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Resumo: Este artigo almeja delimitar alguns conceitos importantes para 

responsabilidade ambiental aplicada em todo o globo e principalmente na cidade de 

Catanduva. Essa responsabilidade ambiental foi estudada em um grupo de pesquisa, 

cujo objetivo foi levantar e analisar as propostas de mudanças no cenário da cidade de 

Catanduva e como uma aplicada alteração poderia auxiliar no equilíbrio no processo de 

desenvolvimento urbano, para que se obtenha melhoramento na qualidade de vida nas 

áreas urbanas. 

 Palavras-chave: Responsabilidade ambiental. Desenvolvimento Urbano. Saneamento 

Ambiental. Educação Ambiental. 

 

Abstract: This article aims to define some important concepts applied to environmental 

responsibility across the globe and especially in the city of Catanduva. This 

environmental responsibility has been studied in a research group, whose aim was to 

collect and analyze the proposed changes by the city of Catanduva and applied as a 

modification could help balance the urban development process, in order to obtain 

improvement in quality life in urban areas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Responsabilidade Ambiental é um conjunto de atitudes: individuais, coletivas, 

públicas e privadas, voltado para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, 

estas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do 

meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo sua sustentabilidade. 

  O Projeto constitui-se em um instrumento de sensibilização e capacitação dos 

alunos para as questões ambientais locais e globais, objetivando uma internalização de 

conceitos que se reverterão em uma nova postura coletiva: de compromisso e 

responsabilidade na esfera socioambiental do município.  

O artigo 1º da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) define a 

Educação Ambiental como “processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para 

a conservação do meio ambiente”. Neste contexto, a educação e responsabilidade 

ambiental deve ser postulada como um agente aglutinador e fomentador dos processos 

de transformação social, pois tem como arcabouço metodológico a ação educativa 

permanente, através dos quais indivíduos e comunidades tomam consciência de sua 

realidade e desenvolvem condições para enfrentar a problemática socioambiental de 

forma proativa. 

O entendimento da questão ambiental como fruto da inter-relação de diversos 

fatores: físico, biótico, ecológico, social, econômico, histórico, cultural, religioso, 

psicológico e político existente na relação entre homem, sociedade e ambiente é 

imprescindível para garantir uma gestão ambiental adequada. 

A concepção da Responsabilidade Ambiental se apóia no entendimento da busca 

de um maior equilíbrio no processo de desenvolvimento urbano, para que se obtenha 

melhoramento na qualidade de vida nas áreas urbanas. Pressupõem-se, assim, ações 

simultâneas em três frentes: Qualificação Urbanística, Saneamento Ambiental, 

Desenvolvimento Institucional/Comunitário. 

  Considerado os preceitos constitucionais, especificamente o preâmbulo, os 

princípios fundamentas e o artigo 226, todos previstos na Constituição Federal e os 

conceitos de globalização e soberania a pesquisa buscou verificar a relação de 



efetividade das normas constitucionais e a relação com os conceitos de soberania e 

globalização. 

 

 

1 SOBERANIA E O ESTADO MODERNO 

A soberania que durante muito tempo era tida como um poder absoluto, 

relativizou-se em decorrência do desenvolvimento do Direito, conforme demonstra o 

Direito Ambiental, o Direito Internacional e os Direitos Humanos. 

 As modificações legislativas internacionais refletem as necessidades do mundo 

globalizado, em que os direitos humanos têm se destacado no cenário internacional. 

Os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, bem como os 

tribunais internacionais buscam efetivar esses direitos, não apenas as necessidades do 

contexto mundial em que nos inserimos, mas na grande evolução do pensamento 

humano, como resultado da luta pelos direitos, envolvendo grandes guerras, 

assassinatos em massa, terrorismo e diversas atrocidades, que trouxeram à tona 

mudanças no conceito de soberania. 

O dicionário Michaellis conceitua soberania como:  

  

1 caráter ou qualidade de soberano. 2 Autoridade suprema. 3 
Força tirada do conhecimento do direito natural. 4 Autoridade 
moral considerada suprema; poder supremo, irresistível. 5 Os 
direitos anexos ao soberano ou soberana. 6 Extensão territorial 
sob a autoridade de um soberano. 7 Qualidade do que não tem 
apelação ou recurso. 8 Autoridade, imperiosidade, poder, 
superioridade. 9 Excelência, primazia. 10 Altivez, soberbia. S. do 
povo ou s. popular: principio segundo o qual todo o poder político 
emana do povo e é em nome dele exercido (consignado na 
Constituição brasileira). S. política, Social: possibilidade que tem 
o Estado de usar do poder, limitado somente pelas condições da 
política interna e obrigações contratuais para com outras nações. 
 

