
MEIO AMBIENTE
O combate à degradação ambiental em Minas está sustentado por
uma boa legislação, que falta ser colocada em prática, juntamente
com o revigoramento de projetos que visam integrar a população
e os poderes públicos na preservação dos recursos naturais
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homem vivencia, neste final de século, o
ápice de um processo jamais experimen-
tado na história humana. O mundo atual,
com suas grandes conquistas e grandes
crises, mundo da Era Espacial, da
informática, mas também
da fome, do analfabetismo,
encontra-se diante de seu
maior desafio: ode promo-
ver o progresso social e
econômico dos povos sem
negar às atuais e futuras
gerações o direito a um meio
ambiente ecologicamente
equilibrado. É nesse con-
texto que surgiu o conceito
de desenvolvimento susten-
tável, discutido intensamen-
te na Conferência da ONU no Rio de
Janeiro, em 1992. Essa doutrina traz im-
plícitaadivisãode responsabilidades glo-
bais para a promoção do progresso huma-
no, valorizando-se o uso racional dos
recursos naturais e respeitando-se os pro-
cessos vitais da natureza.

Tal preocupação consolidou-se di-

ante da evidência de que as estratégias de
desenvolvimento até então adotadas põem
m cheque o equilíbrio da própria vida no

Planeta, na medida em que contribuem para
o agravamento de fenômenos como a des-

truição da camada protetora
de ozônio. a intensificação do
'efeito estufa", a degradação
dos recursos hídricos, a amea-
ça de conflitos nucleares e, por
que não dizer, a grande
disparidade econômica entre
as nações. A parcela pobre e
subdesenvolvida se vê parali-
sada. sem condições de res-
ponder aos conflitos ligados à
miséria e à fome.

Reunindo-se esporadi-
camente para debater tais questões, os go-
vernantes das diversas nações têm sido pres-
sionados para acatar e implantar em suas
esferas de ação diretrizes., normas e progra-
mas de governo que possam mitigar os pro-
blemas sociais e ambientais. As agências
internacionais de crédito têm dado maior
respaldo a projetos "ecologicamente corre-
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tos".
O Brasil, nos últimos 20 anos, tem construído

gradativamente um suporte legal e institucional com capa-
cidade para assegurar uma política satisfatória de meio
ambiente.

Minas, sem grandes estardalhaços, vem incorporan-
do a preocupação com o meio ambiente, podendo-se notar
que o governo, as instituições e a sociedade em geral
encontram-se, presentemente, melhor sintonizados para
sua defesa, ensejando boas perspectivas para a política do
Estado nesse setor. Pelas características naturais do terri-
tório mineiro, propiciadoras de um de-
senvolvimento fortemente voltado para
a exploração dos recursos hfdricos e	0 Brasil
minerários, tornou-se premente o esta-	um s u p
belecimento de uma política ambiental
que, mantendo coerência com nossas
necessidades econômicas e sociais, pos-	ca
sibilite estancar a degradação dos re-
cursos ambientais.

Nesse sentido, a atuação do poder
público obtém resultados tanto melho-
res quanto maior ênfase seja dada aos
seguintes fatores:

- aperfeiçoamento da legislação;
- fortalecimento das instituições;
- desenvolvimento social;
- educação ambiental; e
- descentralização administrati-

va.

Legislação—Minas dispõe de uma legislação ambiental
reconhecidamente boa, destacando-se importantes iniciati-
vas tomadas no atual governo. Com as prerrogativas cons-
titucionais atribuídas aos estados e municípios para legislar
sobre o meio ambiente, o caminho para novos avanços está
aberto.

