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RESUMO 

Destinar adequadamente os rejeitos urbanos é uma preocupação que perdura até os dias de 

hoje em todo o mundo. No entanto, os países desenvolvidos e os em desenvolvimento 

diferem-se bastante quando se analisa o sucesso da referida preocupação. Países 

desenvolvidos encontraram mais facilmente um modo eficaz de introduzir o conceito de 

poluidor-pagador, estabelecido pelo governo francês, entre os usuários e o operador de rede 

de esgotamento sanitário. Já nos países em desenvolvimento, em sua maioria, essa questão 

segue com severas lacunas. Além disso, é fato que os países desenvolvidos conseguiram 

desenvolver uma forte participação da sociedade e um espírito solidariedade em torno da 

preservação dos recursos hídricos. E este importante pilar de sustentação das mudanças de 

atitude ainda falta no Brasil e em muitos países em desenvolvimento. A partir do 

reconhecimento do estado de degradação dos principais corpos d’água da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro associado à ineficiência dos serviços de coleta e tratamento 

de esgotos, busca-se, a partir deste artigo, a proposição da aplicação do princípio do poluidor-

pagador adequado à realidade da região. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Funasa (2007), saneamento ambiental é o conjunto de ações 

socioeconômicas que têm por objetivo alcançar salubridade ambiental, por meio de 

abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de 

doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a finalidade de proteger 

e melhorar as condições de vida urbana e rural. 

Tanto nos países desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento, o mundo 

observou o insucesso das ações relacionadas à disposição adequada dos rejeitos urbanos, 

resultando no aumento da degradação dos corpos d’água. Esse insucesso promoveu profundas 

revisões de procedimentos normativos e legais para o saneamento básico (PEREIRA, 2002; 

RAMOS, 2002). A necessidade de destinar adequadamente os rejeitos urbanos, fez com que 

muita atenção fosse dada a efetiva condução do esgoto para estações de tratamento para 

remoção da carga poluidora antes do lançamento no corpo hídrico receptor. 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

2 

 

O país que se notabilizou nessa revisão de procedimentos ambientais foi a França, na 

época do pós-guerra, quando ficou claro e patente o insucesso das medidas governamentais 

relacionadas à destinação adequada dos rejeitos (PEREIRA, 2003). Com elevadas cargas de 

poluentes nos rios, o governo Francês decidiu estabelecer o conceito do poluidor-pagador 

(OCDE, 1972) e destinou a receita correspondente às efetivas ações corretivas, como a 

construção de estações de tratamento de esgoto (PEREIRA, 2002). Além disso, conseguiu 

desenvolver uma forte solidariedade da sociedade em torno da preservação dos recursos 

hídricos, que foi o grande pilar de sustentação de todo esse programa. 

Em primeiro lugar, constata-se que os países desenvolvidos encontraram mais 

facilmente um modo eficaz de introduzir o conceito de poluidor-pagador entre os usuários e o 

operador de rede de esgotamento sanitário. Já nos países em desenvolvimento, essa questão 

segue com severas lacunas. Em segundo lugar, é fato que os países desenvolvidos 

conseguiram desenvolver uma forte participação da sociedade e um espírito solidariedade em 

torno da preservação dos recursos hídricos. E este importante pilar de sustentação das 

mudanças de atitude ainda falta no Brasil e em muitos países em desenvolvimento. 

Deste modo, o presente artigo tem como objetivo aplicar o princípio de poluidor-

pagador na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como proposta para a operação do 

serviço de esgoto. Com isso, espera-se que uma maior eficiência seja obtida no referido 

serviço e uma maior sensibilidade da população seja despertada frente ao atual estado de 

degradação dos principais corpos d’água da região. 

METODOLOGIA 

O princípio do poluidor-pagador surgiu na França (pollueur-payeur), sendo 

incorporado formalmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), em 1972. Segundo este princípio, o poluidor deve arcar com as despesas decorrentes 

da execução das medidas decididas pelas autoridades públicas para garantir que o ambiente se 

encontre em um estado aceitável. Em outras palavras, o custo destas medidas deve ser 

refletido no custo dos bens e serviços que são a fonte de poluição devido sua produção e/ou 

consumo (OCDE, 1972). 