  O conceito de Soberania, historicamente, está vinculado à racionalização jurídica 

do Poder, no sentido de transformação da capacidade de coerção em Poder legítimo. Ou 

seja, na transformação do Poder de Fato em Poder de Direito, configurando um dos 

pilares teóricos do Estado Constitucional Moderno. 



  Bobbio1 indica que o conceito de Soberania pode ser concebido de maneira 

ampla ou de maneira estrita. Em sentido lato, indica o Poder de mando de última 

instância, numa Sociedade política e, conseqüentemente, a diferença entre esta e as 

demais organizações humanas, nas quais não se encontra este Poder Supremo. Este 

conceito está intimamente ligado ao Poder político. Já em sentido estrito, na sua 

significação moderna, o termo Soberania aparece, no final do Século XVI, junto com o 

Estado Absoluto, para caracterizar, de forma plena, o Poder estatal, sujeito único e 

exclusivo da política. 

  Hans Kelsen2, referindo-se à vinculação do Estado Constitucional Moderno por 

meio de tratados, escreveu que "em regra geral, pode-se dizer que o tratado não 

prejudica a soberania, já que, definitivamente, esta limitação se baseia na própria 

vontade do Estado limitado; mais ainda: em virtude desta limitação, fica assegurada a 

soberania estatal".  

  Conforme essa construção histórica, o Estado Constitucional Moderno assume 

voluntariamente suas obrigações internacionais, ficando, dessa forma, submetido ao 

Direito Internacional por sua própria vontade soberana.   

 Embora a fase de exploração desregrada dos recursos ambientais tenha 

persistido ao longo da história da humanidade, o meio ambiente tornou-se a grande 

preocupação de todas as comunidades do nosso planeta nas últimas décadas, seja pelas 

mudanças provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta que a 

natureza dá a essas ações. 

   No Brasil, a proteção ao meio ambiente surge no contexto legal a partir de 

diversas normas esparsas, sendo que o próprio Código de 1916 é considerado norma 

precursora dessa proteção, ao tratar, nos direitos de vizinhança, do uso nocivo da 

propriedade. 

  Na década de 80, em virtude da grande influência exercida pela Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972, houve o 

                                                 
1 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 6 ed. Brasília: Ed. da UnB, 1994. 
2 KELSEN, Hans. Teoria general del derecho y del estado. 3 ed. Ciudad de México: UNAM, 1969. 
 



aumento da consciência ecológica, intensificando, pois, o processo legislativo na busca 

de proteção e preservação do meio ambiente. 

  Nesse contexto, quanto à legislação infraconstitucional, é necessária a lembrança 

de 02 (dois) marcos legislativos: a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, segundo a qual há que se assegurar a “manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”, nos termos do 

art. 2º, inciso I, da referida norma; e a Lei nº 7.347/85, a qual disciplina a ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, possibilitando o 

acesso coletivo à Justiça para defesa do meio ambiente. 

  Frise-se que conquanto tenha surgido após o advento da Constituição de 1988, a 

Lei nº 9.605/98, na sua qualidade de norma infraconstitucional, merece ser destacada, 

visto que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

2 A TUTELA CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE 

  A Constituição Federal de 1988 representa um marco na legislação ambiental 

brasileira, pois além de ter sido a responsável pela elevação do meio ambiente à 

categoria dos bens tutelados pelo ordenamento jurídico, sistematizou a matéria 

ambiental, bem como estabeleceu o direito ao meio ambiente sadio como um direito 

fundamental do indivíduo. Sem olvidar que de forma inovadora, instituiu a proteção do 

meio ambiente como princípio da ordem econômica, no art. 170. 

  Segundo as palavras de Silva (2004), a Constituição foi, portanto, a primeira a 

tratar deliberadamente da questão ambiental, trazendo mecanismos para sua proteção e 

controle, sendo tratada por alguns como “Constituição Verde”. 

  A referida Carta Magna aborda a matéria em apreço em diversos títulos e 

capítulos, seja mediante referências explícitas ou implícitas. Contudo, é em capítulo 

específico, o de número VI, em seu artigo 225, que se encontra todo o arcabouço 

norteador do direito ambiental brasileiro. 



