos dois níveis tróficos, ou seja: 



CECR deve ser menor ou igual a CENO quando for realizado teste de ecotoxicidade 
para medir o efeito tóxico crônico; ou 

CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana (CL50) 
dividida por 10; ou menor ou igual a 30 dividido pelo Fator de Toxicidade (FT) quando for realizado 
teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico agudo; 

II - para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classe 3, e águas salinas 
e salobras Classe 2, a Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR deve ser menor ou igual à 
concentração que não causa efeito agudo aos organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos, 
ou seja: 

a) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana-CLSO 
dividida por 3 ou menor ou igual a 100 dividido pelo Fator de Toxicidade-FT, quando for realizado 
teste de ecotoxicidade aguda. 

§ 4° A critério do órgão ambiental, com base na avaliação dos resultados de série 
histórica, poderá ser reduzido o número de níveis tróficos utilizados para os testes de ecotoxicidade, 
para fins de monitoramento. 

§ 5° Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos na 
Resolução n° 357, de 2005, não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos não se 
aplicam os parágrafos anteriores. 

Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e 
atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as características dos efluentes 
gerados e do corpo receptor. 

Art. 20. O lançamento de efluentes efetuado por meio de emissários submarinos deve 
atender, após tratamento, aos padrões e condições de lançamento previstas nesta Resolução, aos 
padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura, e ao padrão de balneabilidade, 
de acordo com normas e legislação vigentes. 

Parágrafo único. A disposição de efluentes por emissário submarino em desacordo com 
as condições e padrões de lançamento estabelecidos nesta Resolução poderá ser autorizada pelo órgão 
ambiental competente, conforme previsto nos incisos III e IV do art. 6°, sendo que o estudo ambiental 
definido no inciso III deverá conter no mínimo: 

I - As condições e padrões específicos na entrada do emissário; 

II - O estudo de dispersão na zona de mistura, com dois cenários: 

primeiro cenário: atendimento aos valores preconizados na Tabela I desta Resolução; 

segundo cenário: condições e padrões propostos pelo empreendedor; e 

III - Programa de monitoramento ambiental. 

Seção III 

Das Condições e Padrões para Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários 

Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de 
esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições e padrões específicos: 

I - Condições de lançamento de efluentes: 

pH entre 5 e 9; 

temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais 
sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo 
que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com 
eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo 
hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 

substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e 



f) ausência de materiais flutuantes. 

§ 1° As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 16, incisos I e 
II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério 
do órgão ambiental competente, em função das características locais, não sendo exigível o padrão de 
nitrogênio amoniacal total. 

§ 2° No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de 
aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 
16, inciso 11 desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de 
nitrogênio amoniacal total. 

§ 32  Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em termos de 
DB05,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, a amostra do efluente deverá ser 
filtrada. 

Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve 
atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de 
balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes. 

Parágrafo único. Este lançamento deve ser precedido de tratamento que garanta o 
atendimento das seguintes condições e padrões específicos, sem prejuízo de outras exigências 
cabíveis: 

1 - pH entre 5 e 9; 

II - temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

III - após desarenação; 

IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: virtualmente ausentes; e 

V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 20%, após 

Art. 23. Os efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários poderão ser objeto 
de teste de ecotoxicidade no caso de interferência de efluentes com características potencialmente 
tóxicas ao corpo receptor, a critério do órgão ambiental competente. 

§ 12  Os testes de ecotoxicidade em efluentes de sistemas de tratamento de esgotos 
sanitários têm como objetivo subsidiar ações de gestão da bacia contribuinte aos referidos sistemas, 
indicando a necessidade de controle nas fontes geradoras de efluentes com características 
potencialmente tóxicas ao corpo receptor. 

§ 2° As ações de gestão serão compartilhadas entre as empresas de saneamento, as 
fontes geradoras e o órgão ambiental competente, a partir da avaliação criteriosa dos resultados 
obtidos no monitoramento. 

CAPÍTULO III 

DIRETRIZES PARA GESTÃO DE EFLUENTES 

Art. 24. Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar 
o automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos 
receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos. 

§ 12  O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e procedimentos para a 
execução e averiguação do automonitoramento de efluentes e avaliação da qualidade do corpo 
receptor. 

§ 22  Para fontes de baixo potencial poluidor, assim definidas pelo órgão ambiental 
competente, poderá ser dispensado o automonitoramento, mediante fundamentação técnica. 

Art. 25. As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em corpos hídricos 
devem ser realizadas de acordo com as normas específicas, sob responsabilidade de profissional 
legalmente habilitado. 

Art. 26. Os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO ou por outro organismo 
signatário do mesmo acordo de cooperação mútua do qual o INMETRO faça parte ou em laboratórios 

desarenação. 



aceitos pelo órgão ambiental competente. 

§ 1° Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica 
implementado. 

§ 2° Os laudos analíticos referentes a ensaios laboratoriais de efluentes e de corpos 
receptores devem ser assinados por profissional legalmente habilitado. 

Art. 27. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos deverão 
buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, à aplicação de técnicas para 
redução da geração e melhoria da qualidade de efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, 
proceder à reutilização. 

Parágrafo -único. No caso de efluentes cuja vazão original for reduzida pela prática de 
reuso, ocasionando aumento de concentração de substâncias presentes no efluente para valores em 
desacordo com as condições e padrões de lançamento estabelecidos na Tabela I do art. 16, desta 
Resolução, o órgão ambiental competente poderá estabelecer condições e padrões específicos de 
lançamento, conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 6°, desta Resolução. 

Art. 28. O responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos 
hídricos deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, 
Declaração de Carga Poluidora, referente ao ano anterior. 

§ 1° A Declaração referida no caput deste artigo conterá, entre outros dados, a 
caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amostragem representativa dos 
mesmos. 

§ 2° O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais 
para a complementação e apresentação da declaração mencionada no caput deste artigo, inclusive 
dispensando-a, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. 

§ 3° Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a Declaração de Carga Poluidora 
deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade, bem como uma cópia impressa da 
declaração anual subscrita pelo administrador principal e pelo responsável legalmente habilitado, 
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, os quais deverão ficar à 
disposição das autoridades de fiscalização ambiental. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29. Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da 
publicação desta Resolução, contarem com licença ambiental expedida, poderá ser concedido, a 
critério do órgão ambiental competente, prazo de até três anos, contados a partir da publicação da 
presente Resolução, para se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos estabelecidos 
nesta norma. 

§ 1° O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o cronograma das 
medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo. 

§ 2° O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual período, 
desde que tecnicamente motivado. 

§ 3° As instalações de tratamento de efluentes existentes deverão ser mantidas em 
operação com a capacidade, condições de funcionamento e demais características para as quais foram 
aprovadas, até que se cumpram às disposições desta Resolução. 

Art. 30. O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores, entre 
outras, às sanções previstas na Lei n°9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em seu regulamento. 

Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 32. Revogam-se o inciso XXXVIII do art. 2°, os arts. 24 a 37 e os arts. 39, 43, 44 e 
46, da Resolução CONAMA n° 357, de 2005. 

IZABELLA TEIXEIRA 
Presidente do Conselho 

Este texto não substitui o publicado no em 16/05/2011 



ANEXO VI- DELIBERAÇÃO NORMATIVA N° 96/2006 DO COPAM 



MINUTA 	 http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=7204  

Deliberação Normativa n° 96, de 12 de Abril de 2006 

Convoca municípios para o licenciamento ambiental de 
sistema de tratamento de esgotos e dá outras providências. 

(Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 23/05/2006) 

O Secretário-Executivo do Conselho Estadual de Política Ambiental — COPAM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência contida na 

Deliberação COPAM n° 133, de 30 de dezembro de 2003 , e tendo em vista o disposto no 

artigo 5°, inciso I, da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980 [21, o artigo 3° e 40, inciso II, da Lei 

n° 12.585, de 17 de julho de 1997 [31 e os artigos 30  e 4°, inciso I, do Decreto n°43.278, de 22 de 

abril de 2003 
[4] 

e; 

Considerando que a maioria dos municípios no Estado de Minas Gerais lança os esgotos 
sanitários "in natura" em corpos d'água; 

Considerando que o lançamento de esgotos sanitários "in natura" em corpos d'água 
provoca a degradação da qualidade das águas prejudicando usos à jusante, possibilitando a 
proliferação de doenças de veiculação hídrica e provocando a geração de maus odores; 

Considerando que dos 853 (oitocentos e cinqüenta e três) municípios do Estado, cerca de 
97% (noventa e sete por cento) lançam os esgotos brutos nos corpos d'água e que a Lei Estadual 
n° 2.126/60 e as Leis Federais n° 6.938/81 e 9.605/98 vedam o lançamento de efluentes não 
tratados nos cursos d'água; 

DELIBERA: 

Art. 1° - Ficam convocados para o licenciamento ambiental de sistema de tratamento de 
esgotos os municípios com população urbana superior a 30.000 (trinta mil) habitantes (Censo 
2000) e os municípios, Serro, Tiradentes, Conceição do Mato Dentro e Ouro Branco cortados pela 
Estrada Real, definida no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial Turístico da 
Estrada Real criado pela Lei n° 13.173, de 20 de janeiro de 2005, na forma que se segue: 

§1° - Conformando o Grupo 1, municípios com população superior 150.000 (cento e 
cinqüenta mil) habitantes, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte cronograma: 

I - até junho de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento - FCEI; 

II - até abril de 2007, deve ser formalizado o processo de Licença Prévia, incluindo a 
apresentação de estudos de alternativas de localização, conforme inciso I, artigo 5° da Resolução 
CONAMA 1, de 23 de janeiro de 1986; 

III - até abril de 2008, deve ser formalizado o processo de Licença de Instalação; 

IV - até abril de 2010, deve ser formalizado o processo de Licença de Operação. 

§2° - Conformando o Grupo 2, municípios com população entre 30.000 (trinta mil) 
habitantes e 150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes;  com índice de coleta de esgotos superior 
a 70% (setenta por cento) da população urbana, conforme Anexo Único e de acordo com o 
seguinte cronograma: 
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I - até junho de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento - FCEI; 

II - até fevereiro de 2007, deve ser formalizado o processo de Licença Prévia/Licença de 
Instalação, incluindo a apresentação de estudos de alternativas de localização, conforme inciso I, 
artigo 5,° da Resolução CONAMA 1, de 23 de janeiro de 1986; 

III - até abril de 2009, deve ser formalizado o processo de Licença de Operação. 

§3° - Conformando o Grupo 3, municípios com população entre 50.000 (cinqüenta mil) 
habitantes e 150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes com índice de coleta de esgotos inferior a 
70% (setenta por cento) da população urbana, conforme Anexo Único e de acordo com o 
seguinte cronograma: 

I - até setembro de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização 
do Empreendimento - FCEI; 

II - até setembro de 2007, deve ser formalizado o processo de Licença Prévia/Licença de 
Instalação, incluindo a apresentação de estudos de alternativas de localização, conforme inciso I, 
artigo 5,° da Resolução CONAMA 1, de 23 de janeiro de 1986; 

III - até setembro de 2010, deve ser formalizado o processo de Licença de Operação. 

§4° - Conformando o Grupo 4, municípios com população entre 30.000 (trinta mil) 
habitantes e 50.000 (cinqüenta mil) habitantes com índice de coleta de esgotos inferior a 70% 
(setenta por cento) da população urbana, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte 
cronograma: 

I - até setembro de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização 
do Empreendimento - FCEI; 

II - até setembro de 2007, deve ser formalizado o processo de Licença Prévia/Licença de 
Instalação, incluindo a apresentação de estudos de alternativas de localização, conforme inciso I, 
artigo 5,° da Resolução CONAMA n° 1, de 23 de janeiro de 1986; 

III - até setembro de 2009, deve ser formalizado o processo de Licença de Operação. 

§5° - Conformando o Grupo 5, municípios de Serro, Tiradentes, Conceição do Mato Dentro 
e Ouro Branco cortados pela Estrada Real, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte 
cronograma: 

I - até junho de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento - FCEI; 

II - até junho de 2008, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento. 

§6° - Conformando o Grupo 6, municípios com população entre 20.000 (vinte mil) 
habitantes e 30.000 (trinta mil) habitantes, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte 
cronograma: 

I - até março de 2007, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento — FCEI (para atendimento mínimo de 20% da população urbana com eficiência 
de tratamento de 40%); 
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II - até março de 2009, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento; 

III - até março de 2010, deve ser protocolado novo Formulário Integrado de Caracterização 
do Empreendimento — FCEI (para atendimento mínimo de 60% da população urbana com 
eficiência de tratamento de 50%); 

IV - até março de 2012, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento; 

V - até março de 2015, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento — FCEI (para atendimento mínimo de 80% da população urbana com eficiência 
de tratamento de 60%); 

VI - até março de 2017, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento. 

§7° - Conformando o Grupo 7, municípios com população inferior a 20.000 (vinte mil) 
habitantes, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte cronograma: 

I - até março de 2008, devem providenciar cadastramento mediante preenchimento de 
formulário específico a ser disponibilizado e Relatório Técnico; 

II - até março de 2017, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento, para atendimento mínimo de 80% da população urbana com eficiência de 
tratamento de 60%. 

§8° - Ficam excluídos da incidência das normas deste artigo os municípios que já 
possuem a Licença de Operação, com índice de atendimento mínimo de 80% da população 
urbana. 

§9° - Para os processos de licenciamento em tramitação deverão ser observados como 
máximos os prazos previstos neste artigo para as fases seguintes à que se encontrarem na data 
de publicação desta Deliberação Normativa. 

Art. 2° - Todos os municípios convocados por essa Deliberação Normativa do Estado de 
Minas Gerais devem implantar sistema de tratamento de esgotos com eficiência mínima de 60% e 
que atendam no mínimo 80% da população urbana. 

Art. 3° - O descumprimento das obrigações referidas nesta Deliberação Normativa 
implicará a aplicação das sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

Art. 4° - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2006. 

José Carlos Carvalho 
Secretário de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável 

Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental — COPAM 
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ANEXO ÚNICO 

Grupo critérios classe 
n° 

mun 
FCEI LP LI LO 

% da 
pop. 