É de se ressaltar que a promulgação da lei ambiental
mineira (a Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980)
antecedeu em um ano o surgimento da lei federal que versa
sobre a política ambiental brasileira. Dessa época até a
promulgação da nova Constituição do Estado, o crescimen-
to da demanda ambiental serviu para fortalecer órgãos
como o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam),
estimulando ainda a criação de Conselhos de Defesa
Ambiental (Codemas) em muitos municípios. Competindo
ao Copam estabelecer as diretrizes da política ambiental
mineira e em especial responder pelos aspectos ambientais
do desenvolvimento e pelo controle da poluição, estabele-
ceu-se uma efetiva política de controle ambiental. Para dar

suporte técnico ao Copam, instituiu-se em 1989 a Funda-
ção Estadual de Meio Ambiente (Feam), com atribuições
para realizar vistorias, emitir pareceres técnicos, desenvol-
ver pesquisas, estudos, padrões e normas que garantam o
controle da degradação e proteção ambiental.

No capítulo das instituições destaca-se o
refortalecimento do Instituto Estadual de Florestas (IEF).
Contando com uma dinâmica diretoria de parques e reser-
vas, sua atuação é essencial para a consolidação do sistema
estadual de unidades de conservação e para reflorestamen-
tos, com o objetivo de minimizar o impacto da exploração

dos adensamentos vegetais nativos. Coadjuvando o traba-
lho dessas instituições, podemos citar o Batalhão da Polícia
Florestal, que lhes dá um apoio imprescindível na fiscaliza-
ção da lei e defesa dos mananciais. Registre-se, também, o
trabalho desenvolvido pela Promotoria e Curadoria de
Meio Ambiente.

Apoio parlamentar —A Constituição de 1989, conso-
ante as disposições inseridas na nova Carta Magna, revigo-
rou o processo de elaboração das leis. O Poder Legislativo
dedicou-se com mais afinco ao aperfeiçoamento das propo-
sições sob sua apreciação, o que incluiu importantes proje-
tos de lei enviados pelo governador. Houve, também, maior
engajamento dos deputados no uso de sua competência para
apresentar proposições. Isso teve reflexos na legislação
sobre o meio ambiente. Não foram poucos os projetos de
iniciativa parlamentar voltados para essa área.

Algumas leis ainda não foram devidamente regula-
mentadas. Como se trata de uma legislação recente, os
órgãos governamentais precisarão se instrumentalizar para
dar execução aos preceitos recém-definidos.
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A Constituição de 1989 revi
processo de elaboração das 1
Legislativo mineiro dedicou-se c
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xos na legislação sobre o meio
te. Algumas das leis ainda nã
devidamente regulamentadas
gãos governamentais precis
instrumentalizar para dar-lhes e

O universo das novas disposições. oriundas das
iniciativas parlamentares, abrange:

- realização de auditorias ambientais periódicas por
entidades de comprovada capacitação técnica, às expensas
dos responsáveis pela poluição e/ou degradação ambiental,
em empresas ou atividades de elevado potencial poluidor (a
lei. de 1992. ainda não foi regulamentada):

- estabelecimento do conceito de rio de preservação
permanente para cursos de água ou seus trechos com

características excepcionais de beleza ou de valor ecológi-
co, histórico ou turístico. em ambientes silvestres naturais
ou pouco alterados (com a promulgação da lei. em 1992,
incluem-se nessa categoria: o Rio Cipó e seus tributários:
oRio São Francisco, no trecho entre a barragem hidrelétri-
ca de Três Marias e a cidade de Pirapora: o Rio Pandeiros
e o Rio Peruaçu, na bacia hidrográfica do Rio São Francis-
co):

- aprovação e publicação pelo Copam, a cada três
anos, da lista de espécies ameaçadas de extinção:

- proteção de mananciais destinados ao abastecimento
público no Estado. A lei (de 1992) refere-se às águas que
estejam ou venham a estar classificadas na classe especial
e na classe 1, segundo as normas em vigor. A observação
dessa lei implica o enquadramento e classificação dos
mananciais pelo poder público, o que ainda não foi feito
regularmente;

— promoção dos meios necessários à especialização de
professores em educação ambiental, de forma que cada
escola do Estado tenha coordenador de programas de
ensino e de atividades dessa disciplina (Lei n° 10.889, de
1992, sem regulamentação):

- normalização da política florestal do Estado. regu-
lando o uso sustentado dos recursos naturais e estabelecen-
do os limites de utilização da mata nativa para a produção
de carvão vegetal em índices que devem diminuir a cada ano
até a proibição total em 1999 (a lei, de dezembro de 1991.
foi regulamentada pelo Dec. 33.944192);