 O Direito Ambiental é positivado na Constituição Federal em seu art. 2253: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações4.  
 

 Porém, Direito Ambiental ainda possui alguns conceitos diversificados entre os 

doutrinadores, como José Afonso da Silva, que estabelece que: 

 

Como todo ramo do Direito, também o Direito Ambiental deve 
ser considerado sob dois aspectos: a) Direito Ambiental objetivo, 
que consiste no conjunto de normas jurídicas disciplinadoras da 
proteção da qualidade do meio ambiente; b) Direito Ambiental 

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

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; (Regulamento) 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento)     (Regulamento) 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  
(Regulamento) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; (Regulamento) 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento) 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  
(Regulamento) 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

 
4 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. In: Vade Mecum 
Saraiva OAB e Concursos. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 



como ciência, que busca o conhecimento sistematizado das 
normas e princípios ordenadores da qualidade do meio ambiente.5 
 

 Apresentadas as observações iniciais a respeito do Direito Ambiental cabe 

salientar a importância de alguns princípios no estudo do Direito Ambiental e de suas 

fontes normativas. 

2.1 Princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente  

O princípio da intervenção estatal obrigatória está previsto no item 17 da 

Declaração de Estocolmo de 1972 e no art. 227, caput, da Constituição Federal. Tais 

dispositivos normativos da Declaração de Estocolmo e da Constituição de 1988 

consignaram expressamente as responsabilidades e obrigações do Poder Público  tanto 

no âmbito administrativo, quanto no âmbito legislativo e até no âmbito jurisdicional, 

cabendo ao Estado adotar as políticas públicas e os programas de ação necessários para 

cumprir esse dever imposto. 

Esse é um dos princípios de mais relevância para a presente pesquisa, pois 

ressalta que se a defesa do meio ambiente é um dever do Estado, a atividade dos órgãos 

e agentes estatais na promoção da preservação da qualidade ambiental passa a ser, 

conseqüentemente, de natureza compulsória, obrigatória. Com isso, torna-se viável 

exigir do Poder Público o exercício efetivo das competências ambientais que lhes foram 

outorgadas, evidentemente com as regras e contornos previstos na Constituição e nas 

leis. 

Esse aspecto ganha relevância ainda maior no sistema constitucional vigente, em 

que a Constituição Federal acabou dando competências ambientais administrativas e 

legislativas aos três entes da nossa federação: à União, aos Estados e aos Municípios. 

Por via de conseqüência, torna-se possível exigir, coativamente até, e inclusive pela via 

judicial, de todos os entes federados, o cumprimento efetivo de suas tarefas na proteção 

do meio ambiente. 

                                                 
5 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 8. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 
17. 
 



Mas se, por um lado a intervenção do Estado é obrigatória e indispensável para a 

proteção do meio ambiente, cumpre salientar, por outro lado, que ela não é exclusiva. 

Ou seja, não existe o monopólio do Estado na gestão da qualidade ambiental. Ao 

contrário, essa administração do "patrimônio" ambiental deve se dar sempre com a 

participação direta da sociedade. 

 

2.2 Princípio da Participação Popular na Proteção do Meio Ambiente  

A participação popular na proteção do meio ambiente está prevista 

expressamente no Princípio número 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 92. Trata-se, portanto, de decorrência necessária do direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do regime jurídico do ambiente 

como bem de uso comum do povo. 

 

2.3 Princípio da Garantia do Desenvolvimento Econômico e Social 

Ecologicamente Sustentado  

Esse princípio reflete a visão política dominante atualmente em relação à 

problemática ambiental, consagrada na Conferência das Nações Unidas de 19926, sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (realizada no Rio de Janeiro) e consolidada na 

expressão desenvolvimento sustentável. Como conseqüência principal de tal orientação 

tem-se precisamente a de situar a defesa do meio ambiente no mesmo plano, em 

importância, de outros valores econômicos e sociais protegidos pela ordem jurídica. 

 

2.4 Princípio da Função Social e Ambiental da Propriedade  

A função social da propriedade foi reconhecida expressamente pela Constituição 

de 1988, nos arts. 5º, inc. XXIII, 170, inc. III e 186, inc. II. 