Estado 
1 pop. 	150 mil 5 13 jun/2006 abr/2007 abr/2008 abr/2010 39,40 

2 

30mil 5 pop.< 
150mil 

ind.atend.esgotos 
> 70% 

3 20 jun/2006 fev/2007 fev/2007 fev/2009 9,67 

3 

50mil 5 pop. 5 
150mil 

ind.atend.esgotos 
<70% 

3 26 set/2006 set/2007 set/2007 set/2010 13,26 

4 

30mil 5 pop < 
50mil. 

ind.atend.esgotos 
<70% 

3 22 set/2006 set/2007 set/2007 set/2009 5,75 

Grupo critérios classe 
n° 

mun FCEI AAF 
% da 
pop. 

Estado 

5 municípios 
 	Estrada Real 1 4 jun/2006 jun/2008 0,40 

6 
20mil 5 pop. < 

30mil. 1 33 

mar/2007 - pop.atend 
20% efic. 40%. 

mar/2010 - pop.atend 
60% efic. 50%. 

mar/2015 - pop.atend 
80% efic. 60%. 

mar/2009 
mar/2012 
mar/2017 

5,30 

7 pop. < 20mil 1 735 Cadastro/RT 
ma r/2008 mar/2017 26,25 

GRUPO 1- Municípios com população urbana superior a 
150 mil hab. (censo 2000) Classe 5 - EIA 

Municípios Pop.urbana/2000 Pop. urbana/2020 
1 Belo Horizonte 2 238 526 3 015 071 
2 Betim 298 258 401 724 
3 Contagem 533 330 718 342 
4 Divinópolis 177 973 239 712 
5 Governador Valadares 236 098 318 000 
6 Ipatinga 210 895 284 054 
7 Juiz de Fora 453 002 610 148 
8 Montes Claros 289 183 389 501 
9 Ribeirão das Neves 245 401 330 531 
10Santa Luzia 184 208 248 110 
11Sete Lagoas 180 785 243 499 
12 Uberaba 244 171 328 874 
13 Uberlândia 488 982 658 610 
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GRUPO 2 -Mun. com  pop. urb. entre 30 e 150 mil hab. 
(censo 2000) índice. Atend. Esgotos >70% Classe 3 - 

RCA 
Municípios Pop.urbana/2000 Pop. urbana/2020 

1 Araguari 92 748 124 922 
2 Barbacena 103 669 139 632 
3 Bom Despacho 37 221 50 133 
4 Caete 31656 42637 
5 Conselheiro Lafaiete 99 515 134 037 
6 Coronel Fabriciano 96 255 129 646 
7 Frutal 39012 52545 
8 ltabira 89 703 120 821 
9 Itaúna 71 770 96 667 

10 ltuiutaba 83 853 112 942 
11João Monlevade 66 372 89 396 
12Muriaé 83 923 113 036 
13 Nova Serrana 35 321 47 574 
140liveira 32 213 43 388 
15 Passos 89 911 121 101 
16 Ponte Nova 48 997 65 994 
17 Pouso Alegre 97 756 131 668 
18Unaí 55 549 74 819 
19Varginha 104 165 140 300 
20 Viçosa 59 792 80 534 
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GRUPO 3 - Mun. com  pop. urbana entre 50 e 150 mil hab. 
(censo 2000) índice Atend. Esgotos < 70% Classe 3 - RCA 

Municípios Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
1 Alfenas 62 148 83 707 
2 Araxá 77 743 104 712 
3 Caratinga 62 338 83 963 
4 Cataguases 60 482 81 463 
5 Curvelo 59 197 79 732 
6 Formiga 55 597 74 884 
7 lbirité 132 335 178 242 
8 ltajubá 76 986 103 692 
9 Janaúba 53 891 72 586 
10Lavras 74 296 100 069 
11Manhuaçu 52 106 70 182 
12 Nova Lima 63 035 84 902 
13buro Preto 56 292 75 820 
14Pará de Minas 67 993 91 580 
15Paracatu 63 014 84 874 
16Patos de Minas 111 333 149 954 
17Patrocinio 63 000 84 855 
18Poços de Caldas 130 826 176 210 
19Sabará 112 694 151 788 
20 São João dei Rei 73 785 99 381 
21 São Sebastião do Paraíso 51 962 69 988 
22Teófilo Otoni 102 812 138 477 
23Timóteo 71 310 96 047 
24Três Corações 58 419 78 685 
25Ubá 76 687 103 290 
26Vespasiano 75 213 101 304 
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GRUPO 4 - Mun. com  pop.urbana entre 30 e 50 mil 
hab. (censo 2000) índice atend. Esgotos <70% 

Classe 3 - RCA 
Municípios Pop. urbana/2000 Pop.urbana/2020 

1 Além Paraíba 31 028 41792 
2 Boa Esperança 30 392 40935 
3 Bocaiúva 32 446 43702 
4 Campo Belo 45 592 61408 
5 Congonhas 39 458 53146 
6 Diamantina 37 774 50878 
7 Esmeraldas 38 181 51426 
8 Guaxupé 43 005 57923 
9 ltabirito 35 245 47471 

10Januária 35 923 48385 
11João Pinheiro 32 424 43672 
12 Lagoa da Prata 37 911 51062 
13 Lagoa Santa 35 396 47675 
14Leopoldina 43 493 58581 
15Mariana 38 679 52097 
16Monte Carmelo 38 231 51493 
17Nanuque 37 781 50887 
18Pedro Leopldo 43 479 58562 
19 Pirapora 49 377 66506 
20Santos Dumont 40 402 54417 
21 São Lourenço 36 927 49737 
22Três Pontas 40 670 54778 

Grupo 5 - Municípios do circuito Estrada Real Classe 1 - 
AAF 

Municípios 
10 636 

Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
14 308 1Conceição do Mato Dentro 

2Ouro Branco 26 303 35 427 
3Serro 11 791 15 881 
4Tiradentes 4 167 5 612 
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Grupo 6 - Municípios com população urbana entre 20 e 
30 mil hab. (censo 2000) - classe I - AAF 

Município 

27 770 
Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 

37 403 lAlmenara 
2Andradas 24 087 32 443 
3Araçuaí 20 461 27 559 
4Arcos 29 343 39 522 
5Barão de Cocais 21 307 28 698 
6Buritizeiro 21 804 29 368 
7Capelinha 20 066 27 027 
8Carangola 24 740 33 322 
9Carmo do Paranaíba 24 276 32 697 

10Caxambu 21 690 29 214 
11Corinto 21 450 28 891 
12Coromandel 20 261 27 290 
13Guanhães 20 938 28 201 
14Igarapé 22 977 30 948 
15Iturama 26 829 36 136 
16Machado 26 941 36 287 
17Mateus Leme 20 394 27 469 
18Matozinhos 27 664 37 261 
19Ouro Fino 20 434 27 523 
20Pedra Azul 20 090 27 059 
21Piumhi 25 225 33 976 
22Pompéu 22 286 30 017 
23Salinas 26 278 35 394 
24Santa Bárbara 21 294 28 681 
25Santa Rita do Sapucaí 25 519 34 371 
26São Francisco 27 835 37 491 
27São Gotardo 25 523 34 377 
28 São João Nepomuceno 22 332 30 079 
29Taiobeiras 21 795 29 356 
30Três Marias 22 515 30 325 
31Tupaciguara 20 621 27 774 
32 Várzea da Palma 27 632 37 217 
33 Visconde do Rio Branco 25 889 34 870 

Grupo 7 - Municípios com população urbana menor que 20 mil 
hab. (censo 2000) - classe I - AAF 

Municípios 

3 927 
Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 

5 289 1Abadia dos Dourados 
2Abaeté 19 022 25 621 
3Abre Campo 5 983 8 058 
4Acaiaca 2 385 3 212 
5Açucena 4 579 6 167 
6Água Boa 4 653 6 267 
7Água Comprida 1 353 1 822 
8Aguanil 1 869 2 517 
9Águas Formosas 12 594 16 963 

10Águas Vermelhas 8 115 10 930 
11Aimorés 18 764 25 273 
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Grupo 7 - Municípios com população urbana menor que 20 mil hab. 
(censo 2000) - classe I - AAF 

Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
12Aiuruoca 3 020 4 068 
13Alagoa 1 001 1 348 
14Albertina 1 745 2 350 
15Alfredo Vasconcelos 3 148 4 240 
16Alpercata 5 312 7 155 
17Alpincipolis 13 551 18 252 
18Alterosa 8 989 12 107 
19Alto Caparaó 3 329 4 484 
20Alto Jequitibá 4 011 5 402 
21Alto Rio Doce 4 912 6 616 
22Alvarenga 2 023 2 725 
23Alvinópolis 10 804 14 552 
24Alvorada de Minas 1 129 1 521 
25Amparo do Serra 2 506 3 375 
26Andrelândia 9 557 12 872 
27Angelândia 3 226 4 345 
28Antônio Carlos 5 931 7 988 
29Antônio Dias 4 450 5 994 
30Antônio Prado de Minas 977 1 316 
31Araçaí 1 761 2 372 
32Aracitaba 1 454 1 958 
33Arantina 2 662 3 585 
34Araponga 2 541 3 422 
35Araporã 4 821 6 493 
36Arapuá 1 716 2 311 
37Araújos 5 080 6 842 
38Arceburgo 6 482 8 731 
39Areado 9 790 13 186 
40Argirita 2 152 2 899 
41Aricanduva 1 060 1 428 
42Arinos 10 137 13 654 
43Astolfo Dutra 10 342 13 930 
44Ataléia 7 561 10 184 
45Augusto de Lima 2 459 3 312 
46Baependi 11 987 16 145 
47Baldim 4 818 6 489 
48Bambui 17 672 23 802 
49Bandeira 2 341 3 153 
50Bandeira do Sul 4 124 5 555 
51 Barão de Monte Alto 4 027 5 424 
52Barra Longa 2 244 3 022 
53Barroso 17 731 23 882 
54Bela Vista de Minas 9 240 12 445 
55Belmiro Braga 950 1 280 
56Belo Oriente 16 217 21 843 
57Belo Vale 3 136 4 224 
58Berilo 3 031 4 082 
59Berizal 2 067 2 784 
60Bertópolis 2 444 3 292 
61Bias Fortes 1 641 2 210 
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Grupo 7 - Municípios com população urbana menor que 20 mil hab. 
(censo 2000) - classe I - AAF 

Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
62Bicas 11 498 15 487 
63Biquinhas 1 644 2 214 
64Bocaina de Minas 2 205 2 970 
65 Bom Jardim de Minas 5 687 7 660 
66Bom Jesus da Penha 2 293 3 088 
67 Bom Jesus do Amparo 2 025 2 727 
68Bom Jesus do Galho 9 294 12 518 
69Bom Repouso 5 364 7 225 
70Bom Sucesso 13 659 18 397 
71Bonfim 2 556 3 443 
72Bonfinópolis de Minas 4 202 5 660 
73Bonito de Minas 1 420 1 913 
74Borda da Mata 11 202 15 088 
75Botelhos 10 544 14 202 
76Botumirim 3 306 4 453 
77Brás Pires 1 805 2 431 
78Brasilândia de Minas 9 212 12 408 
79Brasília de Minas 17 580 23 678 
80Brasópolis 7 694 10 363 
81Braúnas 1 276 1 719 
82Brumadinho 19 373 26 093 
83Bueno Brandão 5 241 7 059 
84Buenópolis 7 440 10 021 
85Bugre 1 298 1 748 
86Buritis 13 868 18 679 
87Cabeceira Grande 4 579 6 167 
88Cabo Verde 6 520 8 782 
89Cachoeira da Prata 3 549 4 780 
900achoeira de Minas 5 795 7 805 
91 Cachoeira de Pajeú 3 135 4 223 
92Cachoeira Dourada 1 993 2 684 
93Caetanópolis 7 400 9 967 
94Caiana 1 751 2 358 
95Cajuri 2 287 3 080 
96Caldas 7 232 9 741 
97Camacho 1 302 1 754 
98Camanducaia 14 262 19 209 
99Cambuí 17 683 23 817 

100Cambuquira 10 023 13 500 
101Campanário 2 426 3 268 
102Campanha 11 735 15 806 
103Campestre 10 372 13 970 
104Campina Verde 13 411 18 063 
105Campo Azul 1 322 1 781 
106Campo do Meio 10 039 13 522 
107Campo Florido 3 140 4 229 
108Campos Altos 11 619 15 650 
109Campos Gerais 17 739 23 893 
110Cana Verde 3 191 4 298 
111Canaã 1 419 1 911 
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Grupo 7 - Municípios com população urbana menor que 20 mil hab. 
(censo 2000) - classe I - AAF 

Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
112Canápolis 9 010 12 136 
113Candeias 9 172 12 354 
114Cantagalo 1 979 2 666 
115Caparaó 1 806 2 432 
116Capela Nova 2 066 2 783 
117Capetinga 5 909 7 959 
118Capim Branco 7 146 9 625 
119Capinópolis 13 140 17 698 
120Capitão Andrade 2 624 3 534 
121Capitão Enéas 9 967 13 425 
122Capitálio 5 658 7 621 
123Caputira 3 434 4 625 
124Caraí 6 701 9 026 
125Caranaíba 1 176 1 584 
126Carandaí 15 781 21 255 
127Carbonita 5 562 7 491 
128Careaçu 4 248 5 722 
129Carlos Chagas 14 190 19 112 
1300armésia 1 155 1 556 
131 Carmo da Cachoeira 7 527 10 138 
132Carmo da Mata 7 668 10 328 
133Carmo de Minas 7 730 10 412 
134Carmo do Cajuru 14 122 19 021 
135Carmo do Rio Claro 13 320 17 941 
136Carmápolis de Minas 9 075 12 223 
137Carneirinho 5 515 7 428 
138Carrancas 2 263 3 048 
139Carvalhópolis 2 137 2 878 
140Carvalhos 2 532 3 410 
141Casa Grande 1 013 1 364 
142Cascalho Rico 1 182 1 592 
143Cássia 13 842 18 644 
144Catas Altas 2 970 4 000 
145Catas Altas da Noruega 1 130 1 522 
146Catuji 1 574 2 120 
147Catuti 2 900 3 906 
148Cedro do Abaeté 1 140 1 535 
149Central de Minas 5 230 7 044 
150Centralina 9 346 12 588 
151Chácara 1 651 2 224 
152Chalé 2 511 3 382 
153Chapada do Norte 4 863 6 550 
154Chapada Gaúcha 3 080 4 148 
155Chiador 1 410 1 899 
156Cipotânea 2 418 3 257 
157Claraval 2 061 2 776 
158Claro dos Poções 5 057 6 811 
159Cláudio 17 189 23 152 
160Coimbra 3 488 4 698 
161Coluna 3 379 4 551 
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Grupo 7 - Municípios com população urbana menor que 20 mil hab. 
(censo 2000) 	classe I - AAF 

Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
162Comendador Gomes 1 174 1 581 
163Comercinho 3 340 4 499 
164Conceição da Aparecida 5 608 7 553 
165Conceição da Barra de Minas 2 674 3 602 
166Conceição das Alagoas 14 410 19 409 
167Conceição das Pedras 1 140 1 535 
168Conceição de Ipanema 1 421 1 914 
169Conceição do Pará 1 722 2 319 
170Conceição do Rio Verde 10 594 14 269 
171 Conceição dos Ouros 6 477 8 724 
172Cônego Marinho 764 1 029 
173Confins 3 126 4 210 
174Congonhal 6 122 8 246 
175Congonhas do Norte 2 225 2 997 
176Conquista 4 747 6 394 
177Conselheiro Pena 16 611 22 373 
178Consolação 850 1 145 
179Coqueiral 6 118 8 240 
180Coração de Jesus 13 948 18 787 
181Cordisburgo 5 688 7 661 
182Cordislândia 2 704 3 642 
183Coroaci 4 695 6 324 
184Coronel Murta 6 477 8 724 
185Coronel Pacheco 1 802 2 427 
186Coronel Xavier Chaves 1 600 2 155 
187Córrego Danta 2 161 2 911 
188Córrego do Bom Jesus 1 388 1 869 
189Córrego Fundo 3 353 4 516 
190Cárrego Novo 2 142 2 885 
191 Couto de Magalhães de Minas 3 621 4 877 
192Crisólita 1 478 1 991 
193Cristais 6 552 8 825 
194Cristália 2 595 3 495 
195Cristiano Otoni 3 626 4 884 
196Cristina 5 490 7 394 
197Crucilândia 2 251 3 032 
198Cruzeiro da Fortaleza 3 136 4 224 
199Cruzília 12 141 16 353 
2000uparaque 3 252 4 380 
201 Curral de Dentro 3 566 4 803 
202 Datas 2 622 3 532 
203 Delfim Moreira 2 672 3 599 
204Delfinópolis 4 668 6 287 
205 Deita 4 660 6 277 
206 Descoberto 3 251 4 379 
207 Desterro de Entre Rios 3 040 4 095 
208 Desterro do Melo 1 092 1 471 
209Diogo de Vasconcelos 841 1 133 
210Dionísio 5 611 7 557 
211 Divinésia 1 494 2 012 
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Grupo 7 	Municípios com população urbana menor que 20 mil hab. 
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Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
212Divino 8 664 11 670 
213Divino das Laranjeiras 2 902 3 909 
214Divinolândia de Minas 4 966 6 689 
215Divisa Alegre 4 656 6 271 
216Divisa Nova 4 338 5 843 
217Divisópolis 4 904 6 605 
218Dom Bosco 2 019 2 719 
219Dom Cavati 4 752 6 400 
220Dom Joaquim 2 715 3 657 
221 Dom Silvério 3 835 5 165 
222 Dom Viçoso 944 1 271 
223Dona Eusébia 4 616 6 217 
224Dores de Campos 7 170 9 657 
225 Dores de Guanhães 1 443 1 944 
226Dores do Indaiá 13 306 17 922 
227 Dores do Turvo 1 877 2 528 
228Doresópolis 963 1 297 
229Douradoquara 1 133 1 526 
230Durandé 2 987 4 023 
231Elói Mendes 17 055 22 971 
232 Engenheiro Caldas 7 309 9 844 
233Engenheiro Navarro 4 714 6 349 
234Entre Folhas 3 446 4 641 
235 Entre Rios de Minas 8 390 11 300 
236Ervália 7 560 10 183 
237Espera Feliz 11 261 15 167 
238Espinosa 16 811 22 643 
239 Espírito Santo do Dourado 1 469 1 979 
240 Estiva 4 428 5 964 
241 Estrela Dalva 1 801 2 426 
242 Estrela do Indaiá 2 852 3 841 
243Estrela do Sul 5 040 6 788 
244Eugenópolis 5 662 7 626 
245Ewbank da Câmara 3 168 4 267 
246Extrema 12 902 17 378 
247Fama 1 442 1 942 
248Faria Lemos 2 277 3 067 
249Felício dos Santos 1 994 2 686 
250Felisburgo 4 546 6 123 
251 Felixlândia 9 447 12 724 
252 Fernandes Tourinho 1 725 2 323 
253Ferros 4 628 6 233 
254Fervedouro 3 715 5 004 
255Florestal 3 840 5 172 
256Formoso 3 409 4 592 
257Fortaleza de Minas 2 652 3 572 
258Fortuna de Minas 1 515 2 041 
259Francisco Badaró 2 511 3 382 
260 Francisco Dumont 2 592 3 491 
261Francisco Sá 13 191 17 767 
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262Franciscópolis 2 049 2 760 
263Frei Gaspar 1 707 2 299 
264Frei lnocêncio 5 911 7 962 
265Frei Lagonegro 396 533 
266Fronteira 6 926 9 329 
267 Fronteira dos Vales 2 929 3 945 
268 Fruta de Leite 2 042 2 750 
269Funilândia 1 592 2 144 
270Galiléia 5 714 7 696 
271Gameleiras 855 1 152 
272Glaucilândia 763 1 028 
273Goiabeira 2 116 2 850 
274Goianá 2 412 3 249 
275Gonçalves 1 057 1 424 
276Gonzaga 2 692 3 626 
277Gouveia 7 740 10 425 
278Grão Mogol 4 831 6 507 
279Grupiara 1 159 1 561 
280Guapé 6 287 8 468 
281Guaraciaba 2 749 3 703 
282Guaraciama 2 406 3 241 
283Guaranésia 15 812 21 297 
284Guarani 6 205 8 358 
285Guarará 3 552 4 784 
286Guarda-Mor 3 513 4 732 
287Guidoval 5 304 7 144 
288Guimarânia 5 013 6 752 
289Guiricema 3 955 5 327 
290Gurinhatã 2 834 3 817 
291Heliodora 4 218 5 681 
292Iapu 6 395 8 613 
293Ibertioga 3 175 4 276 
2941biá 17 353 23 373 
2951biaí 5 141 6 924 
2961biracatu 2 856 3 847 
297Ibiraci 6 742 9 081 
298Ibitiúra de Minas 2 049 2 760 
2991bituruna 1 987 2 676 
300Icaraí de Minas 1 942 2 616 
301Igaratinga 5 416 7 295 
3021guatama 6 859 9 238 
303Ijaci 4 079 5 494 
3041licínea 7 637 10 286 
3051mbé de Minas 1 652 2 225 
306 Inconfidentes 3 217 4 333 
307Indaiabira 1 233 1 661 
308Indianápolis 3 204 4 315 
3091ngaí 1 469 1 979 
310Inhapim 12 670 17 065 
3111nhatjma 3 464 4 666 

14 de 23 	 31/10/2017 15:17 



MINUTA 	
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=7204  

Grupo 7 - Municípios com população urbana menor que 20 mil hab. 
(censo 2000) - classe I - AAF 
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312Inimutaba 4 080 5 495 
313Ipaba 13 156 17 720 
314Ipanema 12 260 16 513 
315Ipiaçu 3 511 4 729 
316Ipuiúna 6 589 8 875 
317Iraí de Minas 4 600 6 196 
318Itabirinha de Mantena 6 515 8 775 
319Itacambira 656 884 
320Itacarambi 13 304 17 919 
321Itaguara 7 805 10 513 
322Itaipé 4 079 5 494 
323Itamarandiba 17 717 23 863 
324Itamarati de Minas 2 804 3 777 
325Itambacuri 13 992 18 846 
326Itambé do Mato Dentro 756 1 018 
327Itamogi 7 420 9 994 
3281tamonte 6 685 9 004 
329Itanhandu 10 516 14 164 
330Itanhomi 7 373 9 931 
331Itaobim 16 076 21 653 
332Itapagipe 7 008 9 439 
333Itapecerica 16 220 21 847 
334Itapeva 3 781 5 093 
335Itatiaiuçu 5 039 6 787 
336Itaú de Minas 13 313 17 931 
337Itaverava 2 418 3 257 
3381tinga 5 738 7 729 
3391tueta 2 495 3 361 
340Itumirim 4 701 6 332 
341 Itutinga 2 719 3 662 
342Jaboticatubas 7 116 9 585 
343Jacinto 8 698 11 715 
344Jacuí 3 965 5 340 
345Jacutinga 14 316 19 282 
346Jaguaraçu 2 040 2 748 
347Jaíba 13 148 17 709 
348Jampruca 3 154 4 248 
349Japaraíba 1 930 2 600 
350Japonvar 2 577 3 471 
351Jeceaba 2 831 3 813 
352Jenipapo de Minas 2 022 2 723 
353Jequeri 6 450 8 687 
354Jequitaí 5 981 8 056 
355Jequitibá 1 635 2 202 
356Jequitinhonha 16 079 21 657 
357Jesuânia 2 848 3 836 
358Joaíma 10 259 13 818 
359Joanésia 2 065 2 781 
360Joaquim Felicio 2 324 3 130 
361Jordânia 7 058 9 506 
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Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
362José Gonçalves de Minas 783 1 055 
363José Raydan 848 1 142 
364Josenápolis 2 020 2 721 
365Juatuba 15 929 21 455 
366Juramento 1 873 2 523 
367Juruaia 3 236 4 359 
368Juvenília 4 213 5 674 
369Ladainha 3 983 5 365 
370 Lagamar 4 811 6 480 
371Lagoa dos Patos 2 902 3 909 
372Lagoa Dourada 6 054 8 154 
373Lagoa Formosa 10 848 14 611 
374 Lagoa Grande 5 480 7 381 
375Lajinha 11 218 15 110 
376Lambari 13 701 18 454 
377Lamim 1 362 1 834 
378Laranjal 4 212 5 673 
379Lassance 3 275 4 411 
380Leandro Ferreira 1 938 2 610 
381 Leme do Prado 1 541 2 076 

, 382Liberdade 3 894 5 245 
383Lima Duarte 11 309 15 232 
384 Limeira do Oeste 3 681 4 958 
385Lontra 4 954 6 673 
386Luisburgo 1 339 1 803 
387Luislândia 2 208 2 974 
388Luminárias 3 734 5 029 
389Luz 14 550 19 597 
390Machacalis 5 891 7 935 
391Madre de Deus de Minas 3 438 4 631 
392Malacacheta 10 926 14 716 
393Mamonas 1 785 2 404 
394Manga 13 972 18 819 
395Manhumirim 15 723 21 177 
396Mantena 19 311 26 010 
397Mar de Espanha 9 123 12 288 
398Maravilhas 4 102 5 525 
399Maria da Fé 7 812 10 522 
400Marilac 3 455 4 654 
401Mário Campos 7 952 10 711 
402Maripá de Minas 1 871 2 520 
403Marliéria 885 1 192 
404Marmeldpolis 1 461 1 968 
405Martinho Campos 9 300 12 526 
406Martins Soares 2 329 3 137 
407Mata Verde 5 689 7 663 
408Materlândia 1 852 2 494 
409Mathias Lobato 3 283 4 422 
410Matias Barbosa 11 583 15 601 
411Matias Cardoso 3 743 5 041 
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Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
412Matipó 11 679 15 730 
413Mato Verde 9 349 12 592 
414Matutina 2 759 3 716 
415Medeiros 1 568 2 112 
416Medina 14 493 19 521 
417Mendes Pimentel 2 972 4 003 
418Mercês 6 155 8 290 
419Mesquita 3 507 4 724 
420Minas Novas 7 730 10 412 
421Minduri 3 305 4 451 
422Mirabela 9 476 12 763 
423Miradouro 4 919 6 625 
424Miraí 9 442 12 717 
425Miravânia 687 925 
426Moeda 1 569 2 113 
427Moema 5 819 7 838 
428Monjolos 1 416 1 907 
429 Monsenhor Paulo 5 368 7 230 
430Montalvânia 8 473 11 412 
431Monte Alegre de Minas 12 673 17 069 
432Monte Azul 11 478 15 460 
433Monte Belo 8 117 10 933 
434Monte Formoso 1 379 1 857 
435Monte Santo de Minas 15 597 21 008 
436Monte Sião 12 729 17 145 
437Montezuma 2 308 3 109 
438Morada Nova de Minas 5 708 7 688 
439Morro da Garça 1 623 2 186 
440 Morro do Pilar 2 565 3 455 
441Munhoz 3 524 4 746 
442Mutum 11 914 16 047 
443Muzambinho 14 363 19 345 
444Nacip Raydan 1 995 2 687 
445Naque 5 237 7 054 
446Natalândia 2 360 3 179 
447Natércia 2 814 3 790 
448Nazareno 5 720 7 704 
449Nepomuceno 18 116 24 400 
450Ninheira 1 942 2 616 
451 Nova Belém 914 1 231 
452Nova Era 15 325 20 641 
453Nova Módica 2 160 2 909 
454Nova Ponte 7 541 10 157 
455Nova Porteirinha 4 182 5 633 
456Nova Resende 7 118 9 587 
457 Nova União 1 429 1 925 
458Novo Cruzeiro 8 378 11 284 
459Novo Oriente de Minas 3 836 5 167 
460Novorizonte 1 242 1 673 
4610Iaria 844 1 137 
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Grupo 7 - Municípios com população urbana menor que 20 mil hab. 
(censo 2000) - classe 1 - AAF 

Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
46201hos-d'Agua 1 890 2 546 
46301impio Noronha 1 693 2 280 
4640liveira Fortes 1 070 1 441 
4650nça de Pitangui 922 1 242 
4660ratórios 2 729 3 676 
4670rizânia 1 705 2 296 
4680uro Verde de Minas 3 475 4 680 
469 Padre Carvalho 2 970 4 000 
470Padre Paraíso 10 687 14 394 
471 Pai Pedro 1 592 2 144 
472 Paineiras 3 420 4 606 
473Pains 5 629 7 582 
474Paiva 1 136 1 530 
475Palma 4 865 6 553 
476Palmopolis 4 470 6 021 
477Papagaios 10 207 13 748 
478Paraguaçu 14 554 19 603 
479Paraisopolis 12 990 17 496 
480Paraopeba 17 283 23 278 
481 Passa Quatro 11 320 15 247 
482 Passa Tempo 6 131 8 258 
483Passabém 652 878 
484 Passa-Vinte 1 283 1 728 
485Patis 2 034 2 740 
486 Patrocínio do Muriaé 3 402 4 582 
487Paula Cândido 3 886 5 234 
488 Paulistas 2 027 2 730 
489Pavão 5 177 6 973 
490Peçanha 7 934 10 686 
491 Pedra Bonita 1 303 1 755 
492 Pedra do Anta 2 079 2 800 
493Pedra do lndaiá 1 818 2 449 
494Pedra Dourada 1 121 1 510 
495Pedralva 5 318 7 163 
496 Pedras de Maria da Cruz 4 983 6 712 
497Pedrinopolis 2 863 3 856 
498Pedro Teixeira 766 1 032 
499Pequeri 2 627 3 538 
500Pequi 2 556 3 443 
501Perdigão 4 425 5 960 
502Perdizes 7 147 9 626 
503Perdões 15 749 21 212 
504 Periquito 5 444 7 333 
505 Pescador 2 992 4 030 
506 Piau 1 672 2 252 
507 Piedade de Caratinga 2 894 3 898 
508 Piedade de Ponte Nova 2 679 3 608 
509Piedade do Rio Grande 2 839 3 824 
510Piedade dos Gerais 1 584 2 133 
511Pimenta 6 134 8 262 
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Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
512Pingo-d'Agua 3 470 4 674 
513Pintópolis 2 204 2 969 
514Piracema 2 764 3 723 
515Pirajuba 2 155 2 903 
516Piranga 5 079 6 841 
517Piranguçu 1 692 2 279 
518Piranguinho 4 607 6 205 
519Pirapetinga 8 413 11 331 
520Piraúba 8 502 11 451 
521Pitangui 18 629 25 091 
522Planura 7 873 10 604 
523Poço Fundo 8 414 11 333 
524Pocrane 5 147 6 932 
525 Ponto Chique 2 120 2 855 
526Ponto dos Volantes 3 060 4 122 
527Porteirinha 18 140 24 433 
528 Porto Firme 3 897 5 249 
529Poté 8 201 11 046 
530 Pouso Alto 3 451 4 648 
531Prados 4 988 6 718 
532Prata 17 123 23 063 
533Pratápolis 7 658 10 315 
534Pratinha 1 638 2 206 
535Presidente Bernardes 1 365 1 839 
536 Presidente Juscelino 1 736 2 338 
537Presidente Kubitschek 1 737 2 340 
538 Presidente Olegário 11 099 14 949 
539Prudente de Morais 7 864 10 592 
540Quartel Geral 2 374 3 198 
541Queluzito 673 906 
542Raposos 13 455 18 123 
543Raul Soares 14 299 19 259 
544Recreio 9 057 12 199 
545Reduto 2 930 3 946 
546Resende Costa 7 629 10 275 
547Resplendor 13 267 17 869 
548Ressaquinha 2 503 3 371 
549Riachinho 3 899 5 252 
550Riacho dos Machados 3 084 4 154 
551Ribeirão Vermelho 3 312 4 461 
552 Rio Acima 6 576 8 857 
553Rio Casca 11 477 15 458 
554Rio do Prado 2 892 3 895 
555 Rio Doce 1 372 1 848 
556Rio Espera 2 238 3 014 
557Rio Manso 2 862 3 855 
558 Rio Novo 7 264 9 784 
559Rio Paranaíba 6 196 8 345 
560Rio Pardo de Minas 10 495 14 136 
561 Rio Piracicaba 10 898 14 678 
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Municípios 	 Pop.urbana/2000Pop.urbana/2020 
562Rio Pomba 13 290 17 900 
563Rio Preto 3 864 5 204 
564 Rio Vermelho 5 045 6 795 
565Ritápolis 3 502 4 717 
566 Rochedo de Minas 1 703 2 294 
567Rodeiro 4 309 5 804 
568 Romaria 2 662 3 585 
569 Rosário da Limeira 1 649 2 221 
570Rubelita 2 521 3 396 
571Rubim 7 534 10 148 
572Sabinópolis 9 688 13 049 
573Sacramento 15 890 21 402 
574 Salto da Divisa 5 571 7 504 
575Santa Bárbara do Leste 2 946 3 968 
576 Santa Bárbara do Monte Verde 1 242 1 673 
577Santa Bárbara do Tugúrio 1 801 2 426 
578Santa Cruz de Minas 7 041 9 484 
579Santa Cruz de Salinas 911 1 227 
580Santa Cruz do Escalvado 1 643 2 213 
581Santa Efigênia de Minas 2 486 3 348 
582Santa Fé de Minas 1 967 2 649 
583Santa Helena de Minas 2 762 3 720 
584 Santa Juliana 6 633 8 934 
585Santa Margarida 6 314 8 504 
586Santa Maria de Itabira 6 025 8 115 
587Santa Maria do Salto 3 693 4 974 
588Santa Maria do Suaçuí 9 907 13 344 
589 Santa Rita de Caldas 5 489 7 393 
590Santa Rita de Ibitipoca 2 149 2 894 
591Santa Rita de Jacutinga 3 602 4 852 
592 Santa Rita de Minas 3 988 5 371 
593Santa Rita do Itueto 1 790 2 411 
594Santa Rosa da Serra 1 870 2 519 
595Santa Vitória 12 544 16 895 
596 Santana da Vargem 4 697 6 326 
597Santana de Cataguases 2 613 3 519 
598 Santana de Pirapama 2 894 3 898 
599Santana do Deserto 1 225 1 650 
600Santana do Garambéu 1 253 1 688 
601Santana do Jacaré 4 163 5 607 
602Santana do Manhuaçu 4 196 5 652 
6035antana do Paraíso 17 197 23 163 
604Santana do Riacho 1 728 2 327 
605Santana dos Montes 2 011 2 709 
606Santo Antônio do Amparo 14 052 18 927 
607 Santo Antônio do Aventureiro 2 037 2 744 
608 Santo Antônio do Grama 3 238 4 361 
609Santo Antônio do Itambé 1 171 1 577 
610Santo Antônio do Jacinto 6 104 8 221 
611 Santo Antônio do Monte 19 042 25 648 
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612Santo Antônio do Retiro 1 257 1 693 
613Santo Antônio do Rio Abaixo 750 1 010 
614Santo Hipólito 2 127 2 865 
615São Bento Abade 3 452 4 649 
616São Brás do Suaçuí 2 718 3 661 
617São Domingos das Dores 2 232 3 006 
618São Domingos do Prata 9 122 12 286 
619São Félix de Minas 1 492 2 010 
620São Francisco de Paula 4 152 5 592 
621São Francisco de Sales 3 431 4 621 
622São Francisco do Glória 3 101 4 177 
623São Geraldo 5 344 7 198 
624São Geraldo da Piedade 1 126 1 517 
625São Geraldo do Baixio 1 522 2 050 
626 São Gonçalo do Abaeté 3 895 5 246 
6275ão Gonçalo do Pará 6 213 8 368 
628 São Gonçalo do Rio Abaixo 3 759 5 063 
6295ão Gonçalo do Rio Preto 1 724 2 322 
630São Gonçalo do Sapucaí 18 132 24 422 
631 São João Batista do Glória 4 819 6 491 
632São João da Lagoa 1 928 2 597 
6335ão João da Mata 1 610 2 169 
6345ão João da Ponte 7 862 10 589 
635São João das Missões 2 089 2 814 
6365ão João do Manhuaçu 3 681 4 958 
637 São João do Manteninha 2 040 2 748 
638São João do Oriente 6 503 8 759 
639São João do Pacuí 1 525 2 054 
640São João do Paraíso 8 231 11 086 
641São João Evangelista 9 282 12 502 
6425ão Joaquim de Bicas 13 716 18 474 
643São José da Barra 4 319 5 817 
6445ão José da Lapa 8 904 11 993 
645 São José da Safira 2 692 3 626 
646 São José da Varginha 1 541 2 076 
6475ão José do Alegre 2 556 3 443 
648São José do Divino 2 456 3 308 
6495ão José do Goiabal 3 449 4 645 
650São José do Jacuri 1 714 2 309 
651São José do Mantimento 1 285 1 731 
652 São Miguel do Anta 3 331 4 487 
653São Pedro da União 2 740 3 691 
654São Pedro do Suaçuí 2 215 2 983 
6555ão Pedro dos Ferros 7 036 9 477 
656São Romão 5 169 6 962 
6575ão Roque de Minas 3 728 5 021 
658São Sebastião da Bela Vista 2 364 3 184 
659 São Sebastião da Vargem Alegre 1 223 1 647 
660São Sebastião do Anta 2 887 3 888 
661São Sebastião do Maranhão 3 098 4 173 
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662São Sebastião do Oeste 1 624 2 187 
663São Sebastião do Rio Preto 590 795 
664São Sebastião do Rio Verde 1 022 1 377 
665São Thomé das Letras 3 212 4 326 
666São Tiago 7 463 10 052 
667São Tomás de Aquino 5 368 7 230 
668 São Vicente de Minas 5 453 7 345 
669Sapucaí-Mirim 2 654 3 575 
670Sardoá 1 569 2 113 
671Sarzedo 14 738 19 851 
672Sem-Peixe 1 167 1 572 
673Senador Amaral 2 980 4 014 
674Senador Cortes 1 091 1 469 
675Senador Firmino 3 998 5 385 
676Senador José Bento 854 1 150 
677Senador Modestino Gonçalves 1 454 1 958 
678 Senhora de Oliveira 2 722 3 666 
679Senhora do Porto 1 317 1 774 
680Senhora dos Remédios 2 850 3 839 
681Sericita 3 019 4 066 
682Seritinga 1 339 1 803 
683Serra Azul de Minas 1 661 2 237 
684Serra da Saudade 533 718 
685Serra do Salitre 6 604 8 895 
686Serra dos Aimorés 6 498 8 752 
687Serrania 6 226 8 386 
688Serranápolis de Minas 1 567 2 111 
689Serranos 1 595 2 148 
690Setubinha 1 432 1 929 
691Silveirânia 1 021 1 375 
692Silvianápolis 3 046 4 103 
693Simão Pereira 1 334 1 797 
694Simonésia 6 484 8 733 
695Sobrália 3 900 5 253 
696Soledade de Minas 3 312 4 461 
697Tabuleiro 2 595 3 495 
698Taparuba 1 355 1 825 
699Tapira 2 216 2 985 
700Tapiraí 1 133 1 526 
701Taquaraçu de Minas 1 378 1 856 
702Tarumirim 6 005 8 088 
703Teixeiras 6 949 9 360 
704Tiros 4 829 6 504 
705Tocantins 11 347 15 283 
706Tocos do Moji 818 1 102 
707Toledo 1 952 2 629 
708Tombos 8 317 11 202 
709Tumiritinga 3 875 5 219 
710Turmalina 10 158 13 682 
711Turvolândia 2 156 2 904 
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712Ubaí 4 621 6 224 
713Ubaporanga 5 578 7 513 
714Umburatiba 1 603 2 159 
715União de Minas 2 272 3 060 
716Uruana de Minas 1 751 2 358 
717Urucânia 7 069 9 521 
718Urucuia 4 319 5 817 
719Vargem Alegre 4 824 6 497 
720 Vargem Bonita 1 180 1 589 
721Vargem Grande do Rio Pardo 1 977 2 663 
722 Varjão de Minas 3 489 4 699 
723Varzelândia 8 531 11 490 
724 Vazante 14 928 20 106 
725Verdelândia 3 687 4 966 
726Veredinha 3 120 4 202 
727 Veríssimo 1 475 1 987 
728 Vermelho Novo 1 534 2 066 
729 Vieiras 1 785 2 404 
730 Virgem da Lapa 5 883 7 924 
731Virginia 3 371 4 540 
732Virginópolis 5 634 7 588 
733Virgolândia 3 180 4 283 
734 Volta Grande 3 477 4 683 
735Wenceslau Braz 1 186 1 597 

A Deliberação COPAM n° 133, de 30 de dezembro de 2003 (Publicação — Diário do Executivo — "Minas Gerais" — 
não consta data da publicação) delega competência ao Secretário-Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Secretário Executivo do COPAM para a prática dos atos descritos relativos ao Conselho Estadual de 
Política Ambiental — COPAM. 

 
A Lei Estadual n°  7.772, de 8 de setembro de 1980 (Publicação — Diário do Executivo — "Minas Gerais" — 

09/09/1990) dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado de Minas Gerais. O 
Decreto Estadual n°21.228, de 10 de março de 1981 (Publicação- Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 21/03/1981) 
regulamentou totalmente esta 'Lei. Posteriormente, o Decreto Estadual n° 39.424,  de 5 de fevereiro de 1998  
(Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 06/02/1998) passou a regulamentar totalmente esta Lei, 
revogando o Decreto anterior. Posteriormente o Decreto Estadual n° 44.309, de 05 de junho de 2006 (Publicação - 
Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 06/06/2006) revogou o Decreto Estadual n° 36.424, de 5 de fevereiro de 1998. 
Posteriormente, o Decreto Estadual n° 44.844, de 25 de junho de 2008 (Publicação — Diário do Executivo — "Minas 
Gerais" — 26/06/2008) revogou o Decreto Estadual n° 44.309, de 05 de junho de 2006. 

A Lei Delegada n° 178, de 29 de janeiro de 2007 (Publicação — Diário do Executivo — "Minas Gerais" — 30/01/2007) 
revogou a Lei n° 12.585, de 17 de julho de 1997 (Publicação — Diário do Executivo — "Minas Gerais" - 18/07/1997), 
passando a dispor sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental — COPAM, e dá outras 
providências. 

 
	 O Decreto Estadual n° 43.278, de 22 de abril de 2003 foi revogado pelo Decreto Estadual n° 44.316, de 7 de 
junho de 2006 (Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 08/06/2006). Posteriormente, este Decreto foi 
revogado pelo Decreto Estadual n° 44.667, de 03 de dezembro de 2007 (Publicação — Diário do Executivo — "Minas 
Gerais" — 04/12/2007). 
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Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 01, de 05 de maio de 2008. 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências. 