De acordo com o art. 3º da Lei Nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. No 

entanto, esse ordenamento jurídico tem inibido a aplicação do Princípio do Poluidor-Pagador 

no controle da poluição dos rios urbanos brasileiros. Tal princípio tem se revelado um 
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instrumento econômico e ambiental indispensável à preservação do meio ambiente por ter 

uma vocação preventiva, à medida que inibe a conduta lesiva, e vocação repressiva, à medida 

que age na responsabilização. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como exposto por Colombo (2006), se a poluição for desencadeada por uma atividade 

produtiva, a responsabilidade pode voltar-se tanto para o consumo, quanto para o mercado. 

Sendo assim, se a poluição advier de uma atividade produtiva, como o serviço da empresa de 

saneamento, a figura do poluidor pode ser: (1) a coletividade de moradores responsáveis pelo 

descumprimento das normas ambientais; (2) o prestador do serviço de saneamento, se 

descumprida as normas ambientais contratadas; ou (3) ambos. 

Nesse sentido, é preciso haver uma clara determinação governamental que faça uma 

reordenação das práticas do saneamento urbano. O fato de haver possibilidades de conflitos 

jurídicos deve ser mitigado de forma similar ao que ocorreu na França com a implantação da 

Redevance
1
. Elemento central da gestão de recursos hídricos do país, com a criação das 

Agências de Bacia, as redevances constituíam uma cobrança aos usuários de água, que 

refletiria tanto a escassez relativa do recurso como os custos da degradação gerada 

privadamente (MARTINS, 2008). Para tanto, é fundamental haver uma forte solidariedade 

social urbana em torno da preservação dos recursos hídricos. 

Na poluição dos rios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) pelo despejo 

de esgoto domiciliar, o poluidor, tal qual na França, será entendido como sendo o prestador do 

serviço de esgotamento sanitário. O operador, no entanto, compartilhará com todos os 

domicílios da bacia que não pagam pelo serviço de esgotamento sanitário e não possuem 

soluções individuais de disposição de seus esgotos a responsabilidade pela poluição das águas 

da referida bacia e a eles será imputada a infração. 

O operador tem um contrato de trabalho que deve estabelecer os parâmetros 

reguladores do serviço, além de uma outorga do gestor de recursos hídricos estadual para 

regular a qualidade em que devem ficar os corpos receptores. 

 

                                                 
1O Conselho de Estado Francês (similar ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro) reconhece que a redevance tem 

características não previstas na constituição. Não é um imposto, pois têm destinação direta de financiar ETEs; 

também não é tarifa, pois não existe relação entre a redevance e o serviço correspondente, mas apesar disso, sua 

utilização é aceita, desejada e elogiada pela sociedade (PEREIRA, 2003). 
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Se por conexões indevidas ou falha de operação o esgoto coletado for despejado em 

um corpo receptor não autorizado, o operador estará infringindo seu contrato e a outorga 

ambiental. Nessas condições, o operador será considerado um poluidor sujeito à cobrança 

financeira pela infração. Se por falha de operação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 

o esgoto tratado for despejado no corpo receptor autorizado em desconformidade com a 

outorga, o operador também estará infringindo seu contrato e a outorga ambiental. Desta 

forma, o operador será um poluidor sujeito à cobrança financeira pela infração. Se por falha 

de conexão de um domicílio à rede de esgoto, ou se o domicílio despejar seus esgotos na rede 

pluvial, o operador poderá repassar a cobrança pela infração ao responsável pelo domicílio, 

desde que esse domicílio seja pagador do serviço de esgotamento sanitário. 

De qualquer forma, o receptor das infrações será sempre o conjunto formado pelo 

operador e pelos domicílios que não pagam pelo serviço de esgotamento sanitário. Os 

domicílios não são passíveis de repassar o ônus pela infração, mas o operador claramente 

poderá repassar o ônus nos casos de haver responsabilidade dos domicílios usuários da rede. 

Os possíveis casos considerados foram agrupados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Tipos de casos considerados para as infrações 

C
as

o
 1

 Rede de Água: NÃO Nesse caso não há operador, não há conta de água-esgoto e 

não há aplicação do princípio “poluidor-pagador”, pois não há 

outorga pelo uso da água e, por conseguinte não violação à 

outorga. 

Rede de Esgoto: NÃO 

Não há ligação domiciliar 

direta aos rios 

C
as

o
 2

 

Rede de Água: SIM Nesse caso haverá operador implantando rede tempo-seco. 

