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O colapso do modelo de desenvolvimento e a expansão demo gr4fica,
aliados ao avanço da degradação ambiental e a pressões externas,
fizeram o Brasil e Minas desenvolver um bom arcabouço jurídico
e institucional para a gestão integrada do meio ambiente

A POLÍTICA AMBIENTAL E
SEUS REFLEXOS EM MINAS

atual política ambiental brasileira tem sua gênese na pressão do
modelo desenvolvimentista adotado pelo País há algumas décadas,
que pôs em evidência a necessidade de se reduzirem os problemas
gerados pelas alternativas tecnológicas e pelos modos de explora-
ção e distribuição de riquezas.

A questão ambiental confundiu-se, numa primeira fase,
com ações corretivas e não preventivas, direcionadas ao combate
dos diversos tipos de poluição, em especial a poluição industrial

As características regionais do Brasil, a coexistência de
realidades absolutamente diversas e as mudanças observadas no
contexto social e político do País, nos últimos tempos,
condicionaram o surgimento de unia política ambiental

multifacetada.
Internamente, muitos
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bientalistas, embora mais concentrados nas regiões Sul e
Sudeste, as mais desenvolvidas e populosas;

- a liberação política iniciada em 1974;
- a exploração sistemática e desordenada dos recur-

sos naturais.
No Brasil, desde o descobrimento, o processo de

ocupação territorial, acompanhado pelos ciclos extrativo
(pau-brasil) e depois monocultores (cana-de-açúcar e café),
foi, do ponto de vista ambiental, devastador. Nas primeiras
décadas da descoberta, a economia teve na extração do pau-
brasil praticamente a sua única fonte de exploração3.

Apercepção do componente predatório das ativida-
des colonialistas e pré- industrial sjá existia no pensamento
de escritores e políticos do passado, que renderam homena-
gem à nossa extraordinária biodiversidade, a despeito dejá
se encontrar, então, bastante exaurido um dos mais impor-
tantes ecossistemas brasileiros: a Mata Atlântica.

A realidade dessa prática exploratória destoada idéia
incorporada pela própria cultura brasileira de um país com
potencialidades naturais exuberantes. De fato, pode-se
entender o Brasil corno um país de contrastes, o que é
acentuado pelas desigualdades econômicas entre as regiões,

desertificação.

ESTRUTURA INSTITUCIONAL - BASE LEGAL

No plano internacional, a partir dos anos setenta,
nota-se maior preocupação com a questão ambiental. A
delegação da Suécia na ONU já chamara a atenção da
comunidade internacional, em 1968, para a emergente crise
do ambiente humano, cuja solução demandava uma aborda-
gem global. Estudos patrocinados por especialistas de
várias áreas ("o Clube de Roma"), sintetizados no relatório
"Os Limites do Crescimento", demonstraram que, caso
prevalecessem os sempre crescentes índices de consumo e a
tendência de desenvolvimento econômico a qualquercusto,
a humanidade seria levada a um possível colapso(").

Nesse contexto, reuniram-se em Estocolmo (Suécia),
em 1972, representantes de 113 países, para realizar a
Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, a qual deu
origem a uma carta de princípios com orientações a gover-
nos e estabeleceu o Plano de Ação Mundial com vistas a
preservar e melhorar o ambiente humano. Foi dada, tam-

A idéia de um país de potencialidades naturais
exuberantes não esconde o país de

contrastes, de grandes desigualdades
econômicas e de ecossistema coni problemas

de degradação, desmatamento e evidente
exaustão do solo, onde há processos de

erosão e crescente desertificação

bém, a necessária ênfase a um programa inter-
nacional de educação ambiental.

O Brasil, ativo participante, esteve no
centro das discussões que polarizaram a Con-
ferência, quando o bloco de países em desen-
volvimento acusou os países industrializados
de querer limitar seus programas de desenvol-
vimento industrial, usando o argumento da
poluição como um meio de inibira competição
crescente dos países pobres.

Apesar das controvérsias geradas por
tal posicionamento, o governo brasileiro mani-
festou-se sensível às recomendações daquele

apresentando, algumas, feições primeiro-mundistas e, ou-
tras, características de pobreza absoluta. Além disso, sub-
siste um regime latifundiário que empurra os homens do
campo para a pobreza da cidade, agravando os problemas
urbanos.