- efetivação das diretrizes para a política estadual de
desenvolvimento agrícola, con-substanciadas na Lei n°
11.405. de 2811194, que disciplina a interferência do Estado

nessa área. Essa foi a primeira lei
surgida no âmbito dos seminários
legislativos promovidos pela Assem-

	

orou O	hléia. Em 1992 os setores da sociedade

	

eis e o	ligados às questões agrícolas e agrári-
as foram convidados pela Assembléia

	

o rn mais	para realizar o seminário "Minas Ter-

	

s propo-	ra", cujo relatório final definiu as pri-
oridades e os instrumentos básicos da

	

m refle -	política agrícola, que vieram a funda-

	

m b 1 e -	mentar a elaboração da lei. A implan-
tação efetiva das propostas ali consoli-

	

o foram	dadas poderá eliminar as distorções

	

• Os á r -	que afetam o desempenho das funções
socioeconômicas da atividade rural.ar ao se oferecendo ao homem do campo. além

ec ução do desenvolvimento sustentável da agri-
cultura, o acesso aos serviços essenci-
ais de saúde, educação, segurança pú-

blica, transporte, eletrificação, comunicação, habitação,
saneamento, lazer e cultura.

Novas idéias - Queremos chamar a atenção para o
fato de que a iniciativa parlamentar abrangeu muitos itens
da política ambiental, que não se materializaram, porém.
em normas legais, seja por terem sido vetadas as respectivas
proposições ou por constituírem matéria ainda em
tramitação, considerando-se também que algumas dessas
propostas poderiam ser materializadas através de projetos
ou programas governamentais, sem serem introduzidas
necessariamente na legislação ordinária. Tais metas rece-
beram o apoio de muitos ambientalistas.

Assim, são da lavra dos parlamentares as seguintes
propostas:

- obrigatoriedade de construção de escadas para pei-
xes nas barragens de usinas hidrelétricas do Estado;

- estudosde viabilidade de construção deeclusas embar-
ragens erigidas ou a serem implantadas em rios navegáveis;

- definição, no âmbito das unidades de conservação
ambiental do Estado, da Área Particular de Relevante
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Interesse Ecológico e Cultural (destinada à preservação
pelo proprietário). Seria a forma correspondente à Reserva
Particular do Patrimônio Natural, definida por lei federal:

- definição das lagoas marginais de nossos rios como
áreas de proteção ambiental, podendo ser alteradas somente
nos casos de estrita utilidade pública ou relevante interesse
social-,

- destinação de recursos financeiros compensatórios
aos municípios que abriguem em seus territórios unidades
deconservação ambiental. A parcela englobada refere-se à
repartição do ICMS inunicipal,ern por-
centagem a ser definida em lei (essa
proposta traria grande estímulo de efei- Com ra r
to multiplicador na esfera municipal como oem relação i preservação das áreas de
interesse ecológico).	 minei ro

• Registre-se, também, que o Le- entes irgislativo, alem de dinamizar o processo
de elaboração das leis, manteve uma tamenfc
postura inovadora e sensível frente ao	ind iscrininteresse publico, constituindo, sempre
que necessário, comissões especiais, pesado
nas quais os diversos segmentos sociais	r ic ro bkse fizeram ouvir.

Uma dessas comissões é aCipe- mais. Tu
São Francisco (Comissão Interestadu-
al Parlamentar de Estudos para o De-
senvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco), que reúne parlamentares dos estados
que compartilham as águas do rio. Entre suas diversas
ações. alertou, em tempo hábil, o governo federal sobre a
necessidade de aprofundar os estudos para a transposição
das águas do São Francisco. Esse modelo de comissão deu
origem ao Parlamento das Águas, que vem sendo
implementado com os outros estados banhados por rios
com origem em Minas Gerais.