(Publicação — Diário do Executivo — "Minas Gerais" — 13/05/2008) 
(Retificação — Diário do Executivo — "Minas Gerais" — 20/05/2008) 

O CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL — COPAM, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Delegada n° 178, de 29 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto n° 
44.667, de 03 de dezembro de 2007, tendo em vista o disposto no seu regulamento interno e com base 
no art. 1° e §1° do art. 2° da Resolução CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 e O CONSELHO 
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CERH-MG, no uso de suas 
atribuições, especialmente aquelas contidas no art. 41, inciso I da Lei n.° 13.199/99 e no Decreto n.° 

41.578, de 08 de março de 2001, [1] [2] [3] [4] [5]  

Considerando que a Constituição Federal e a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, visam 
controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o lançamento em níveis nocivos ou 

perigosos para os seres humanos e outras formas de vida; [6] 

Considerando o art. 9°, inciso I, da Lei n°9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, e os arts. 15 e 16, da Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que 

instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e demais normas aplicáveis à matéria; [7]  

Considerando as alterações da Resolução CONAMA n.° 357 de 17 de março de 2005 que dispõe 
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências; [8]  

Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, baseado nos 
princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do 
usuário-pagador e da integração, bem como no reconhecimento de valor intrínseco à natureza; 

Considerando ser a classificação das águas doces essencial à defesa de seus níveis de 
qualidade, avaliados por condições e padrões específicos, de modo a assegurar seus usos 
preponderantes e a qualidade ambiental requerida para o corpo de água; 

Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos 
[9] [10] Persistentes — POPs, ratificada pelo Decreto Legislativo n° 204, de 7 de maio de 2004; 	 

Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não 
devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas; 

Considerando a necessidade de se reformular a classificação existente, para melhor distribuir os 
usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de qualidade requeridos, sem prejuízo de 
posterior aperfeiçoamento; 

Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não 
necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender 
às necessidades da comunidade; 

Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser 
fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação; 

Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das 
águas e dos ambientes aquáticos, em relação às classes estabelecidas no enquadramento, de forma a 
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facilitar a fixação e controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos propostos; e 

Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a proteção da saúde, 
garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria da qualidade de vida, levando em 
conta os usos prioritários e classes de qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo de água; 
resolve: 

DELIBERAM: 

Art. 1° Esta Deliberação Normativa dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes. 

Capítulo 1 
Das Definições 

Art. 20  Para efeito desta Deliberação Normativa são adotadas as seguintes definições: 

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %o; 

II - ambiente aquático: corpo hídrico e seus componentes biológicos a ser considerado na 
proposição de classe de qualidade nas metas de enquadramento; 

III - ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento lento ou estagnado; 

IV - ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes; 

V - aqüicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições naturais, 
ocorre total ou parcialmente em meio aquático; 

VI - carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um corpo 
de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo; 

VII - cianobactérias: microorganismos procarióticos autotróficos, também denominados como 
cianofíceas (algas azuis) capazes de ocorrer em qualquer manancial superficial especialmente naqueles 
com elevados níveis de nutrientes (nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas com efeitos adversos 
a saúde; 

VIII - classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de água e de condições 
de ambientes aquáticos necessários, respectivamente, ao atendimento dos usos preponderantes e à 
integridade ecológica, atuais ou futuros; 

IX - classificação: qualificação das águas doces em função dos usos preponderantes e 
qualificação dos corpos de água continentais em função da integridade ecológica, (sistema de classes de 
qualidade), atuais e futuros; 

X - coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-
negativas, caracterizadas pela atividade da enzima f3-galactosidase. Podem crescer em meios contendo 
agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 44° - 45°C, com produção de ácido, gás 
e aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em 
solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por material fecal; 

XI - condição de qualidade: qualidade apresentada por um segmento de corpo de-água, num 
determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança adequada, frente às Classes de 
Qualidade; 

XII - condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados para o controle de 
lançamentos de efluentes no corpo receptor; 

XIII - controle de qualidade da água: conjunto de medidas operacionais que visa avaliar a 
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melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo de água; 

XIV - corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de efluentes; 

XV - desinfecção: remoção ou inativação de organismos potencialmente patogênicos; 

XVI - efeito tóxico agudo: efeito deletério aos organismos vivos causados por agentes físicos ou 
químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifestação que a antecede, em um curto período de 
exposição; 

XVII - efeito tóxico crônico: efeito deletério aos organismos vivos causados por agentes físicos ou 
químicos que afetam uma ou várias funções biológicas dos organismos, tais como a reprodução, o 
crescimento e o comportamento, em um período de exposição que pode abranger a totalidade de seu 
ciclo de vida ou parte dele; 

XVIII - efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento; 

XIX - enquadramento: instrumento de gestão de recursos hídricos instituído pela Lei n° 13.199 de 
29 de janeiro de 1999, que estabelece meta ou objetivo de qualidade da água e de ambiente aquático 
(classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo 
com os usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo, conforme deliberação dos respectivos 
comitês de bacia hidrográfica. 

XX - ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes 
físicos ou químicos a organismos aquáticos, visando avaliar o potencial de risco aos ambientes 
aquáticos; 

XXI - ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes 
físicos ou químicos em organismos visando avaliar o potencial de risco à saúde humana; 

XXII - Escherichia coli (E.coli): bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae caracterizada 
pela atividade da enzima-glicuronidase. Produz indol a partir do aminoácido triptofano. É a única espécie 
do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de animais 
homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas; 

XXIII - metas: desdobramento do objetivo de qualidade das águas e de ambientes aquáticos a ser 
alcançado, por meio de realizações físicas e atividades de gestão, de acordo com unidades de medida e 
cronograma preestabelecidos, de atendimento obrigatório, conforme programa para efetivação do 
enquadramento; 

XXIV - monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de água 
e dos ambientes aquáticos que pode ser contínua ou periódica, utilizada para acompanhamento da 
condição e controle da qualidade do corpo de água; 

XXV - padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de qualidade de 
água ou efluente; 

XXVI - parâmetro de qualidade da água: substancias ou outros indicadores representativos da 
qualidade da água; 

XXVII - pesca amadora: exploração de recursos pesqueiros com fins de lazer ou desporto; 

XXVIII - atividade de pesca: exploração de recursos pesqueiros com fins comerciais ou de 
subsistência; 

XXIX - programa para efetivação do enquadramento: conjunto de medidas ou ações progressivas 
e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas intermediárias e final de qualidade de água e de 
ambientes aquáticos estabelecidas para o enquadramento do corpo hídrico; 

XXX - recreação de contato primário: contato direto e prolongado com a água (tais como natação, 
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mergulho, esqui-aquático) na qual a possibilidade do banhista ingerir água é elevada; 

XXXI - recreação de contato secundário: refere-se àquela associada a atividades em que o 
contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir água é pequena, como na 
pesca e na navegação (tais como iatismo); 

XXXII - tratamento de água avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes 
refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, 
tais como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica; 

XXXIII - tratamento de água convencional: clarificação com utilização de coagulação e floculação, 
seguida de desinfecção e correção de pH; 

XXXIV - tratamento de água simplificado: clarificação por meio de filtração e desinfecção e 
correção de pH quando necessário; 

XXXV - tributário (ou curso de água afluente): corpo de água que flui para um rio maior ou para 
um lago ou reservatório; 

XXXVI - tributário direto (ou curso de água afluente): corpo de água que flui diretamente para um 
rio maior ou para um lago ou reservatório; 

XXXVII - vazão de referência: vazão do corpo hídrico utilizada como referência para a outorga 
pelo uso de recursos hídricos, base para o processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas 
e a necessária articulação das instâncias do Sistema Estadual de Meio Ambiente, a ser definida pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos — CERH-MG, em função das peculiaridades regionais; 

XXXVIII - virtualmente ausente: que não é perceptível pela visão, olfato ou paladar; e 

XXXIX - zona de mistura: região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial de um efluente. 

XL - bioacumulação: acúmulo de substâncias tóxicas em organismos ou em teias alimentares dos 
ecossistemas; 

XLI - ecorregiões aquáticas: áreas constituídas por uma ou mais bacias hidrográficas que 
compartilham ecossistemas semelhantes, caracterizadas por tipos de vegetação, solo, vida selvagem e 
águas, cujos padrões espaciais de distribuição são explicados, além do enfoque ambiental, pelo uso e 
ocupação humana do espaço físico; 

XLII - ecomorfologia dos habitats: aborda os processos geomorfológicos e sedimentológicos 
como condicionantes básicos da estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos em conexão 
com a paisagem; 

XLIII - indicadores biológicos: bactérias, vegetais e animais cuja presença ou comportamento 
estão relacionados de forma tão estreita a determinadas condições do meio ambiente que podem ser 
utilizados para avaliá-las; 

XLIV - fitoplâncton: comunidade vegetal microscópica, que flutua livremente na coluna de água; 

XLV - floração algal: desenvolvimento maciço de algas devido ao enriquecimento por nutrientes 
em um corpo de água; 

XLVI - macrófitas aquáticas: conjunto de plantas desde algas macroscópicas e musgos até as 
plantas vasculares; 

XLVII - macroinvertebrados bentônicos: comunidade de animais macroscópicos, com tamanho 
superior a 2 mm que vivem em substratos sólidos; 

XLVIII - invertebrados bentônicos: comunidade de animais que vivem em ambientes aquáticos, 
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aderidos e ou associados a substratos abióticos ou bióticos; 

XLIX - perifiton: complexa comunidade de organismos microscópicos (bactérias, algas, 
protozoários, microcrustáceoas, fungos, etc) e detritos (orgânicos e inorgânicos) que estão aderidos ou 
associados a diferentes substratos aquáticos abióticos ou bióticos, vivos ou mortos; 

L - substâncias com efeito endócrino: compostos orgânicos que atuam como ruptores endócrinos 
perturbando o sistema hormonal e, em particular, os hormônios sexuais, acarretando riscos à fertilidade e 
de feminilização e masculinização nos sexos opostos da biota aquática e dos seres humanos; 

LI - zona funcional: segmentos e trechos de rio que possuem regimes de descarga de água e 
sedimento similares, que manifestam características geomorfológicas distintas; 

LII - zooplâncton: comunidade de animais, em geral microscópicos, que flutuam livremente na 
coluna de água e, embora tenham movimentos próprios, não são capazes de vencer as correntezas; 

Capítulo II 
Da Classificação Dos Corpos De Água 

Art. 3° As águas doces estaduais são classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus 
usos preponderantes e as condições ambientais dos corpos de água, em cinco classes de qualidade. 

Parágrafo único. As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, 
desde que este não prejudique a qualidade da água e as condições ambientais dos corpos de água, 
atendidos outros requisitos pertinentes. 

Seção I 
Das Águas Doces 

Art. 4° As águas doces estaduais são classificadas em: 

I - classe especial: águas destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, com filtração e desinfecção; 

à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e 

à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

à proteção das comunidades aquáticas; 

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro 2000; 

à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

à proteção das comunidades aquáticas; 
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c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro 2000. 

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 
com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

à pesca amadora; 

à recreação de contato secundário; e 

à dessedentação de animais. 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

à navegação; 

à harmonia paisagística; e 

aos usos menos exigentes. 

Capitulo III 
Das Condições e Padrões de Qualidade das Águas e das Condições de Qualidade dos Ambientes 

Aquáticos 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 50  Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Deliberação Normativa 
estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe. 

Parágrafo único. Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou não nesta Deliberação 
Normativa, não poderão conferir às águas características capazes de causar efeitos letais ou alteração 
de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida, bem como de restringir os usos preponderantes 
previstos, ressalvado o disposto no § 3° do art. 29 desta Deliberação Normativa. 

Art. 6° A qualidade dos ambientes aquáticos deverá ser avaliada por indicadores biológicos, 
utilizando-se comunidades aquáticas, com critérios a serem definidos por deliberação conjunta do 
COPAM e CERH-MG. 

§1° - Serão estabelecidos sítios de referência em locais preservados e com baixo ou nenhum 
impacto antropogênico, caracterizados pela composição e estrutura das comunidades e diferenciados 
por ecorregiões aquáticas, zonas funcionais e características ecomorfológicas dos habitats. 

§20  - Os desvios da composição e estrutura das comunidades biológicas associados aos desvios 
da ecomorfologia dos habitats e da qualidades das águas, em relação ao(s) sítio(s) de referência, serão 
utilizados para avaliar o estado da qualidade dos ambientes aquáticos (classes de qualidade). 

§3° - As comunidades aquáticas a serem preferencialmente consideradas para avaliar a 
qualidade dos ambientes aquáticos são: 

I - para os ambientes táticos: invertebrados bentônicos, macrófitas, perifiton. 
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a) Em situações que se fizer necessário, deverão ser incluídos outros grupos de organismos 
aquáticos, como, ictiofauna, zooplâncton, potenciais vetores de doenças e patógenos. 

II - para os ambientes lênticos: zooplâncton, macrófitas e perífiton. 

a) Em situações que se fizer necessário, deverão ser incluídos outros grupos de organismos 
aquáticos, como, ictiofauna, invertebrados bentônicos, potenciais vetores de doenças e patógenos. 

Art. 70  O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a proposta de 
enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo órgão estadual competente. 

§ 1° Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja suspeita da sua 
presença ou não conformidade. 

§ 20 Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as incertezas de 
medição consideradas. 

§ 30  A qualidade dos ambientes aquáticos deverá ser monitorada periodicamente pelo órgão 
estadual competente observado o disposto no artigo 35 desta Deliberação Normativa. 

§ 40  As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes listados ou não 
nesta Deliberação Normativa, passíveis de causar danos aos seres vivos, deverão ser investigadas, 
utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos, análises de bioacumulação e efeitos endócrinos ou 
outros métodos cientificamente reconhecidos. 

I — a necessidade e a periodicidade de utilização destes testes deverá ser estabelecida pelo 
órgão estadual competente. 

§ 
	

Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se necessários em 
decorrência da atuação de empreendedores identificados, as despesas da investigação correrão as suas 
expensas. 

Art. 8° A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de que trata esta 
Deliberação Normativa serão realizadas pelo órgão estadual competente, podendo ser utilizado 
laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá adotar os procedimentos de controle de 
qualidade analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis, conforme Deliberação 
Normativa COPAM n° 89, de 15 de setembro de 2005. 

§ 1° Os laboratórios dos órgãos estaduais competentes deverão estruturar-se para atenderem ao 
disposto nesta Deliberação Normativa. 

§ 20 Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para detectar as 
concentrações desses parâmetros de qualidade de água, os sedimentos e biota aquática poderão ser 
investigados respectivamente por meio de ensaio ecotoxicológico e análise de bioacumulação, quanto à 
presença eventual dessas substâncias. 

Art. 90  A análise e avaliação da composição e estrutura das comunidades aquáticas e das 
características ecomorfológicas dos habitats serão realizadas pelo órgão estadual competente, podendo 
ser utilizado laboratório próprio, conveniado ou contratado, capacitado para atender a demanda, 
observado o disposto no artigo 35 desta Deliberação Normativa. 

Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das 
classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência. 

§ 1° Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as águas doces 
de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo 
receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido (OD) previstas não serão 
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desobedecidas, nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de mistura, conforme 
modelos internacionalmente reconhecidos. 

§ 2° Os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas químicas de nitrogênio 
e fósforo, nas condições de vazão de referência, poderão ser alterados em decorrência de condições 
naturais, ou quando estudos ambientais específicos, que considerem também a poluição difusa, 
comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para os usos previstos no enquadramento 
do corpo de água. 

§ 3° Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para eutrofização, 
nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de nitrogênio total (após 
oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 2,18 mg/L para ambientes lóticos, 
na vazão de referência. 

Art. 11. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, acrescentar outras 
condições e padrões de qualidade, para um determinado corpo de água, tornando-os inclusive mais 
restritivos ou estabelecendo medidas adicionais, tendo em vista as condições locais, mediante 
fundamentação técnica. 

Parágrafo único — Quando a vazão do corpo hídrico estiver abaixo da vazão de referência, ou 
quando o CERH-MG, ou os comitês de bacias hidrográficas, no uso de suas respectivas competências 
para a gestão de recursos hídricos determinarem, o estabelecimento de restrições e de medidas 
adicionais deverá ocorrer em caráter excepcional e temporário, para o atendimento às especificidades 
sazonais e locais. 

Seção II 
Das Águas Doces 

água. Art. 12. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de 

Art. 13. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 

I - Condições de qualidade dos ambientes aquáticos: serão consideradas as modificações em 
relação ao(s) sítio(s) de referência, a serem detalhadas em regulamento específico. 

II - Condições de qualidade de água: 

a) biológicas: 

1. coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser 
obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA n° 274, de 29 
de novembro de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 (seis) amostras, coletadas durante o 
período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao 
parâmetro coliformes termotolerantes observando-se os mesmos limites; 

2. clorofila a: valor máximo 10 pg/L; 

densidade de cianobactérias: valor máximo 20.000 cel/mL ou 2 mm3/L. No caso de uso para 
recreação de contato primário valor máximo 10.000 cel/mL ou 1 mm3/L; 

4. não verificação de efeitos tóxicos decorrentes de florações algais, devendo, a partir de 10.000 
cel/mL ou 1 mm3/L, realizar teste de toxicidade para verificar estes possíveis efeitos de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo órgão estadual competente ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou 
internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio toxicológico padronizado; 

não verificação de efeito tóxico agudo e crônico a organismos em amostras de água e/ou 
sedimento, de acordo com os critérios a serem estabelecidos pelo COPAM; 
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6. não verificação de bioacumulação de metais e compostos orgânicos na biota aquática, de 
acordo com os critérios a serem estabelecidos pelo COPAM e CERH-MG;e 

7. não verificação de alterações no sistema endócrino de espécies da biota aquática, de acordo 
com os critérios a serem estabelecidos pelo COPAM e CERH-MG. 

b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 

resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L 02; 

OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L 02; 

turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); 

cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; 

pH: 6,0 a 9,0; e 

I) sólidos em suspensão totais 50 mg/L. 

III - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 

TABELA 1- CLASSE 1 - AGUAS DOCES 
PADRÕES 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MAXIMO 
Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 
Antimônio 0,005mg/L Sb 
Arsênio total 0,01 mg/L As 
Bário total 0,7 mg/L Ba 
Berílio total 0,04 mg/L Be 
Boro total 0,5 mg/L B 
Cádmio total 0,001 mg/L Cd 
Chumbo total 0,01mg/L Pb 
Cianeto livre 0,005 mg/L CN 
Cloreto total 250 mg/L Cl 
Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 
Cobalto total 0,05 mg/L Co 
Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu 
Cromo total 0,05 mg/L Cr 
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 
Fluoreto total 1,4 mg/L F 
Fósforo total (ambiente lêntico) 0,020 mg/L P 
Fósforo total (ambiente intermediário, com 
tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico) 

0,025 mg/L P 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários 
de ambientes intermediários) 

0,1 mg/L P 

Lítio total 2,5 mg/L Li 
Manganês total 0,1 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 
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Níquel total 	 0,025 mg/L 	Ni 
Nitrato 	 10,0 mg/L 	N 
Nitrito 	 1,0 mg/L N 

3,7mg/L N, para pH £ 7,5 2,0 
mg/L N, para 7,5 < pH £ 8,0 1,0 Nitrogênio amoniacal total 
mg/L N, para 8,0 < pH £ 8,5 0,5 

mg/L N, para pH > 8,5 
Prata total 	 0,01 mg/L Ag 
Selênio total 	 0,01 mg/L Se 
Sulfato total 	 250 mg/L SO4 
Sulfeto (H2S não dissociado) 	 0,002 mg/L 	S 
Urânio total 	 0,02 mg/L 	U 
Vanádio total 	 0,1 mg/L V 
Zinco total 	 0,18 mg/L Zn 

	

PARÂMETROS ORGÂNICOS 	 VALOR MÁXIMO 
Acrilamida 	 0,5 pg/L 
Alacloro 	 20 pg/L 
Aldrin + Dieldrin 	 0,005 pg/L 
Atrazina 	 2 pg/L 
Benzeno 	 0,005 mg/L 
Benzidina 	 0,001 pg/L 
Benzo(a)antraceno 	 0,05 pg/L 
Benzo(a)pireno 	 0,05 pg/L 
Benzo(b)fluoranteno 	 0,05 pg/L 
Benzo(k)fluoranteno 	 0,05 pg/L 
Carbaril 	 0,02 pg/L 
Clordano (cis + trans) 	 0,04 pg/L 
2-Clorofenol 	 0,1 pg/L 
Criseno 	 0,05 pg/L 
2,4-D 	 4,0 pg/L 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 	 0,1 pg/L 
Dibenzo(a,h)antraceno 	 0,05 pg/L 
1 ,2-Dicloroetano 	 0,01 mg/L 
1,1-Dicloroeteno 	 0,003 mg/L 
2,4-Diclorofenol 	 0,3 pg/L 
Diclorometano 	 0,02 mg/L 
DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD) 	 0,002 pg/L 
Dodecacloro pentaciclodecano 	 0,001 pg/L 
Endossulfan (a + 13  + sulfato) 	 0,056 pg/L 
Endrin 	 0,004 pg/L 
Estireno 	 0,02 mg/L 
Etilbenzeno 	 90,0 pg/L 
Feriais totais (substâncias que reagem com 

0,003 mg/L C6H5OH 4-aminoantipirina) 
Glifosato 	 65 pg/L 
Gution 	 0,005 pg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 	 0,01 pg/L 
Hexaclorobenzeno 	 0,0065 pg/L 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 	 0,05 pg/L 
Lindano (y-HCH) 	 0,02 pg/L 
Malation 	 0,1 pg/L 
Metolacloro 	 10 pg/L 
Metoxicloro 	 0,03 pg/L 
Paration 	 0,04 pg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 	 0,001 pg/L 
Pentaclorofenol 	 0,009 mg/L 
Simazina 	 2,0 pg/L 
Substâncias tensoativas que reagem com o 

0,5 mg/L LAS azul de metileno 
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2,4,5—T 	 2,0 pg/L 
Tetracloreto de carbono 	 0,002 mg/L 
Tetracloroeteno 	 0,01 mg/L 
Tolueno 	 2,0 pg/L 
Toxafeno 	 0,01 pg/L 
2,4,5-TP 	 10,0 pg/L 
Tributilestanho 	 0,063 pg/L TBT 
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 	 0,02 mg/L 
Tricloroeteno 	 0,03 mg/L 
2,4,6-Triclorofenol 	 0,01 mg/L 
Trifluralina 	 0,2 pg/L 
Xileno 	 300 pg/L 

IV - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo 
intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso III deste artigo, aplicam-se os seguintes padrões em 
substituição ou adicionalmente: 

TABELA II- CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES 

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE 
ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 
Arsênio total 0,14 pg/L As 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 
Benzidina 0,0002 pg/L 
Benzo(a)antraceno 0,018 pg/L 
Benzo(a)pireno 0,018 pg/L 
Benzo(b)fluoranteno 0,018 pg/L 
Benzo(k)fluoranteno 0,018 pg/L 
Criseno 0,018 pg/L 
Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 pg/L 
3,3-Diclorobenzidina 0,028 pg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 pg/L 
Hexaclorobenzeno 0,00029 pg/L 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 pg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 0,000064 1.1g/L 
Pentaclorofenol 3,0 pg/L 
Tetracloreto de carbono 1,6 pg/L 
Tetracloroeteno 3,3 pg/L 
Toxafeno 0,00028 pg/L 
2,4,6-triclorofenol 2,4 pg/L 

Art 14. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos no 
artigo anterior, à exceção do seguinte: 

I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam 
removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 

a) biológicas: 

coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a 

Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido 
um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) 
amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser 
determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com os mesmos limites. 

clorofila a: até 30 mg/L;e 
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3. densidade de cianobactérias: até 50.000 cel/mL ou 5 mm3/L. No caso de uso para recreação 
de contato primário valor máximo 10.000 cel/mL ou 1 mm3/L. 

cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; 

turbidez: até 100 UNT; 

DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L 02; 

OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L 02; 

sólidos em suspensão totais: 100 mg/L;e 

fósforo total: 

até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; 

até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico. 

Art. 15 As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 

I - Condições de qualidade dos ambientes aquáticos: serão consideradas as modificações em 
relação ao(s) sítio(s) de referência, a serem detalhadas em regulamento específico: 

II - Condições de qualidade de água: 

a)biológicas: 

1. coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser 
excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 
6 (seis) amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. Para 
dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras, coletadas durante o 
período de um ano, com freqüência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite 
de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras 
coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral. A E. coli poderá ser determinada 
em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com os mesmos limites; 

2. clorofila a: valor máximo 60 pg/L; 

densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L; 

densidade de cianobactérias para dessedentação de animais: os valores não deverão exceder 
50.000 cel/mL ou 5 mm3; 

não verificação de efeitos tóxicos decorrentes de florações algais devendo a partir de 10.000 
cel/mL ou 1 mm3/L realizar teste de toxicidade para verificar estes possíveis efeitos de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo órgão estadual competente ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou 
internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio toxicológico padronizado; 

não verificação de efeito tóxico agudo e crônico a organismos, em amostras de água e/ou 
sedimento, de acordo com os critérios a serem estabelecidos pelo COPAM e CERH-MG; 

possibilidade de detectar bioacumulação de metais e compostos orgânicos na biota aquática, 
de acordo com os critérios a serem estabelecidos pelo COPAM e CERH-MG;e 

possibilidade de verificação de alterações no sistema endócrino de espécies da biota aquática, 
de acordo com os critérios a serem estabelecidos pelo COPAM e CERH-MG; 
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b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam 
removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 

resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

DBO 5 dias a 20°C até 10 mg/L 02; 

OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L 02; 

turbidez até 100 UNT; 

cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; 

pH: 6,0 a 9,0;e 

I) sólidos em suspensão totais: 100 mg/L. 

II - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 

TABELA III - CLASSE 3 - ÁGUAS DOCES 
PADRÕES 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MAXIMO 
Alumínio dissolvido 0,2 mg/L AI 
Arsênio total 0,033 mg/L As 
Bário total 1,0 mg/L Ba 
Berílio total 0,1 mg/L Be 
Boro total 0,75 mg/L B 
Cádmio total 0,01 mg/L Cd 
Chumbo total 0,033 mg/L Pb 
Cianeto livre 0,022 mg/L CN 
Cloreto total 250 mg/L Cl 
Cobalto total 0,2 mg/L Co 
Cobre dissolvido 0,013 mg/L Cu 
Cromo total 0,05 mg/L Cr 
Ferro dissolvido 5,0 mg/L Fe 
Fluoreto total 1,4 mg/L F 
Fósforo total (ambiente lêntico) 0,05 mg/L P 
Fósforo total (ambiente intermediário, com 
tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico) 

0,075 mg/L P 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários 
de ambientes intermediários) 

0,15 mg/L P 

Lítio total 2,5 mg/L Li 
Manganês total 0,5 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,002 mg/L Hg 
Níquel total 0,025 mg/L Ni 
Nitrato 10,0 mg/L N 
Nitrito 1,0 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total 

13,3 mg/L N, para pH £ 7,5 
mg/L N, para 7,5 < pH £ 8,0 
mg/L N, para 8,0 < pH £ 8,5 

mg/L N, para pH > 8,5 

5,6 
2,2 
1,0 

Prata total 0,05 mg/L Ag 
Selênio total 0,05 mg/L Se 
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Sulfato total 	 250 mg/L SO4 
Sulfeto (como H2S não dissociado) 	 0,3 mg/L S 
Urânio total 	 0,02 mg/L U 
Vanádio total 	 0,1 mg/L V 
Zinco total 	 5 mg/L Zn 
PARÂMETROS ORGÂNICOS 	 VALOR MÁXIMO 
Aldrin + Dieldrin 	 0,03 pg/L 
Atrazina 	 2 pg/L 
Benzeno 	 0,005 mg/L 
Benzo(a)pireno 	 0,7 pg/L 
Carbaril 	 70,0 pg/L 
Clordano (cis + trans) 	 0,3 pg/L 
2,4-D 	 30,0 pg/L 
DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD) 	 1,0 pg/L 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 	 14,0 pg/L 
1 ,2-Dicloroetano 	 0,01 mg/L 
1,1-Dicloroeteno 	 30 pg/L 
Dodecacloro Pentaciclodecano 	 0,001 pg/L 
Endossulfan (a + b + sulfato) 	 0,22 pg/L 
Endrin 	 0,2 pg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem 

0,01 mg/L C6H5OH 
com 4-aminoantipirina) 
Glifosato 	 280 pg/L 
Gution 	 0,005 pg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 	 0,03 pg/L 
Lindano (g-HCH) 	 2,0 pg/L 
Malation 	 100,0 pg/L 
Metoxicloro 	 20,0 pg/L 
Paration 	 35,0 pg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 	 0,001 pg/L 
Pentaclorofenol 	 0,009 mg/L 
Substâncias tenso-ativas que reagem com 

0,5 mg/L LAS o azul de metileno 
2,4,5—T 	 2,0 pg/L 
Tetracloreto de carbono 	 0,003 mg/L 
Tetracloroeteno 	 0,01 mg/L 
Toxafeno 	 0,21 pg/L 
2,4,5—TP 	 10,0 pg/L 
Tributilestanho 	 2,0 pg/L TBT 
Tricloroeteno 	 0,03 mg/L 
2,4,6-Triclorofenol 	 0,01 mg/L 

Art. 16 As águas doces de classe 4 observarão as seguintes condições e padrões: 

I — Condições de qualidade dos ambientes aquáticos: serão consideradas as modificações em 
relação ao(s) sítio(s) de referência, a serem detalhadas em regulamento específico. 