                                                 
6 http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf 



Quando se diz que a propriedade privada tem uma função social, na verdade está 

se afirmando que ao proprietário se impõe o dever de exercer o seu direito de 

propriedade, não mais unicamente em seu próprio e exclusivo interesse, mas em 

benefício da coletividade, sendo precisamente o cumprimento da função social que 

legitima o exercício do direito de propriedade pelo seu titular. 

Nesses termos, ao estabelecer no art. 186, inc. II, que a propriedade rural cumpre 

a sua função social quando ela atende, entre outros requisitos, à preservação do meio 

ambiente, na realidade, a Constituição está impondo ao proprietário rural o dever de 

exercer o seu direito de propriedade em conformidade com a preservação da qualidade 

ambiental. E isto no sentido de que, se ele não o fizer, o exercício do seu direito de 

propriedade será ilegítimo. 

 

2.5 Princípio da Avaliação Prévia dos Impactos Ambientais das Atividades 

de Qualquer Natureza  

A avaliação prévia de impactos ambientais é certamente um dos princípios mais 

importantes do ordenamento jurídico em matéria de proteção do meio ambiente, 

prevista, de forma expressa, no art. 225, § 1º, inc. IV, da CF, no art. 9º, inc. III, da Lei 

6.938/81 e no princípio 17 da Declaração do Rio de 92. 

Embora intimamente ligada à idéia de prevenção de danos ambientais, a 

avaliação de impactos no meio ambiente tem conotação um pouco mais ampla, que 

exige sua menção em destaque. Na verdade, ela é um mecanismo de planejamento, na 

medida em que insere a obrigação de levar em consideração o meio ambiente, antes da 

realização de atividades e antes da tomada de decisões que possam ter algum tipo de 

influência na qualidade ambiental. 

 

2.6 Princípio da Prevenção de Danos e Degradações Ambientais  

Esse Princípio decorre da constatação de que as agressões ao meio ambiente são, 

em regra, de difícil ou impossível reparação. Ou seja: uma vez consumada uma 



degradação ao meio ambiente, a sua reparação é sempre incerta e, quando possível, 

excessivamente custosa. Daí a necessidade de atuação preventiva para que se consiga 

evitar os danos ambientais. 

De acordo com esse princípio, sempre que houver perigo de ocorrência de um 

dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada 

como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes para impedir a degradação do 

meio ambiente, sobretudo em função dos custos dessas medidas. Por outras palavras, 

mesmo que haja controvérsia no plano científico com relação aos efeitos nocivos de 

uma determinada atividade sobre o meio ambiente, em atenção ao princípio da 

precaução essa atividade deverá ser evitada ou rigorosamente controlada. 

 

2.7 Princípio da Responsabilização das Condutas e Atividades Lesivas ao 

Meio Ambiente  

Para que se tenha um sistema completo de preservação e conservação do meio 

ambiente é necessário pensar sempre na responsabilização dos causadores de danos 

ambientais e da maneira mais ampla possível. Essa amplitude da responsabilização do 

degradador está relacionada, em primeiro lugar, com a autonomia e independência entre 

os três sistemas de responsabilidade existentes: civil, administrativa e penal. 

Nesses termos, um poluidor, por um mesmo ato de poluição, pode ser 

responsabilizado, simultaneamente, nas esferas civil, penal e administrativa, com a 

viabilidade de incidência cumulativa desses sistemas de responsabilidade em relação a 

um mesmo fato danoso. 

No Direito brasileiro, a independência entre a responsabilidade civil e a 

administrativa, com a possibilidade de cumulação de ambas, encontra respaldo em 

expressa disposição de lei (art. 14, § 1º, da Lei Federal 6.938/81). Com relação à 

independência da responsabilidade criminal em face das demais a matéria também é 

tranqüila, sendo da própria tradição do nosso Direito (art. 225, § 3º, da CF, art. 1.525 do 

CC e art. 64 do CPC). 

 



2.8 Princípio da Cooperação Internacional em Matéria Ambiental  

Cumpre ressaltar que a necessidade de cooperação internacional para a proteção 

do meio ambiente não implica, ao contrário do que se poderia supor, no abandono da 

soberania dos Estados em relação ao que se passa nos seus respectivos territórios. 

