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PUB.

“

Ora, no nosso
entendimento,
atendendo ao estado
atual da técnica não
nos parece razoável
uma condenação
com base na mera
observação das
águas, impondose a existência das
necessárias análises
laboratoriais.

degradadas, o TRG considerou como tais “aquelas que se afastam
das características naturais da água: incolor, insípida e inodora.”
Acrescentando, ainda, que “Não se exige que sejam tóxicas ou nocivas, ou que causem um impacto negativo muito grave.” Desta
forma, manteve a decisão de condenação da empresa.
A propósito da noção de águas degradadas, o TRG cita o Acórdão da Relação de Évora de 11.10.2011 (Proc. 1779/09.0TB CTX.E1,
in www.dgsi.pt) no qual se afirma, designadamente, que “O conceito de água degradada, no conjunto da norma que define as várias
ações típicas e no conjunto do diploma em que a norma se integra,
apresenta-se utilizado no sentido de água deteriorada a um nível
que põe em causa os valores ambientais protegidos pela lei. (…)”
(sublinhado nosso). No entanto, e salvo o devido respeito, parecenos que ignora este conteúdo, pois não faz qualquer menção ao
facto alegado pela empresa de que as suas águas cumprem os valores constantes do Anexo XVIII do DL n.º 236/98, valores exigidos
para a descarga no domínio hídrico.
Ora, no nosso entendimento, atendendo ao estado atual da
técnica não nos parece razoável uma condenação com base na
mera observação das águas, impondo-se a existência das necessárias análises laboratoriais. Acresce que, se efetivamente a
empresa juntou aos autos exames comprovativos de que as suas
águas residuais cumprem as normas de descarga para o domínio
hídrico, e tendo em consideração que as mesmas já haviam passado por parte do mecanismo de depuração existente, mal andaram os tribunais ao ignorar tal facto, pois o DL 226-A/2007, como
refere o Ac. da Relação de Évora citado, deve ser aplicado quando
se colocam em causa os valores ambientais protegidos pela lei e
não quando as águas não apresentam as suas características naturais. O facto de uma água não conter todas as características
patentes no seu estado natural não quer dizer automaticamente
que estejam degradadas no sentido de contribuírem para colocar
em causa os valores ambientais protegidos pela lei.