II - Condições de qualidade de água: 

materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

odor e aspecto: não objetáveis; 

óleos e graxas: toleram-se iridescências; 

substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de 
navegação: virtualmente ausentes; 
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fenóis totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) até 0,5 mg/L de C6H5OH; 

OD, não inferior a 2,0 mg/L 02 em qualquer amostra; e 

pH: 6,0 a 9,0. 

Capítulo IV 
Diretrizes Ambientais Para o Enquadramento 

Art. 17 Os mecanismos e critérios do enquadramento serão estabelecidos por Deliberação 
específica, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos — CERH-MG, em conjunto com o COPAM, sob 
a coordenação da SEMAD, conforme determina art. 7°, inciso II, do Decreto n.° 41.578, de 18 de março 
de 2001. 

§ 1° O enquadramento do corpo de água será definido pelos usos preponderantes mais restritivos 
da água, atuais ou pretendidos. 

§ 2° Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de água esteja em 
desacordo com os usos preponderantes atuais ou pretendidos, deverão ser estabelecidas metas 
obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da qualidade da água e de condições de ambientes 
aquáticos para efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados nos parâmetros que excedam 
aos limites devido às condições naturais. 

§ 30  As metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, deverão ser atingidas observando-
se a vazão de referência para outorga de direito de uso. 

§ 4° Em corpos de água intermitentes ou com regime de vazão que apresente diferença sazonal 
significativa, as metas progressivas obrigatórias poderão variar ao longo do ano. 

§ 50  No enquadramento dos corpos de água, as metas obrigatórias progressivas, intermediárias 
e final deverão ser estabelecidas mediante definição de parâmetros de qualidade. 

§ 6° Em corpos de água utilizados por populações para seu abastecimento, o enquadramento e o 
licenciamento ambiental de atividades a montante preservarão, obrigatoriamente, as condições de 
consumo. 

Art. 18. As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a outorga e 
cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como o licenciamento, termos de 
ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão basear-se nas metas progressivas 
intermediárias e final aprovadas pelo órgão competente para a respectiva bacia hidrográfica, segmento 
ou corpo hídrico específico. 

Capitulo V 
Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes 

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. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento: 

I - acrescentar outras condições e padrões, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as 
condições locais, mediante fundamentação técnica; e 

II - exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes, compatível com as 
condições do respectivo corpo de água superficial, mediante fundamentação técnica. 

Art. 20. É vedado o lançamento e a autorização de lançamento de efluentes em desacordo com 
as condições e padrões estabelecidos nesta Deliberação Normativa. 
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Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, excepcionalmente, autorizar o 
lançamento de efluente acima das condições e padrões estabelecidos no art. 29 desta Deliberação 
Normativa, desde que observados os seguintes requisitos: 

I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado; 

II - atendimento ao enquadramento e às metas intermediárias e finais, progressivas e 
obrigatórias; 

III - realização de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, às expensas do empreendedor responsável 
pelo lançamento; 

IV - estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento; e 

V - fixação de prazo máximo para o lançamento excepcional. 

Art. 21. O órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica ou no licenciamento 
da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de 
substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos processos produtivos, listadas ou 
não no art. 29 desta Deliberação Normativa, de modo a não comprometer as metas progressivas 
obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água. 

§ 1° No caso de empreendimento de significativo impacto, o órgão ambiental competente exigirá, 
nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de 
suporte de carga do corpo receptor. 

§ 2° O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os 
padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, 
estimando a concentração após a zona de mistura. 

§ 3° Sob pena de nulidade da licença expedida, o empreendedor, no processo de licenciamento, 
informará ao órgão ambiental competente as substâncias que poderão estar contidas no seu efluente, 
entre aquelas previstas nesta Deliberação Normativa para padrões de qualidade de água. 

§ 4° O disposto no § 1° deste artigo aplica-se também às substâncias não contempladas nesta 
Deliberação Normativa, exceto se o empreendedor não tivesse condições de saber de sua existência nos 
seus efluentes. 

Art. 22. É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos Persistentes-POPs 

mencionados na Convenção de Estocolmo, ratificada pelo Decreto Legislativo n° 204, de 7 de maio de 
2004. 

Parágrafo único. Nos processos onde possa ocorrer a formação de dioxinas (2, 3, 7, 8 TCDD) e 
furanos (2, 3, 7, 8 TCDF) deverá ser utilizada a melhor tecnologia disponível para a sua redução, até a 
completa eliminação. 

Art. 23. Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água características em desacordo com as 
metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento. 

§ 1° As metas obrigatórias serão estabelecidas mediante parâmetros. 

§ 2° Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias, os padrões de qualidade a serem 
obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado. 

§ 3° Na ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem ser obedecidos os 
padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver enquadrado. 

Art. 24. A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar poluição ou 
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contaminação das águas. 

Art. 25. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu 
lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como as águas de 
abastecimento e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação. 

Art. 26. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou lançamentos 
individualizados, os limites constantes desta Deliberação Normativa aplicar-se-ão a cada um deles ou ao 
conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental competente. 

Art. 27. Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de 
resíduos domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais e de quaisquer outras fontes de poluição, 
mesmo que tratados. 

§ 1° Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá, simultaneamente: 

I - atender às condições e padrões de lançamento de efluentes; 

II - não ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de água, estabelecidos 
para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência; e 

III - atender a outras exigências aplicáveis, especialmente aquelas estabelecidas nos planos de 
recursos hídricos. 

§ 2° No corpo de água em processo de recuperação, o lançamento de efluentes observará as 
metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final. 

Art. 28. Na zona de mistura de efluentes, o órgão ambiental competente poderá autorizar, levando 
em conta o tipo de substância, valores em desacordo com os estabelecidos para a respectiva classe de 
enquadramento, desde que não comprometam os usos previstos para o corpo de água. 

Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mistura deverão ser 
objeto de estudo, nos termos determinados pelo órgão ambiental competente, às expensas do 
empreendedor responsável pelo lançamento. 

Art. 29. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 
indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, 
resguardadas outras exigências cabíveis: 

§ 1° O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos 
organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade estabelecidos pelo 
órgão ambiental competente. 

§ 2° Os critérios de toxicidade previstos no § 1° devem se basear em resultados de ensaios 
ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos aquáticos, e realizados no efluente. 

§ 3° Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos nesta 
Deliberação Normativa não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não se aplicam os 
parágrafos anteriores. 

§ 4° Condições de lançamento de efluentes: 

I - pH entre 6,0 a 9,0; 

II - temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 
deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

III - materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento 
em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis 
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deverão estar virtualmente ausentes; 

IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de 
atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente; 

V - óleos e graxas: 

óleos minerais: até 20mg/L; 

óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L. 

VI - ausência de materiais flutuantes; 

VII — DBO: até 60 mg/L ou: 

tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 60% e média anual igual ou 
superior a 70% para sistemas de esgotos sanitários e de percolados de aterros sanitários municipais;e 

tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 75% e média anual igual ou 
superior a 85% para os demais sistemas. 

VIII - DQO - até 180 mg/L ou: 

tratamento com eficiência de redução de DOO em no mínimo 55% e média anual igual ou 
superior a 65% para sistemas de esgotos sanitários e de percolados de aterros sanitários municipais; 

tratamento com eficiência de redução de DOO em no mínimo 70% e média anual igual ou 
superior a 75% para os demais sistemas; 

Se tratar de efluentes de indústria têxtil, o padrão será de 250 mg/L;e 

Se tratar de efluentes de fabricação de celulose Kraft branqueada, o padrão será de 15 kg de 
DOO/ tonelada de celulose seca ao ar (tSA) para novas unidades ou ampliação. Para as unidades 
existentes o padrão será de 20 Kg de DQO/ tonelada de celulose seca ao ar (tSA), média diária, e 15Kg 
de DOO/ tonelada de celulose seca ao ar (tSA), média anual. 

IX — Substancias tensoativas que reagem com azul de metileno: até 2,0 mg/L de LAS, exceto 
para sistemas públicos de tratamento de esgotos sanitários; 

X — Sólidos em suspensão totais até 100 mg/L, sendo 150 mg/L nos casos de lagoas de 
estabilização. 

§ 50  Padrões de lançamento de efluentes: 

TABELA IV - LANÇAMENTO DE EFLUENTES 
PADRÕES 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 
Arsênio total 0,2 mg/L As 
Bário total 5,0 mg/L Ba 
Boro total 5,0 mg/L B 
Cádmio total 0,1 mg/L Cd 
Chumbo total 0,1 mg/L Pb 
Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 
Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 
Cromo hexavalente 0,5 mg/L Cr6+  
Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr3+  
Estanho total 4,0 mg/L Sn 
Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fé 
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Fluoreto total 	 10,0 mg/L F 
Manganês dissolvido 	 1,0 mg/L Mn 
Mercúrio total 	 0,01 mg/L Hg 
Níquel total 	 1,0 mg/L Ni 
Nitrogênio amoniacal total* 	 20,0 mg/L N 
Prata total 	 0,1 mg/L Ag 
Selênio total 	 0,30 mg/L Se 
Sulfeto 	 1,0 mg/L S 
Zinco total 	 5,0 mg/L Zn 

	

PARÂMETROS ORGÂNICOS 	 VALOR MÁXIMO 
Clorofórmio 	 1,0 mg/L 
Dicloroeteno 	 1,0 mg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem 

0,5 mg/L C6H5OH 
com 4-aminoantipirina) 
Tetracloreto de Carbono 	 1,0 mg/L 
Tricloroeteno 	 1,0 mg/L 

* Não aplicável a sistemas de tratamento de esgotos sanitários 

Art. 30. Sem prejuízo do disposto no inciso I, do parágrafo único do art. 18 desta Deliberação Normativa, 
o órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da vazão de 
referência, estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário, aos 
lançamentos de efluentes que possam, dentre outras conseqüências: 

I - acarretar efeitos tóxicos agudos em organismos aquáticos; ou 

II - inviabilizar o abastecimento das populações. 

Art. 31. Além dos requisitos previstos nesta Deliberação Normativa e em outras normas aplicáveis, os 
efluentes provenientes de serviços de saúde e estabelecimentos nos quais haja despejos infectados com 
microorganismos patogênicos só poderão ser lançados após tratamento especial. 

Art. 32. Para o lançamento de efluentes tratados no leito seco de corpos de água intermitentes, o órgão 
ambiental competente definirá, ouvido o órgão gestor de recursos hídricos, condições especiais. 

Capítulo VI 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 33. Cabe aos órgãos ambientais competentes, quando necessário, definir os valores dos poluentes 
considerados virtualmente ausentes. 

Art. 34. No caso de abastecimento para consumo humano, sem prejuízo do disposto nesta Deliberação 
Normativa, deverão ser observadas, as normas específicas sobre qualidade da água e padrões de 
potabilidade. 

Art. 35. A classificação da qualidade dos ambientes aquáticos deverá ser adotada para o enquadramento 
dos ambientes aquáticos após o prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data de publicação desta 
Deliberação Normativa. 

§ 1° Durante este prazo o órgão estadual competente deverá implementar, em caráter piloto, a utilização 
de indicadores biológicos para avaliação da qualidade dos ambientes aquáticos, conforme disposto no 
artigo 6°, sendo que a utilização piloto terá como objetivo padronizar a metodologia de: seleção dos sítios 
de referência, caracterização ecomorfológica dos habitats, amostragem, análise laboratorial, 
processamento e representação dos dados; 

§ 2° Para implementar o disposto no § 1°  deste artigo deverá ser criado Grupo de Trabalho 
multidisciplinar, até 90 (noventa) dias após a data da publicação desta Deliberação Normativa, 
constituído por representantes dos órgãos ambientais estaduais, centros tecnológicos, universidades, 
entidades usuárias e gestoras dos recursos hídricos e sociedades afins; 
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Art. 36. Os métodos de coleta e de análises de águas são os especificados em normas técnicas 
cientificamente reconhecidas. 

Art. 37. Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas 
classe 2, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da 
classe mais rigorosa correspondente. 

Art. 38. Os empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da publicação desta 
Deliberação Normativa, tiverem Licença de Instalação ou de Operação, expedida e não impugnada terão 
que estar adequados às condições e padrões novos ou mais rigorosos previstos na Resolução CONAMA 
n.° 357, de 17 de março de 2005, de acordo com os prazos contidos na citada Resolução e terão o prazo 
de três anos a contar da data de publicação desta Deliberação Normativa para se adequarem às 
condições e padrões novos ou mais rigorosos previstos nesta Deliberação Normativa. 

§ 1° O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o cronograma das medidas 
necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo, antes do inicio da execução do projeto. 

§ 2° As instalações de tratamento existentes deverão ser mantidas em operação com a capacidade, 
condições de funcionamento e demais características para as quais foram aprovadas, até que se 
cumpram as disposições desta Deliberação Normativa. 

§ 3° O descarte contínuo de água de processo ou de produção em áreas cársticas será objeto de 
deliberação específica, a ser publicada no prazo máximo de um ano, a contar da data de publicação 
desta Deliberação Normativa. 

Art. 39. O responsável por fontes potencial ou efetivamente poluidoras das águas deve apresentar ao 
órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, declaração de carga poluidora, 
referente ao ano civil anterior, subscrita pelo administrador principal da empresa e pelo responsável 
técnico devidamente habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. 

§ 1° A declaração referida no caput deste artigo deverá seguir o modelo constante do anexo único, 
sendo que para cada tipologia o COPAM poderá exigir parâmetros específicos. 

§ 2° Para as fontes potencial ou efetivamente poluidoras das águas enquadrados nas classes 5 e 6 a 
declaração deverá ser apresentada anualmente; para as enquadradas nas classes 3 e 4, a declaração 
deverá ser apresentada a cada dois anos. 

§ 3° As fontes potencialmente ou efetivamente poluidoras das águas enquadradas nas classes 1 e 2 
estão dispensadas da declaração prevista no caput. 