Contrastantes são, também, os diversos tipos de
vegetação nativa, rica em biodiversidade. A flora natural é
variada, adaptada aos diversos climas e condições
geomorfológicas do território brasileiro, destacando-se a
floresta amazônica, o Pantanal, a caatinga, os cerrados, a
Mata Atlântica, campos do Sul e matas de araucária.

Esses ecossistemas brasileiros enfrentam problemas
de degradação e desmatamento, devido principalmente à
ampliação da fronteira agrícola e à agroindústria. Em
muitas regiões, tornam-se evidentes a exaustão do solo, a
existência de erosão e, até mesmo, processos de
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encontro, tanto que, no ano seguinte, criava, em nível
ministerial, a SecretariaEspecial do Meio Ambiente (Sema),
que teve na pessoa do professor Paulo Nogueira Neto, seu
titular de 1974 a 1986, uma atuação dinâmica e valiosa.
Embora com reduzida organização administrativa, aquele
órgão deixou as bases das leis ambientais e de estruturas
ainda hoje voltadas para a gestão integrada do meio ambi-
ente.

A legislação ambiental brasileira anterior a 1975
dizia respeito a áreas setoriais dos recursos naturais, como
o Código das Aguas e o Código Florestal, repositórios de
normas e diretrizes avançadas sobre a gestão dos recursos
hídricos e florestais, mas cujas determinações não tinham
sido ainda assimiladas pela sociedade, em seu todo.

Sem embargo da defasagem entre as diretrizes legais
e sua precária aplicação no seio da sociedade, mantida algo
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A partir do Plano de Ação Mundial para
preservar e melhorar o ambiente humano,
na Conferência de Estocolmo, de 1972, o

Brasil criou a Secretaria Especial do Meio
Por carecer de uma estrutura administrati-

va forte, a agência federal de meio ambiente
(Sema) atuou em aliança com os estados, delegan-
do competências e funções, assumindo, na verda-
de, uma postura contrária à tendência L
centralizadora daquela época. Isso facilitou o
desenvolvimento de estruturas locais mais condizentes com
as peculiaridades e os problemas ambientais de cada Estado
e, até mesmo, influiu na elaboração da lei ambiental, pela
qual se instituiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama), simultaneamente à definição da Política Nacio-
nal de Meio Ambiente, cuja aplicação se faria no âmbito do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama).

Por meio do Conama (órgão colegiado, deliberativo
e consultivo) e do Sisnama, pretendeu-se viabilizar uma
ação administrativa coordenada e integrada entre órgãos e
entidades ambientais da União, estados e municípios, bem
como entre as fundações instituídas e mantidas pelo poder
público.

Em 1986, o Conama aprovava um dos instrumentos

afastada do processo
decisório, o período pós-
1975 foi pródigo naela-
boração de uma base le-
gal específica para o
meio ambiente.

Assim, uma série
de leis e decretos surgiu

	

,	o
tratando, em seu con-
junto, do controle da
poluição industrial, da
criação de áreas especi-
ais e locais de interesse
turístico, da regulamen-
tação de parques, da ins-
tituição de áreas de pro-
teção ambiental e das
diretrizes para zo-
neamento industrial e
para o parcelamento do

	

solo urbano. Todo esse	Ço
processo culminou na

	

Lei n° 6.938, de 1981 1	-
que dispõe sobre a Polí-
tica Nacional de Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicaçãoW.

EVOLUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

i-imrnerne e começou a insuiuc:onatizar
za série de regulamentações, que resultou
numa política nacional sobre o assunto

mais importantes da política ambiental brasileira, a Resolu-
ção n°001/86, que estabelecia critérios básicos e diretrizes
gerais para ouso e implementação da Avaliação de Impacto
Ambiental. Com ela, introduziu-se a obrigatoriedade de
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de seu
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima) para o
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambien-
te, sujeitos à aprovação do órgão estadual competente, e do
órgão federal em caráter supletivo. Tal disposição estabele-
ceu os meios para o controle oficial de todas as atividades
potencialmente degradadoras do meio ambiente ou passíveis
de causar impacto ambiental.

Não há como negar que o enfoque ambiental adquiriu
maior importância junto à administração pública, seja pelo

ri
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enfoque ambiental ganhou maior
importância junto à administração públk

crescimento natural da estrutura institucional e da base
legal, seja pela pressão dos setores sociais mais politizados,
ou mesmo da opinião pública nacional e internacional, cada
vez mais atenta e crítica quanto ao agravamento dos proble-
mas ambientais, tais como os desmatamentos na Amazônia,
o acidente de Chernobyl, o efeito-estufa e . gradativa
destruição da camada de ozônio. Sob esse prisma, explica-
se a opção do governo de privilegiara vertente ambiental, ao
fundir, juntamente com a Sema, alguns importantes órgãos
setoriais responsáveis pela gestão dos recursos florestais e
pelo desenvolvimento da pesca e da borracha. Desse
amálgama surgiu o atual Instituto Brasileiro do Meio Ambi-
ente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sobre o
qual recai a competência para formular, coordenar e execu-
tar a Política Nacional do Meio Ambiente.