Um paradigma— Muitas pessoas, criadas no interior,
ainda trazem na memória imagens felizes da adolescência,
em que sobressaem os folguedos nos rios, os banhos de
cachoeira, as pescarias, ou a simples contemplação das
águas que passam emolduradas pela vegetação. A geração
jovem de hoje não poderá certamente levar para o futuro
recordações semelhantes. É que nossos rios sofrem contí-
nua agressão, perdendo a qualidade e quantidade de suas
águas. A esse respeito, reportamo-nos à avaliação feita por
Gustavo Werneck em todas as bacias hidrográficas de
Minas, quando apresentou em unia série de 33 reportagens,
no jornal "Estado de Minas", um diagnóstico assustador

sobre os rios mineiros. Com raras e surpreendentes exce-
ções (a exemplo do Rio Preto, protegido e mantido limpo
pela população), o quadro geral é desolador: esgoto, lixo,
efluentes industriais, mineração, desmatamento.
assoreamento, erosão, U50 indiscriminado de agrotóxicos e
metais pesados. curtumes, contaminação microbiológica,
sumiço de peixes e animais. Tudo isso demonstra o
profundo descaso e desrespeito pelas leis ambientais.

De fato, a qualidade das águas dos rios reflete inequi-

vocamente a qualidade de vida e as condições ambientais de
suas bacias hidrográficas. A solução para a recuperação
das águas repousa no gerenciamento integrado das bacias
hidrográficas. Admite-se adotar o princípio usuário-paga-
dor/poluidor-pagador. proposta inserida no projeto de lei
que tramita no Congresso Nacional e em proposição de lei
estadual recentemente sancionada.

A lei mineira visa ao planejamento e à implementação
da política estadual de recursos hídricos, cujo sistema de
gerenciamento compreenderá as seguintes instituições:

- Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
reestruturado (incluindo em sua representação o poder
público municipal):

- Comitês de Bacia Hidrográfica (com representação
paritária do poder público estadual e municipal e dos
usuários e entidades da sociedade civil sediados na bacia):

- Agência de Bacias Hidrográficas (órgão executivo
de apoio ao comitê respectivo, respondendo pelo suporte
técnico, financeiro e pela cobrança do uso dos recursos
hídricos na correspondente bacia):

- Secretaria Executiva.
A criação de Agência de Bacia dar-se-á após a

as e surpreendentes exceções,
Rio Preto, o quadro dos rios
é desolador: esgoto, lixo, aflu-

dustriais, mineração, desma-
), assoreamento, erosão, uso
iinado de agrotóxicos e metais
s, curtumes, contaminação
)lógica, sumiço de peixes e ani-
do demonstra o profundo des-
esrespeito pelas leis ambientais
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viabilidade efetiva da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos.

Deixando de lado, porém, as propostas estabelecidas
em leis, e fixando-nos no campo das ações efetivas, vemos
com grande satisfação a implantação pelo governo de
projetos para recuperar as águas, desenvolvidos no âmbito
de três secretarias de Estado: a de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente, a de Recursos Hídricos e a de Agricultura.
Embora demandem longas etapas para implantação e não

abranjam a totalidade das bacias hidrográficas do Estado,
são dignos de apoio pela comunidade:

- Projeto Rio Doce - Gerenciamento integrado para
a recuperação da bacia do Rio Doce, envolvendo órgãos
federais, estaduais (Minas e Espírito Santo) e o governo da
França. Custo estimado de implementação: US$ 2,4 bi-
lhões;

- Projeto Rio Grande - Preservação e conservação
de recursos hídricos da bacia do Alto e Médio Rio Grande
(requer recursos de US$ 122 milhões);

- Programa de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça, na Região Metropolitana de
Belo Horizonte (financiamentb da ordem de US$ 307
milhões pelo Banco Mundial);

- consórcio mineiro da bacia do Paraíba do Sul;
- Programa de Proteção e Recuperação das Matas

Ciliares das bacias mineiras, a cargo do Instituto Estadual
de Florestas;

- criação do Plano Diretor dos Recursos Hídricos do
Vale do Jequitinhonha e do Rio Pardo (elaborado pela
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Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com
recursos do Banco Mundial).