O princípio nº 2 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

de 1992, repetindo o princípio nº 21 da Declaração de Estocolmo sobre o Meio 

Ambiente Humano de 19727, foi expresso em resguardar a manutenção da soberania dos 

Estados na exploração de seus recursos, segundo suas próprias políticas ambientais e de 

desenvolvimento, ao mesmo tempo, porém, em que enfatizou a responsabilidade dos 

países de velar para que as atividades realizadas dentro de sua jurisdição ou sob seu 

controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou a áreas situadas fora 

dos limites das jurisdições nacionais. É exatamente a idéia de soberania norteada pela 

imprescindível cooperação internacional. 

 

3 PLANO DE SANEAMENTO INTEGRADO: PLANEJAMENTO E 

EFETIVIDADE NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

O conceito de saneamento ambiental amplamente discutido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), formada por quase todos os países do Mundo e abordado na 

Conferência de Estocolmo - 1972 e Conferência do Rio de Janeiro – 1992: 

 

É o conjunto de ações sócio-econômicas que têm por 
objetivo alcançar níveis de 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 o 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 
rural8.  

 

Dentro desse conceito mais amplo, um recorte cada vez mais utilizado para uma 

parte do saneamento ambiental é a classificação de Saneamento Básico, que envolve os 

                                                 
7http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.p
df 
8 http://gestaoportal.sebrae.com.br/customizado/gestao-ambiental-biblioteca/bib_manual_saneamento.pdf 



sistemas e serviços para o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza 

pública ou manejo dos resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais.  

A Lei do Saneamento Básico ou Lei nº. 11.445 de 05 de janeiro de 2007 

regulamentada pelo Decreto Federal nº. 7.217/10 determina que a prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico, referentes estes sistemas deve ocorrer com base 

em um plano que apresente claramente os objetivos, metas, ações e prazos visando a 

universalização do acesso ao saneamento básico a toda a população municipal dentro de 

um horizonte de planejamento de 20 anos – com revisões a cada 4 anos, pelo menos.  

A Lei do Saneamento Básico busca garantir que a prestação destes serviços à 

população não se dê exclusivamente pela busca da rentabilidade econômica e financeira, 

mas que leve em consideração o objetivo principal que consiste em garantir a todos os 

cidadãos o direito ao saneamento básico. Por essa razão, os investimentos não são mais 

entendidos como uma decisão empresarial, mas como metas de universalização e de 

integralidade, no sentido de permitir o acesso de todos aos serviços, inclusive daqueles 

que, por sua baixa renda, não tenham capacidade de pagamento.  

A norma, entretanto, não impõe uma estatização ou a privatização do setor, mas 

apenas cria um ambiente legal a que devem se subordinar todos os prestadores dos 

serviços de saneamento básico seja eles entes públicos estaduais e municipais, ou 

entidades privadas e de economia mista.  

Ainda segundo a legislação incidente sobre o setor, as prefeituras tinham até o 

dia 31 de dezembro de 2010 para elaborarem e aprovarem junto à Câmara dos 

Vereadores, seus Planos Municipais de Saneamento Básico. O prazo foi determinado 

pela Lei Federal nº. 11.445/2007 e pela Resolução Recomendada nº 33/2007, que 

prevêem que o município que não cumprir a determinação será penalizado cível e 

criminalmente. Entre as unições apontava-se para a perda de incentivos fiscais, como as 

verbas do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, entre outros. O Decreto 

Federal nº. 7.217/10 prorrogou o prazo dos municípios ao dispor que “a partir do 

exercício financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento básico, elaborado 

pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União 

ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico”. 

Cabe ainda ressaltar que a lei prevê que os contratos que tenham por objetivo a 

prestação de serviços públicos de saneamento ficam condicionados a adotar as diretrizes 

e ações previstas no plano municipal de saneamento básico.  



Está disposto na lei que revisar periodicamente o plano de saneamento é 

necessário e se trata de tarefa que depende de uma agenda permanente de discussão 

sobre a salubridade ambiental local9.  

O acesso à informação, imprescindível para o controle social, também é 

garantido no Art. 26 da Lei nº 11.445/2007. Destaca-se que o presente plano municipal 

de saneamento básico, neste caso, denominado pelo gestor de “PISB” (Plano Integrado 

de Saneamento Básico) deve atender a alguns princípios fundamentais, tais como: 

- Precaução: sempre que existam riscos de efeitos adversos graves ou 

irreversíveis para o ambiente, em geral, e para os recursos hídricos, em particular, não 

deverá ser utilizado o argumento de existência de lacunas científicas ou de 

conhecimentos para justificar o adiamento das medidas eficazes para evitar as 

degradações ambientais.  