A POLÍTICA E O MEIO AMBIENTE

Para a formulação da política ambiental brasileira,
muito contribuiu a forçadas organizações não governamen-
tais (ONGs). Desde 1958, já funcionava regularmente a
Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza
(FBCN), com sede no Rio de Janeiro e tendo como principal
objetivo trabalhar cm prol da preservação da fauna e da
flora, particularmente daquelas espécies ameaçadas de
extinção. Nasceu vinculada à IUCN (União Internacional
para a Conservação da Natureza), fundada na Suíça em
1947. Em Porto Alegre, em 1971, surgiu a Agapam (Asso-
ciação Gaúcha de Proteção ao Ambiente), que enfatizava em
seus objetivos: "combate à poluição dos cursos d'água pelos
esgotos industriais e domiciliares não tratados". Em Minas
Gerais, surgiram, entre outras organizações: o Centro para
Conservação da Natureza de Minas Gerais, durante muitos
anos presidido pelo incansável ambiental ista Hugo Werneck,
a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda),
atualmente a mais atuante, e a Fundação Biodivérsitas, com
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ação mais direcionada à pesquisa.
Com a abertura política, ampliada no início dos anos

80, parte significativa dos militantes ambientalistas partici-
pa do processo político-eleitoral das eleições de 1982 para os
governos estaduais, trabalhando, em especial, na elaboração
de diretrizes para o governo. Para as idéias preponderantes
da vanguarda ambiental, ainda não materializadas em pla-
nos de governo, foram propostas alternativas viáveis, ecolo-
gicamente defensáveis. Referindo-se a essa temática, o
engenheiro Cleverson Vitório Andreol i , professor da Uni-
versidade do Paraná, em estudos aceitos como subsídios à
elaboração do Relatório Nacional do Brasil para aConferên
cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, demonstra que as relações dominantes entre os
ecologistas e o Estado passaram por um processo cauteloso
de aproximação, gerando resultados que difici 1 mente seriam

conquistados isoladamente. Além de haver diminu-
ído o antagonismo existente historicamente entre
ecologistas e governo, estabelece-se, na fase pré-
Constituinte, urnaestratégia comum, em nível inte-
restadual, para eleições de representantes
ambientalistas no Congresso.

Era a inauguração da fase ecopolítica, que
levou até mesmo à criação de um partido político (o
Partido Verde).

Apesar do envolvimento de muitos

'a	anibientalistas corri o sistema político, apenas um
dos candidatos oriundos ou representantes desse
setor (Fábio Feldman, de São Paulo) foi eleito para
a Assembléia Constituinte, em 1986, pelo Partido

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Feidman
promoveu esforços ingentes para tomara questão ambiental
um assunto relevante no Congresso. Chegou aliderar,já na
bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
uma Frente Verde, de 90 constituintes, que viria a ser
responsável pela aprovação do aplaudido capítulo sobre o
meio ambiente na Constituição de 1988. Por suas disposi-
ções ambientais avançadas, a nossa Carta Magna impul-
sionou o Brasil para a vanguarda das nações que souberam
responder ao desafio ambiental.

Com a promulgação da nova Constituição, delineia-
se claramente uma opção política dos simpatizantes e inte-
grantes do movimento ambientalista. Em vez de concentrar
o apoio em algum partido específico, a exemplo do Partido
Verde (que teve um desempenho muito fraco na eleição
presidencial de 1989), deram preferência à não-segmentação
política do tema. A dimensão ecológica, à maneira da
interdisciplinaridade própria da educação ambiental, deve-
ria integrar o programa de qualquer partido político, rece-
bendo apoio o candidato de perfil adequado aos interesses
ambientalistas. Isso é o que, presentemente, acontece aos

A descentralização da agência federal de
meio ambiente, induzindo o desenvolvimento
de estruturas regionais, influiu na criação de

órgãos como o Goizama e de instrumentos
como os EIA e os Rima e mostrou que o



A POLÍTICA AMBIENTALISTA E SEUS REFLEXOS EM MINAS

partidos, todos eles comprometidos de uma forma ou de
outra com o tema ecológico.