Quando o sistema de tempo-seco estiver funcionando deverão 

estar em vigor o contrato de concessão do serviço saneamento 

e a outorga ambiental do INEA. Esses dois contratos 

promoverão multas ao operador quando houver violação. 

Nesse caso o operador será o responsável ÚNICO pela 

poluição, pois nunca haverá domicilio corresponsável. 

Rede de Esgoto: NÃO 

Não há ligação domiciliar 

direta aos rios 

C
as

o
 3

 

Rede de Água: SIM Nesse caso há operador que coleta todos os domicílios.  Se 

houver violação acusada pelo INEA, o responsável será 

somente o operador. O operador recebe a multa e repassa a 

parcela correspondente a cada domicilio cliente que não paga 

ao operador. OBS: Esse cliente que não paga ao operador é 

aquele que entrou na justiça e conseguiu suspender o seu 

pagamento ao operador. 

Rede de Esgoto: SIM 

Não há ligação 

domiciliar direta aos rios 

C
as

o
 4

 

Rede de Água: SIM Nesse caso há operador, mas ele não coleta todos os 

domicílios. Se houver violação acusada pelo INEA, os 

responsáveis serão: (1) O operador; e (2) os N domicílios que 

não estão conectados à rede. O INEA deverá multar esses 

dois tipos de infratores. OBS: O INEA deverá usar um modo 

de quantificar a multa de cada um dos dois tipos de infrator. 

Rede de Esgoto: SIM 

Há N ligações 

domiciliares diretas aos 

rios 

 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

5 

 

Considerando o atual estado de degradação das águas urbanas da RMRJ e o atual 

estágio de implantação de redes e ETEs, é aconselhável haver um período de transição para 

que os procedimentos citados anteriormente possam ser aplicados, dentro da mencionada 

solidariedade da sociedade em torno da preservação dos seus recursos hídricos. Nesse sentido, 

imagina-se que possa vigorar um calendário gradativo para a aplicação plena do conceito 

poluidor-pagador. Nos primeiros 5 anos, as infrações referentes ao despejo de esgoto 

domiciliar em cursos d'água urbanos terão seus autos emitidos e entregues ao conjunto 

poluidor, mas esses autos estarão dispensados do ônus financeiro decorrente. A partir deste 

momento, os autos de infração entregues serão cobrados com um desconto, segundo 

apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Calendário gradativo para a aplicação plena do conceito poluidor-pagador 

Anos 
Ano 

05 

Ano 

06 

Ano 

07 

Ano 

08 

Ano 

09 

Ano 

10 

Ano 

11 

Ano 

12 

Ano 

13 

Ano 

14 

Ano 

15 

Ano 

16 

Descontos 100% 95% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Zero 

Assim, o ente poluidor é anualmente comunicado desde o ano zero, deixando ele 

ciente da infração e com tempo de 5 anos para os devidos ajustes de conduta. Em seguida, as 

cobranças anuais, provenientes do órgão gestor dos recursos hídricos estadual e referentes ao 

lançamento de esgoto doméstico nos rios urbanos, serão cobradas com descontos gradativos. 

Vale ressaltar que se o operador coletar e tratar plenamente o esgoto de todos os 

conectados, sua infração, depois dos repasses, será apenas aquela referente à poluição difusa. 

Esse pagamento residual deveria ser, conceitualmente, repassado ao município; ou seja, pago 

pelos impostos dos habitantes locais. Por questão de simplificação, esses ônus podem ser 

transferidos à tarifa do serviço de saneamento. 

CONCLUSÕES 

Com o objetivo de reverter o insucesso observado na destinação adequada dos rejeitos 

domiciliares na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi feita uma revisão de 

procedimentos ambientais. Como pode ser visto, na questão da remediação da qualidade das 

águas fluviais é necessário, porém insuficiente, a aplicação de normas e leis. A informação 

ambiental, a participação coletiva e a consciência ecológica são requisitos básicos para que 

uma sociedade encontre o caminho da solução dessa crise ambiental, garantindo a aplicação 

do conceito do poluidor-pagador. Conforme determina a Constituição Federal (Artigo 225, 

caput), o dever de preservar o meio ambiente é de todos: Poder Público e coletividade. 
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