- Prevenção: será sempre preferível adotar medidas preventivas, que impeçam a 

ocorrência de efeitos ambientais adversos ou irreversíveis, do que recorrer, mais tarde, a 

medidas corretivas desses mesmos efeitos.  

- Uso das melhores tecnologias disponíveis: na resolução dos problemas 

ambientais em geral e dos recursos hídricos, em particular no que respeita ao tratamento 

das águas residuais, deverão ser adotadas as melhores tecnologias disponíveis.  

- Usuário-pagador: este princípio engloba o do poluidor-pagador. Trata-se de 

uma norma do direito ambiental que consiste em obrigar o poluidor a arcar com os 

custos da reparação do dano por ele causado ao meio ambiente.  

- Competência decisória: as decisões deverão ser tomadas pelos órgãos da 

administração municipal que estão em melhores condições para fazê-las, em função da 

natureza dos problemas e das consequências das decisões.  

- Solidariedade e coesão municipal: na gestão do sistema de saneamento 

deverão ser respeitados os princípios da solidariedade e da coesão.  

 

4 ESTUDO DE CASO: PLANO DE SANEAMENTO INTEGRADO NO 

MUNICÍPIO DE CATANDUVA 

 

No decorrer das pesquisas surgiu a curiosidade de verificar as peculiaridades do 

município de Catanduva em relação às exigências legais. 

                                                 
9 http://www.catanduva.sp.gov.br/ 



Foi verificado que havia um processo de licitação Tomada de Preços nº 67/2012, 

originado do processo administrativo nº 2012/9/32030, para a contratação de uma 

empresa especializada para, junto com a equipe técnica da prefeitura de Catanduva e a 

população, elaborar o Plano de Saneamento Integrado de Catanduva (PISB). 

Todo o estudo que será apresentado foi transformado na Lei Municipal nº. 5.558, 

de 09 de junho de 201410. 

Para atender a Legislação Federal o Município de Catanduva apresentou seu 

Plano de Saneamento Integrado fundamentado nos seguintes pilares: 

  Objetivos para a universalização da oferta dos serviços, admitidas soluções 

graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

Programas, metas e ações previstos para curto, médio e longo prazo e buscando 

atingir os objetivos de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

Ações para emergência e contingências; 

Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

O PISB de Catanduva deve ainda, reger-se pelos seguintes objetivos gerais11:  

• Buscar a melhoria significativa dos níveis quantitativos e qualitativos do 

atendimento em matéria de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais. 

• Estabelecer procedimentos regulares de articulação entre os diversos 

setores de saneamento para a gestão dos recursos naturais no âmbito do 

município.  

• Buscar a resolução imediata de disfunções ambientais graves ou que 

envolvam riscos potenciais para a saúde pública.  

• Reconhecer a valorização ambiental dos sistemas hídricos.  

• Proteger e valorizar os recursos hídricos subterrâneos.  

• Aperfeiçoar os sistemas de informação e de capacidade de avaliação e 

monitoramento dos setores do saneamento básico.  

                                                 
10 http://www.catanduva.sp.gov.br/ 
11 http://www.catanduva.sp.gov.br/ 



 

4.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS SETORES DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

A estruturação e a operacionalização dos serviços públicos de saneamento 

básico dos municípios brasileiros que, como se sabe, abrangem os sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a drenagem urbana e o sistema de 

limpeza pública e de manejo de resíduos sólidos, impõem-se como um importante 

desafio aos gestores públicos.  

Por se tratarem de serviços que possuem natureza essencial e que, como tais, 

devem ser fornecidos basicamente como direitos dos cidadãos, buscou-se neste PISB 

formular as proposições através de ferramentas normativas, organizacionais e de 

planejamento.  

Para enfrentar os problemas vigentes, o administrador terá de lidar com 

dificuldades institucionais e financeiras, na medida em que as ações requeridas exigem 

forte cooperação entre os diversos setores públicos, e destes com a sociedade civil, 

como também, em muitos casos, com agentes privados.  

Para alcançar os objetivos gerais indicados pela Lei de Saneamento Básico e 

tomando como base as constatações dos diagnósticos de cada um dos setores, foram 

estabelecidos objetivos específicos e a partir destes foram estabelecidas metas para seu 

alcance e propostos programas e ações considerando um horizonte de planejamento de 

20 anos.  