A CONFERÊNCIA DO RIO - DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

O realce internacional dado a queimadas na floresta
amazônica e ao assassinato do líder sindical dos extrati vistas,
Chico Mendes, colocou o Brasil numa posição incômoda, a
despeito do progresso de sua política ambiental e de seu
posicionamento positivo em tratados internacionais abor-
dando a proteção ao meio ambiente (a assinatura, por
exemplo, do Protocolo de Montreal, relativa à gradativa
supressão, em termos globais, da fabricação e uso de subs-
tâncias (os CFCs) destruidoras da camada de ozônio). Nesse
ínterim, sob o estímulo do relatório "Nosso
Futuro Comum", da Comissão Brundtland da
ONU, ampliam-se as discussões sobre o modelo	

Ade desenvolvimento sustentável e sua adequa-	J0
ção à busca do progresso humano sem compro-	C a
meter os recursos ambientais para as futuras
gerações. Debatiam-se estratégias de desenvol -
vimento global, regional e local à luzda eqüida- CO!
de social e sustentabilidade ecológica. A deci- Lsão do governo brasileiro, em 1989, de ser o
anfitrião da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Unced) foi imprescindível para reafirmar a
seriedade da política nacional do meio ambiente
e fomentar o interesse pela idéiade desenvolvimento susten-
tável.

A conferência abriu canais para o diálogo Norte-Sul
a partir do debate ambiental e resultou na apresentação de
um programa global (Agenda 21), na assinatura das Con-
venções sobre o Clima e a Biodiversidade e nas duas
declarações (Declaração sobre Florestas e Declaração do
Rio de Janeiro). A realização simultânea do Fórum Global,
envolvendo milhares de organizações não governamentais
(ONGs), contribuiu para a valorização dos principais temas
então em discussão, a saber:

—desenvolvimento sustentável;
- diminuição da dependência de combustível fóssil e

efeito-estufa;
- racionalização do uso da água;
- acesso facilitado dos países em desenvolvimento a

tecnologias novas e eficientes para aliviar a pobreza e os
riscos ambientais;

- a pobreza como um dos fatores de degradação
ambiental;

—preservação da hiodiversidade, seu uso em indústria

de biotecnologia e respectivas compensações financeiras;
- soberania e direito dos países tropicais de aproveitar

suas florestas em bases sustentáveis, de acordo com suas
necessidades de desenvolvimento;

- eliminação de padrões insustentáveis de exploração
dos recursos naturais;

- Fundo Global do Meio Ambiente.
Esses e vários outros pontos são os desafios cuja

solução repousa na boa vontade das nações de concretizar
as determinações e recomendações oriundas daquele encon-
tro memorável.

MINAS E A QUESTÃO AMBIENTAL - AÇÃO PAR-
LAMENTAR

Em 1989, os estados brasileiros promulgaram suas
respectivas Constituições, seguindo, como regra geral, as
diretrizes da Carta de 1988. Conseqüentemente, transplan-
taram, para sua esfera de atuação, os princípios avançados
relativos à gestão ambiental. Esse é o caso da Constituição
de Minas, a partir da qual desencadeou-se um processo
positivo de valorização dos direitos sociais e ambientais.
Com isso, a legislação ordinária, tanto do Estado, como dos
municípios, adapta-se, cada dia que passa, à essência das
melhores normas de controle ambiental, a par da crescente
participação da comunidade no aperfeiçoamento das insti-
tuições públicas.

A Assembléia Legislativa de Minas, agente principal
dessas conquistas no Estado, optou por uma linha de ação
que tem como prioridade efetiva a sintonia com as aspirações
do povo mineiro. Para realizar esse objetivo, ela procurou
aperfeiçoar o processo de participação popular nos traba-
lhos de sua competência. Em suas comissões permanentes,
são discutidos e debatidos os temas mais importantes para o
aperfeiçoamento das leis e instituições, ressaltando-se que
os assuntos de interesse ambiental têm o foro natural nas

rça das organizações não governamentais
mobilização dos militantes ambientalistas
a partir da abertura política, em 1979,
itribufram para a formulação da política
mbiental brasileira e o surgimento da

,olítica, com o Partido Verde e candidatos
dedicados à causa ambiental
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comissões de Meio Ambiente e de Política Energética,
Hídrica e Minerária, as quais são integradas, geralmente,
por deputados estreitamente ligados à causa ambiental. Por
elas tramitaram proposições que vieram aprimorar signifi-
cativarnente a legislação ambiental do Estado.

