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RESUMO: Guaranésia é uma cidade localizada no interior de Minas Gerais, com cerca de vinte 
mil habitantes. Sua renda constitui-se principalmente da produção agrícola e produção 
industrial. As indústrias têxteis existentes são responsáveis pela ocupação de mais de dois mil 
empregos diretos, sustentando inúmeras famílias, possibilitando razoável padrão de renda para 
seus operários e constante empregabilidade, além do recolhimento de tributos que são gerados 
e convertidos na manutenção da administração pública, que podemos chamar de externalidades 
positivas. No entanto, nem todas as indústrias têxteis possuem os mecanismos adequados para 
eliminar ou conter os agentes poluidores nocivos à saúde e que prejudicam o meio ambiente, 
deixando no ar uma fumaça escura, decorrente da queima de palets emborrachados, palhas e 
resíduo de algodão utilizados para esquentar a água das caldeiras utilizadas no setor de 
lavanderia e um odor extremamente desagradável no ar. Como resultado, a população residente 
próxima às unidades fabris é afetada em sua saúde ocasionando problemas respiratórios, 
irritação da garganta e ardume dos olhos. Ainda, para diminuir seus custos e viabilizarem o 
empreendimento, há algumas empresas que captam água nas nascentes e sem o devido 
tratamento, através da rede urbana de esgoto sanitário, as lançam diretamente no leito dos 
córregos que cercam a periferia da cidade, com água poluída de produtos químicos, que foram 
utilizados no processo de lavagem e alvejamento de panos. Com isso, a água nos córregos torna-
se escassa e sem força suficiente para dar vasão à rede de esgoto sanitário proveniente dos 
bairros periféricos e das próprias indústrias, causando fétido odor que aqui podemos classificar 
como externalidades negativas. Com todos os males ocasionados à saúde e ao meio ambiente 
são raras as denúncias dos moradores aos órgãos públicos responsáveis pela expedição de 
licenças e alvarás de funcionamento, Polícia Ambiental, Ministério Público, sacrificando-se em 
nome da geração de empregos. A Lei Municipal nº 1.605/2005 que dispõe sobre a doação, com 
encargos, de bens imóveis não edificados pertencentes ao patrimônio público de Guaranésia, 
inclui o compromisso ambiental como contrapartida ao beneficiário que recebe um lote em 
doação para edificação de sua empresa. No entanto, o Município também se omite no que diz 
respeito a orientação e fiscalização, inclusive em promover a autuação das empresas negligentes 
que prejudicam o meio ambiente. Para tanto, propõe-se a intervenção do governo municipal 
antecipar-se aos fatos e elaborar seu plano diretor de desenvolvimento sustentável, demarcando 
área específica para implantação da indústria têxtil de pequeno e médio porte, mas dotada de 
uma estação comum de tratamento de água, para tratar a água poluída e reutilizá-la nas 
indústrias têxteis. Já quanto à fumaça nociva gerada pela queima de produtos diversos, a 
fiscalização deve ser efetiva e encorajada, exigindo-se a implantação de filtros nas chaminés, 
aplicando-se as penalidades devidas aos infratores. Tudo isso envolve não só custos financeiros 
por parte do Município e empresários, mas vontade política dos governantes e responsabilidade 
socioambiental dos empresários, pois aqui tratamos de mecanismos de efetivação da tutela 



ambiental. Adota-se para fundamentar o conteúdo do tema em questão, o método jurídico – 
dedutivo, através da análise qualitativa com levantamento legislativo, bibliográfico e estatístico. 
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