Esclarece-se que é importante que o Plano Integrado de Saneamento Básico 

(PISB) de Catanduva esteja instituído como Lei Municipal para que este possa ser 

utilizado como o principal instrumento de captação de recursos para estudos e projetos 

integrantes do sistema de saneamento básico municipal, junto aos órgãos financiadores 

do Governo Federal.  

Por si só, o estabelecimento de programas e ações que melhorem o 

funcionamento operacional e gerencial de cada um dos setores já pode ser considerado 

um avanço. Esta clareza inicial, entretanto, poderá se tornar inócua caso não venha 

acompanhada de mecanismos institucionais que sejam capazes de garantir a adequação 

normativa e regularização legal dos sistemas.  

O primeiro componente desta estrutura institucional já foi definido pelos 

gestores. Trata-se da implementação do Conselho Municipal do Plano de Saneamento 

Integrado (CMPSI), órgão consultivo em matéria de natureza política de saneamento, 



meio ambiente e saúde, composto por representantes do Poder Público e da Sociedade 

Civil. O CMPSI deverá ser instituído por lei municipal. 

 

4.2.3 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) E OUTRAS 

FORMAS ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

O meio ambiente assumiu um importante papel no direito internacional, 

principalmente no início da década de setenta com a Convenção de Estocolmo. No 

Brasil existem algumas leis que regimentam assuntos relacionados ao meio ambiente, 

tais como a Lei nº. 6938/81, de 02 de setembro de 1981, regulamentou a Política 

Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, a Lei nº. 7.347, de 1985, a qual regulamente a 

Ação Civil Pública.  

A Constituição Federal, promulgada em 1988, consagrou os princípios da livre 

iniciativa, valorização do trabalho, incentivo ao cooperativismo, respeito ao ambiente12, 

justiça social, proteção ao consumidor, ações coletivas. Consigna-se também que a 

Política Nacional dos Recursos Hídricos, estabelecida nos termos da Lei nº 9.43313, 

publicada em 09 de janeiro de 1997, recepcionou o princípio do poluidor-pagador.  

A responsabilidade dos produtores de agrotóxicos pelo retorno das respectivas 

embalagens e a implantação da sistemática de logística reversa, hoje consagrada como 

instrumento crucial na gestão de resíduos foram institucionalizados pela Lei 9.974, 

datada de 07 de junho de 2000, e não foi só isso, no ano de 2006, o Decreto nº 5.940 foi 

promulgado e este determina a coleta seletiva e destinação aos catadores do material 

descartado pela administração pública federal.  

Outras Leis também tiveram relevância ao estabelecer as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, como a Lei do Saneamento Básico14, inclusive maior 

importância que as anteriores para o alcance da cidadania pelos catadores, ao incluí-los 

                                                 
12 Art. 225. Todos tem 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. 
13 Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos 

planos de recursos hídricos. 

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 desta Lei. 
14 Lei nº 11.445, de 08 de janeiro de 2007. 



como aptos a se responsabilizar pela coleta em âmbitos restritos, admitindo sua 

contratação por convênios, mediante alteração da lei de licitações. Iniciou-se, então, a 

partir do estabelecimento destas diretrizes, a visualização de uma possibilidade real dos 

catadores organizados contratarem com a municipalidade.  

A partir da promulgação da Lei nº 12.305/10, a qual instaurou o PNRS, as 

associações organizadas iniciaram a coleta de pequenas áreas e encetaram a condição de 

prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e reciclagem. 

 O processo de evolução sociológica dos catadores de materiais recicláveis é de 

suma importância no PNRS e no panorama urbano consumidor. A inclusão dos 

catadores de materiais recicláveis não se deu de forma isolada, nem tampouco imediata, 

foi o reconhecimento de uma jornada que se prolonga há mais de dez anos de luta 

organizada pelo reconhecimento do valor do trabalho de catação na cadeia da 

reciclagem, conforme demonstra a Carta de Brasília15, expedida no congresso nacional 

de catadores realizado em 2001. 

O grande problema ainda está no desafio para incluir dos trabalhadores que 

sofrem rejeição social associada ao objeto de sua atividade, inserida no rol da 

Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego em 200216, 

assim como o estigma atribuído aos trabalhadores de baixa renda e escolaridade que é 

uma questão de fundamental importância para o dimensionamento da tensão 

econômico-social estabelecida nacionalmente pelas diretrizes e prazos da PNRS.  