Art. 40. O não cumprimento ao disposto nesta Deliberação Normativa acarretará aos infratores as 
sanções previstas pela legislação vigente. 

§ 10 Os órgão ambiental competente e gestores de recursos hídricos, no âmbito de suas respectivas 
competências, fiscalizarão o cumprimento desta Deliberação Normativa, bem como quando pertinente, a 
aplicação das penalidades administrativas previstas nas legislações específicas, sem prejuízo do 
sancionamento penal e da responsabilidade civil objetiva do poluidor. 

§ 20 As exigências e deveres previstos nesta Deliberação Normativa caracterizam obrigação de relevante 
interesse ambiental. 

Art. 41. Equiparam-se a perito, os responsáveis técnicos que elaborem estudos e pareceres 
apresentados aos órgãos ambientais. 

Art. 42. O não cumprimento ao disposto nesta Deliberação Normativa sujeitará os infratores, entre outras, 

às sanções previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e respectiva regulamentação. 

Art. 43. Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 44. Revoga-se a Deliberação Normativa COPAM n° 10, de 16 de dezembro de 1986. 

Belo Horizonte, 05 de Maio de 2008. 

Shelley de Souza Carneiro 
Secretário Adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Secretário 

Executivo do COPAM e CERH/MG 

ANEXO ÚNICO 
(a que se refere o § 1° do artigo 39 da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CER H-MG n.° 1, de 14 de 

abril de 2008) 

DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA (ANO BASE) 

Atenção! A presente Declaração, parte integrante da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n.° 1, 
de 14 de abril de 2008, deve ser preenchida com informações para cada ponto de lançamento. 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
Razão social ou nome: 
Nome Fantasia: 
CNPJ/CPF: Inscrição estadual: 
Endereço (Rua, Av. Rod. Etc.): N°/km: 
Complemento: Bairro/localidade: 
Município: UF: CEP: Telefone: ( ) 
Fax:( 	) Caixa Postal: E-mail: 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Razão social ou nome: 
Nome Fantasia: 
CNPJ/CPF: Inscrição estadual: 
Endereço (Rua, Av. Rod. Etc.): N°/km: 
Complemento: Bairro/localidade: 
Município: 	 UF: CEP: Telefone: ( ) 
Fax:( 	) 	 Caixa Postal: E-mail: 
Pessoa de contato: 

Numero do processo do COPAM: 

Número do processo DNPM (Específico para Mineração): 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
Nome: 

Numero da ART ou similar: 
Endereço: 
Telefone: 
e-mail: 

LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EMPREENDIMENTO EM UM DOS FORMATOS ABAIXO. 

Formato LAT/LONG 
LATITUDE LONGITUDE 

graus 	minutos 	 segundos graus 	minutos 	segundos 

Formato UTM (X, Y) DATUM: [ 	] SAD 69; [ ] WGS 84; [ ] Córrego Alegre 
Meridiano Central: 	[ 	] 390 	[ 	j45° 	

[ 	] 24 

x= Y = 

Observação: Quando informar em Latitude e Longitude o DATUM é obrigatório, e guando expressa em formato UTM o DATUM, FUSO e 
o Meridiano Central são obrigatórios. 

IDENTIFICAÇÃO DO CORPO RECEPTOR 
Curso de água ( 	) 	Lago ou Lagoa natural ( 	) 	Reservatório ( 	) 	Rede coletora publica ( ) 	Outro ( 	) 
Nome do corpo de água: 	 Regime de fluxo de água: 	Perene ( )  Intermitente ( ) 
Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos — UPGRH: 
Bacia hidrográfica estadual: 
Bacia hidrográfica federal: 
Ambiente: Léntico: ( 	) 	Lotico: ( 	) Intermediário ( 	) 
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DADOS DO EMPREENDIMENTO 
Código da atividade (DN COPAM 74/04): 
Classe (DN COPAM 74/04): 

CARACTERIZAÇÃO DE VAZÕES 
Vazão média gerada 

(m3/mês) 
Vazão média tratada 

(m3/mês) 
Número de medições 

CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE LÍQUIDO BRUTO 
Unidade Média Anual Número amostras(*) 

Temperatura (° C) o c.  

pH 
Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO mg/L 
Demanda Química de Oxigênio DOO mg/L 
Coliformes termotolerantes ou E. coli NMP/100 mL 
Sólidos suspensos totais mg/L 
Fósforo total mg/L 
Nitrogênio amoniacal total mg/L 
Outros 	(definidos 	nas 	condicionantes 	do 	licenciamento 
ambiental aprovado pelo COPAM) 

_. 

CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE LIQUIDO APÓS TRATAMENTO 

Unidade Média Anual Número amostras(*) 

Temperatura (° C) ° C 
pH 
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO mg/L 
Demanda Química de Oxigênio - DOO mg/L 
Coliformes termotolerantes ou E. coli NMP/100 mL 
Sólidos suspensos totais mg/L 
Fósforo total mg/L 
Nitrogênio amoniacal total mg/L 
Eficiência de remoção de DBO % 
Eficiência de remoção de DOO % 
Outros 	(definidos 	nas 	condicionantes 	do 
ambiental aprovado pelo COPAM) 

licenciamento 

QUANTIFICAÇÃO DE CARGA POLUIDORA LANÇADA 
Carga (ton/mês) 

Demanda Bioquimica de Oxigênio - DBO 
Demanda Química de Oxigênio - DOO 
Sólidos suspensos totais 
Fósforo total 

Nitrogênio amoniacal total 

Outros (definidos nas condicionantes do licenciamento ambiental 
aprovado pelo COPAM) 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (estado de manutenção dos equipamentos e das 
unidades de tratamento e outras) 

Data da Declaração 

Assinatura do Responsável Técnico 

(") 

(*) 
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Retificação — Diário do Executivo — "Minas Gerais" — 20/05/2008  
ONDE SE LÊ: 

(—) 
"Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs, ratificada pelo Decreto 
Legislativo no 204, de 7 de maio de 2004; 

Art. 40 As águas doces estaduais são classificadas em: 
(...) 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 
(...) 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 29 de 
novembro 2000; 
(—) 
Art. 13. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 

II - Condições de qualidade de água: 
a) biológicas: 
1, coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de 
balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA no 274, de 29 de novembro de 2000. Para ... 
(—) 
III - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 

IV - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no 
inciso III deste artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente: 
Art 14. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte: 
I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, 
sedimentação e filtração convencionais; 
a) biológicas: 

coliformes ten-notolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMAno 274, de 29 de 
novembro 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termo tolerantes por100 mililitros em 80% ou 
mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E.coli poderá ser determinada 
em substituição ao parãmetro coliformes termo tolerantes de acordo com os mesmos limites. 

clorofila a: até 30 g/L;e 

Art. 15 As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 

II - Condições de qualidade de água: 

2. clorofila a: valor máximo 60 ig/L; 
densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L; 
densidade de cianobactérias para dessedentação de animais: os valores não deverão exceder 50.000 cel/mL ou 5 mm3; 
não verificação de efeitos tóxicos de correntes de florações algais devendo a partir de 10.000 cel/mL ou 1 mm3/Lrealizar teste de 

toxicidade para verificar estes possíveis efeitos de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão estadual competente ou, na sua 
ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio toxicológico padronizado; 

II - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 

Art. 29. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que 
obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 

SS 4o Condições de lançamento de efluentes: 

II - temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de 
mistura, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo d'água; 

X - Sólidos em suspensão totais até 100 mg/L, sendo 150mg/L nos casos de lagoas de estabilização. 
SS 5o Padrões de lançamento de efluentes: 
LEIA-SE: 

"Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs, ratificada pelo Decreto 
Legislativo ndeg. 204, de 7 de maio de 2004; 

Art. 4o As águas doces estaduais são classificadas em: 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA ndeg. 274, de 29 de 
novembro 2000; 

(—) 
Art. 13. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 
(--) 
II - Condições de qualidade de água: 
a) biológicas: 

1. coliformes termo tolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de 
balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA ndeg. 274, de 29 de novembro de 2000. Para 
C..) 
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III - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 
(.. ) 
IV - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no 
inciso III deste artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente: 
Art 14. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte: 
I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, 
sedimentação e filtração convencionais; 

coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAM Ano 274, de 29 de 
novembro 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por100 mililitros em 80% ou 
mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E.coli poderá ser determinada 
em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com os mesmos limites. 

clorofila a: até 30 g/L;e 
(...) 
Art. 15 As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 
(...) 
II - Condições de qualidade de água: 
(...) 
2. clorofila a: valor máximo 60 ig/L; 

densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L; 
densidade de cianobactérias para dessedentação de animais: os valores não deverão exceder 50.000 cel/mL ou 5 mm3; 
não verificação de efeitos tóxicos decorrentes de florações algais devendo a partir de 10.000 cel/mL ou 1 mm3/Lrealizar teste de 

toxicidade para verificar estes possíveis efeitos de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão estadual competente ou, na sua 
ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio toxicológico padronizado; 
(..-) 
II - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 
(...) 
(...) 
Art. 29. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão serlançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que 
obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 
(...) 
SS 4o Condições de lançamento de efluentes: 
(...) 
II - temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de 
mistura; 
(...) 
X - Sólidos em suspensão totais até 100 mg/L, sendo 150mg/L nos casos de lagoas de estabilização. 
SS 5o Padrões de lançamento de efluentes: 

[1] 
	 A Lei Delegada n° 178, de 29 de janeiro de 2007 (Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" — 30/01/2007) 
(Retificação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" — 31/01/2007) dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de 
Política Ambiental - COPAM - e dá outras providências. 
[2]

. O Decreto n° 44.667, de 3 de dezembro de 2007 (Publicação — Diário do Executivo — "Minas Gerais" — 04/12/2007) dispõe 
sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, de que trata a Lei Delegada n° 178, de 29 de 
janeiro de 2007. 
[31 	 A Resolução CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 (Publicação - Diário Oficial da União - 22/12/1997) 
regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 
[4] 

A Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999 (Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 30/01/1999) dispõe sobre a 
Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências. 
[51 

O Decreto n° 41.578 de 08 de março de 2001 (Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 09/03/2001) 
regulamenta a Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre Política Estadual de Recursos Hídricos. 

A Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Publicação - Diário Oficial da União — 02/09/1981) dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

A Lei n°9.433 de 08 de Janeiro de 1997 (Publicação - Diário Oficial da União - 09/01/1997) institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal e altera o art. 1° da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989. 

A Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 (Publicação - Diário Oficial da União —18/03/2005) dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

O Decreto Legislativo n° 204, de 07 de maio de 2004 (Publicação - Diário Oficial da União - 10/05/2004) aprova o texto da 
Convenção Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, adotada, naquela cidade, em 22 de maio de 2001. 

Retificação Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH-MG n°01, de 05 de maio de 2008 (Publicado no "Minas 
Gerais" do dia 13/05/2008) 
ONDE SE LÊ: 

"Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs, ratificada 
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pelo Decreto Legislativo no 204, de 7 de maio de 2004; 
(••-) 
Art. 4° As águas doces estaduais são classificadas em: 
(.••) 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

c) á recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 
29 de novembro 2000; 
(.••) 
Art. 13. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 
(•••) 
II - Condições de qualidade de água: 
a) biológicas: 
1. coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade 
de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA no 274, de 29 de novembro de 2000. Para ... 
(—) 
III - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 
(.••) 
IV - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo intensivo, além dos padrões 
estabelecidos no inciso III deste artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente: 
Art. 14. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos no artigo anterior, à exceção do 
seguinte: 
I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de 
coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 
a) biológicas: 

coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA no 274, 
de 29 de novembro 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 
100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência 
bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com os 
mesmos limites. 

clorofila a: até 30 g/L;e 
(.-.) 
Art. 15 As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 
(•••) 
II - Condições de qualidade de água: 
(...) 

clorofila a: valor máximo 60 ig/L; 
densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L; 
densidade de cianobactérias para dessedentação de animais: os valores não deverão exceder 50.000 cel/mL ou 5 mm3; 
não verificação de efeitos tóxicos decorrentes de florações algais devendo a partir de 10.000 cel/mL ou 1 mm3/L realizar 

teste de toxicidade para verificar estes possíveis efeitos de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão estadual 
competente ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio toxicológico padronizado; 

II - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 
(.•.) 
(...) 
Art. 29. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água 
desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 
(—) 
§ 4° Condições de lançamento de efluentes: 
(...) 
II - temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite 
da zona de mistura, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo d'água; 
(•••) 
X - Sólidos em suspensão totais até 100 mg/L, sendo 150 mg/L nos casos de lagoas de estabilização. 
§ 5° Padrões de lançamento de efluentes: 
LEIA-SE: 
"Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs, ratificada 
pelo Decreto Legislativo n° 204, de 7 de maio de 2004; 

Art. 4° As águas doces estaduais são classificadas em: 
(..-) 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 
(..-) 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 
29 de novembro 2000; 
(...) 
Art. 13. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 
C-) 
II - Condições de qualidade de água: 
a) biológicas: 
1. coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade 
de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA ndeg. 274, de 29 de novembro de 2000. Para ... 
(.••) 
III - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 
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(-..) 
IV - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo intensivo, além dos padrões 
estabelecidos no inciso III deste artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente: 
Art. 14. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos no artigo anterior, à exceção do 
seguinte: 
I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de 
coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 

coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA n° 274, 
de 29 de novembro 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 
100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência 
bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com os 
mesmos limites. 

clorofila a: até 30 g/L;e 

Art. 15 As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 
(...) 
II - Condições de qualidade de água: 
(...) 
2. clorofila a: valor máximo 60 Ig/L; 

densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L; 
densidade de cianobactérias para dessedentação de animais: os valores não deverão exceder 50.000 cel/mL ou 5 mm3; 
não verificação de efeitos tóxicos decorrentes de florações algais devendo a partir de 10.000 cel/mL ou 1 mm3/L realizar 

teste de toxicidade para verificar estes possíveis efeitos de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão estadual 
competente ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio toxicológico padronizado; 

II - Padrões físico-químicos de qualidade de água: 

Art. 29. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água 
desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 
(...) 
§ 4° Condições de lançamento de efluentes: 

II - temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite 
da zona de mistura; 
(...) 
X - Sólidos em suspensão totais até 100 mg/L, sendo 150 mg/L nos casos de lagoas de estabilização. 
§ 5° Padrões de lançamento de efluentes: 
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