A recuperação de bacias contribui de forma inequí-
voca para a garantia da qualidade de vida.

Unidades de conservação - Conforme documentam
os primeiros registros ambientais de Minas, no início do
séc. XVIII as formações florestais da Mata Atlântica e do

Cerrado cobriam a totalidade das ter-
ras do Estado, que passaram a ser
ocupadas de forma predatória. Dados
registrados pelo [EFem 1993 indicam
que a Mata Atlântica é um dos biomas
brasileiros com as maiores taxas de
perda de biodiversidade, restando ape-
nas 3% a 5% de sua área original.
Embora não se disponha de estudos
completos sobre a situação do Cerra-
do, ficou demonstrado que a destrui-
ção dessa vegetação nativa para pro-
dução de carvão vegetal e para expan-
são da fronteira agrícola tem ritmo
acelerado nas regiões Norte, Nordeste
e Noroeste de Minas Gerais.

O Projeto de Monitoramento da
cobertura vegetal de Minas Gerais por
sensoriamento remoto, através de ima-
gens de satélite, empreendido pelo JEF
nessas regiões, apresenta uma situa-

ção alarmante, especialmente no que diz respeito às matas
ciliares (necessárias à proteção dos rios) e às veredas, das
quais restam poucas faixas preservadas.

Até o ano de 1993, as unidades de conservação de
Minas Gerais ocupavam uma área de 10.800 km 2 (1,84%
da área total do Estado), distribuídas em: parques flores-
tais, áreas de proteção ambiental, áreas de preservação
permanente, reservas biológicas, estações ecológicas ou
reservas particulares do patrimônio natural. A maior parte
dessas áreas não tem a situação fundiária equacionada,
estando em mãos de particulares. Muitas nem dispõem do
respectivo zoneamento ambiental. Ao final do governo que
se encerrou em 1994, foram declaradas novas unidades,
entre as quais o Parque Estadual Veredas do Peruaçu, com
307,02 km2, no Norte de Minas. Mesmo assim, represen-
tam todas elas uma porcentagem pequena, comparada aos
índices tidos como recomendáveis para permanecer sob
domínio público, com objetivos de preservação (no mínimo
10% do território).

No inicio do século XVIII as formações
florestais da Mata Atlântica e do Cerra-
do cobriam a totalidade das terras do
Estado, que passaram a ser ocupadas
de forma predatória. Dados de 93 indi-
cam que a Mata Atlântica é dos biomas
brasileiros com as maiores taxas de per-
da de biodiversidade, restando apenas
3% a 5% de sua área original, enquanto
o Cerrado vem sendo destruido
gradativamente pela exploração de carvão
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Prioridades— Deque foi exposto, podemos identificar
como prioritárias algumas questões aexigir soluções Sinto-
nizadas com as variadas realidades regionais. O adequado
gerenciamento dos recursos ambientais requer atenção
para os seguintes pontos:

1) continuação dos programas e projetos iniciados,
prestigiando-se os organismos encarregados do controle
ambiental do Estado;

2) investimento na recuperação das bacias hidrográ-
ficas:

3) ampliação das áreas protegidas do Estado e das
atividades de reflorestamento, com ênfase na recuperação
das matas ciliares;

4) regulamentação das leis anteriormente referidas e
cumprimento de suas normas;

5) criação de mecanismos que estimulem os municípios
a investirem na preservação ambiental:

6) realização de um amplo diagnóstico ambiental do
Estado.

Essas são, enfim, metas que suprem, em princípio, as
exigências multissetoriais do amplo panorama ambiental de
Minas Gerais. Como pano-de-fundo a todas essas ações,
sobrepõe-se a idéia de desenvolvimento sustentável. Rever-
ter o quadro atual de agressões aos bens anibientais de Minas
Gerais, adotando a tese do desenvolvimento sustentável, é
aplicar a fórmula do equilíbrio entre a natureza física, a
biológica e a socioeconômica, garantia do nosso futuro
comum, necessariamente harmônico entre o bem- estar das
comunidades humanas e os demais seres que compartilham
estas porções do espaço e do tempo no planeta Terra.