Os catadores são relacionados às características do material que coletam e 

separam, portanto, da mesma forma que os resíduos, são socialmente descartados.  

Assim como os resíduos domésticos que, pelo senso comum, deixam de ser 

responsabilidade dos seus produtores no exato momento em que são postos da porta de 

suas casas para fora, tanto melhor seria – para o mesmo senso comum – se os catadores 

não coexistissem com os transeuntes. É necessário reforçar o fato de que os resíduos são 

                                                 
15 Os participantes do 1º CONGRESSO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS, realizado em Brasília nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2001, que contou com a participação 
de 1.600 congressistas, entre catadores, técnicos e agentes sociais de dezessete estados brasileiros, e os 
3.000 participantes da 1ª MARCHA NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA, no dia 7 de junho do 
mesmo ano, apresentam a toda a sociedade e às autoridades responsáveis pela implantação e efetivação 
das políticas públicas, as reivindicações e propostas que seguem. Disponível em 
http://www.mncr.org.br/box_1/principios-e-objetivos/carta-de-brasilia, acesso em 29 de junho de 2013. 
16 5192: Trabalhadores da coleta e seleção de material reciclável: Descrição sumária: Os trabalhadores da 
coleta e seleção de material reciclável são responsáveis por coletar material reciclável e reaproveitável, 
vender material coletado, selecionar material coletado, preparar o material para expedição, realizar 
manutenção do ambiente e equipamentos de trabalho de reciclagem, administrar o trabalho e trabalhar 
com segurança. 



o objeto de trabalho dos catadores e não o lixo, no sentido de sujidade, sujeira, 

imundice, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. 

 

CONCLUSÃO 

 

  A pesquisa foi dividida em duas fases principais: a primeira fase foi destinada a 

pesquisa bibliográfica de alguns conceitos como soberania, globalização, Direito 

Ambiental, princípios do Direito Ambiental, e fundamento normativo para o tema 

proposto, que resultou nos primeiros capítulos do presente artigo. 

  A segunda fase da pesquisa visou levantar e analisar o Plano de Saneamento 

Integrado e as situações enfrentadas pelo Município de Catanduva para realizar 

efetivamente sua cota de responsabilidade ambiental, com o remanejamento de recursos 

internos, e busca de recursos externos para cumprir os preceitos legais de 

Responsabilidade Ambiental. 

A elaboração do Plano de Saneamento Integrado de Catanduva uma maneira 

geral ocorreu de maneira muito satisfatória quando analisada a relação entre os dados 

levantados, elaboração de diagnóstico e prognóstico. Ressalta-se, porém, as audiência 

públicas realizadas não contou com um público participante, nem em relação aos 

representantes realmente atuantes nas suas comunidades, setores públicos e espaços de 

participação, configurando-se em importantes agentes disseminadores de informação. 

 Destaca-se que um dos principais fatores responsáveis pelo sucesso das ações 

voltadas para a gestão ambiental é a internalização de sua importância por parte de cada 

um dos agentes sociais envolvidos, em todos os níveis dos processos inter-relacionados. 

Uma vez atingido este estágio, os agentes sociais transformam-se em poderosos aliados 

capazes de refletir e difundir a cultura organizacional do município.  

    O Projeto buscou relacionar as principais questões que caracterizam a 

problemática urbana/ambiental do Município de Catanduva, a legislação vigente e os 

mecanismos nacionais e internacionais.  

O que resulta incontestável é que a pesquisa que dá origem ao presente estudo 

merece maior investigação diante da atualidade e especialidade do tema sobre o qual se 



debruça, considerando que a Lei nº. 5.558/2014 apresenta as metas a curto, médio e 

longo prazo para a melhoria dos quatro eixos do Saneamento Básico (água, esgoto, 

drenagem e resíduos sólidos) e precisa de investimento financeiro pelo Poder Público, 

fiscalização, educação ambiental. Por se tratarem de serviços que possuem natureza 

essencial e que, como tais, devem ser fornecidos basicamente como direitos dos 

cidadãos. 

 Considerando que a exigência da Legislação Federal para que os municípios 

brasileiros elaborem seus Planos de Saneamento Integrado foi prorrogado novamente 

para final de 2014 será necessário mais tempo e um estudo mais aprofundado para 

verificar se a referida norma torna efetiva a preservação do meio ambiente. 
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