Minas é um estado corri peculiaridades marcantes. É
consenso admitir sua vocação minerária, iniciada com a
extração intensa de ouro e pedras preciosas, ainda nos
tempos coloniais. Hoje, o Estado é grande produtor de
minério de ferro, ouro, bauxita, nióbio, manganês, calcário
e diversos outros bens minerais, estratégicos para aecono-
mia do País. Por outro lado, o Estado já foi chamado,
também, a "caixa-d'água" do Brasil, sendo realçado, assim,
o conjunto de suas bacias hidrográficas e mananciais, onde
nascem rios de expressão nacional, que vão banhar, de
ordinário, as terras de outros dez estados.

Por tudo isso, a legislação mineira assume um papel
preponderante para conciliar o uso e a exploração desses
recursos com a preservação do ambiente. Esse universo
abrange, principalmente, os mananciais, as redes fluviais, a
construção de barragens, o uso do solo, as florestas nativas,
o abastecimento públicoc as atividades mineráriae industri-
al, além da proteção da fauna e flora.

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito das referidas
comissões deixam entrever soluções satisfatórias para todas
essas demandas. Primeiramente, pode-se citar a elaboração
de leis específicas sobre muitas dessas questões. Seguem-se,
como exemplo, alguns temas abordados em leis de iniciativa
parlamentar mais recente:

• Lei n° 10.561192 (Iniciativa: dep. Ronaldo
Vasconcellos, presidente da Comissão de Meio Ambiente) -
Dispõe sobre a política florestal do Estado.

'Lei n° 10.595/92 (Iniciativa: dep. Geraldo Resende)
- Proíbe a utilização de mercúrio e cianeto de sódio nas
atividades de pesquisa mineral, lavra e garimpagem nos
cursos d'água.

• Lei n° 10.629/92 (Iniciativa: dep. Wanderley Ávila)
- Conceitua e declara rios de preservação permanente de que
trata dispositivo constitucional.

• Lei n° 10.793/92 (Iniciativa: dep. Mauro Lobo) -
Dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abas-
teci mento público.

• Lei n° 10.038/93 (Iniciativa: dep. GilmarMachado)
- Condiciona à apresentação de licença ambiental a partici-
pação de empreendimentos potencialmente danosos ao meio
ambiente em linhas de crédito ou em programas de financi-
amento patrocinados pelo governo.

• Lei n° 11.405/94 (Iniciativa: dep. Roberto Amaral)
- Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento
agrícola.

Em segundo lugar, destaca-se uma das fórmulas
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usadas com sucesso para enriquecer o processo legislativo.
Trata-se da realização de grandes seminários no âmbito do
Parlamento mineiro, com os quais intenta-se fazer unia
radiografia ampla das questões de máximo interesse públi-
co. Para a realização dos mesmos, são convidados represen-
tantes dos setores produtivos, dos trabalhadores, dos meios
técnicos, científicos e acadêmicos, das instituições governa-
mentais, de todas as áreas, enfim, envolvidas com o tema. Os
seminários legislativos têm sido valiosos para orientar a
atuação governamental e para subsidiara elaboração de uma
legislação de maior consenso e penetração social. Por esse
método, já foram debatidos temas essenciais como política
rural, saneamento básico, saúde e política estadual de recur-
sos hídricos. Os relatórios finais de tais eventos requerem,
geralmente, a apresentação de projetos de lei, para os quais
oferecem subsídios colhidos ao longo dos debates.

Nesse particular, Minas avança em sua política de
meio ambiente, preparando, ainda, uma base institucional
mais sólida a partir das disposições previstas nos projetos
oriundos desse processo legislativo, como é o caso, por
exemplo, da criação do Conselho Estadual dos Recursos
Hídricos, que, certamente, poderá ter uma atuação vigorosa,
a exemplo do que já é feito pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental (Copam).

Os parlamentares mineiros, com a iniciativa de cria-
çãodaCormssão Interestadual Parlamentar de Estudos para
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco (Cipe-São Francisco), presentemente
ampliada para outras bacias através do Parlamento das
Aguas, puderam demonstrar que a questão ambiental adqui-
riu, definitivamente, uma dimensão política legítima, com
bons augúrios para o desenvolvimento da política ambiental
mineira. Que o futuro possa confirmar esse prognóstico, é o
desejo de todos.
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