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ASSEMBLÉIA I)E MINAS:

NASCENTE DEI 11) IAS E AÇÕES EM DEFESA DAS ÁGUAS

E responsabilidade dos Iaiinens de hoje cuidar das

condições de vida das futuras gerações. Nesse

sentido, preservar OS recursos hídricos e defender a

qualidade e a quantidade de água deve ser tinia

preocupação de toda a sociedade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

vem cumprindo o seu papel nessa luta. As leis

estaduais em defesa das águas e para garantir o

desenvolvimento do Estado cmii susten tabi 1 idade

são pioneiras no País e serviram de exemplo para

a criação da legislação federal

sobre o tema.	 cão (te çn	iilisti	(IP todos iriiiplp ' iiip

O trabalho da Assembléia

rvLegislativa para a preseaÇãO

dos recursos naturaisrais só

alcançou essa qualidade e

amplitude porque d desenvol-

'ido em parceria com a

sociedade civil, com as j)SOLS

que \ vem no cii t( mio di is rios

e bacias do Estado, com os

orgaus tio governo ligados i

área e conta coma participa-

-	1•'
defendem o fliCio ambiente.

Nesta publicação, especialmente editada para o

5' Fórum das Águas, você pode conhecer melhor

as leis elaboradas pelos deputados da Assembléia

Legislativa e os avanços que elas representaram

na defesa das águas. os eventos institucionais que

tiveram a participação da sociedade civil, o

trabalho da Frente l'arl amei i tar \1 i nei ra de Defesa

e Preservação das Ági LS e. também, vai encontrar

(ficas para reduzir o sei i gasto de água e contribuir

para a preservação dos recursos h ídricos.



AS ÁGIAS iiM DEFNNSORES
QI 1h: NÃO FICAM PARADOS

Rilxiriiilio IISCCIIC fIJI CIIadIJ tendo Como pIrt( de seI tjtiiritaf amLSCCIII(d() I'io São
F!alICiSC(, mi município de Sao Roque de \lI1Ls'.\b;. (:tt'i iimriiili de \tI pai
sobre a il1)J)ortaflCil (te cuidou tias :ígmums para (I11L as próximas gerações possam delas
((5111 rtn r.

Por ISSO, desde cedo, Ribeirinho C 11I1) (lelCulSOr tpaixtnmadtt do Il(CIO auimltieiiie e, em

eSitChul. 1.1115 rios. Ei IJ)U, çluando fl( SOU a trabalhar no Al,\1G. ticou klIt'NSlmflo
Como o oportum idade (Ir \er de perto a ;itI ação do Poder 1 .rgislaiivo mineiro na klcsa
do nau) :nmlIuirJlte. \ partir dai. :1 acu;anhar I:I51 í:Ls'' trah;iIlii e
CV1 ,01 , ti seu papel 1h Ciliadati sempre que podia. Hoje, hibririmiluo 1 1101 puoltumido
coulIlll.(sIor (11)5 1Var1Çl1\ oblidi s TI lcgisiçãi :uuiiliicntal u ilos 1:1!' i iflarC:LnteS 11rridos
nessa nea na Al.MG. muu)s (Itiuuios amios. Em visita a seu lati, e inevitóvrl falar com
orgtullio sohrr i asstunhi i.	nu;ugens dirio

Ri - Pai. você sabia (IIe LS leis lu(iIlCiI'OS relacionadas ;Los recursos liídricos serviram de
inspiração para «1 legislação brasikira'

Pai - ir: verdade?

Ri - Sumi, a lei federal que traia do:
hídrico,, só surgiu três anos após :u cr
da IÁI estadual (te 1997. Conheço ix
1) hist rico.A criação k Cada moa
delas foi uma luta específica e
envolveu a

C. :1 participação tu
sociedade civil. Mas valeu a PCI);
Você nem faz ideia das muuudauças
positivas que elas promoveram.
não pára Por aí, J1QXQSprPj$OS de
lei em defesa das águas estão eu
;inil;tuin'nto ui;t ,\sSClIll)ltO1.
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Ri - f importante dizer que é fruto dessas leis a criação e estruturação de órgãos
atuantes na área ambiental, como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igani),
a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), o Instituto Estadual de Florestas
(IEF) e as Secretarias de Meio Ambiente. Por sugestão da ALMG e a partir dessas
leis, essas instituições que representam aspectos específicos (1<) fliCO ambiente
ficaram sol) o comando (mico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Com  isso,
é possível fazer unia gestão integrada em defesa das bacias hidrográficas. Foram
criados também os comitês e agências de bacias, a Cipe São Francisco ( 199 1) e a
Cipe Rio Doce (1999).

Pai O cine é uma Cipe?

Ri - Cipe é uma Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável das Bacias. O seu objetivo é juntar esforços políticos e
técnicos dos estados onde se situam as bacias, tendo em vista a recuperação, a
presetação e o desenvolvimento dos meios físico, biológico e soci(ulturaI delas. As
Cipes promovem várias auniões para ouvir a populaçào que vive próximo às bacias e
discutir o II.SO racional dos recursos hídricos.

Pai	Então, certamente a Cipe São Francisco deve ter debatido sobre o projeto de
transposição cio Velho Chico.

Ri Claro. A ALMG (lá grande importância ao assunto e vem promovendo discussões
por meto da Cipe e em ciclos de debates e audiências públicas. Existe até uma cartilha
disponível no si/e da Assembléia que explica direitinho o que é o projeto e suas



'-

implicaçiie. Muitos aSIWCtOS coiliroversos (11 caráter RCI(iCo e po l ilico estão iiivolvidos
na cal ilaçÏo dessa pm I x )sla. Por isso, a !\l ,MG j'i F)>111C1 1 diversos evento que
reiii)irain. cio ainphi (iel):tte. a sociedade civil. os uswirios e o poder público ja:1 cl
juntos. CocolItrefli soluções qo l )rt seeI1i a \tzao do rio e aicodam c. deoiandas
legítin1Ls (li.) senii-{tridi setent ri( (1

Pai - :\ihi iXI)1 que algilém Si. preocupa com o no. Aluin do seu valor jiatorai. ele
luisso

li	l'(} i	. ( O] C(iivaiiioiaÇi (I()' (X) aII(P do 1\, 10	Ir:olcIse(, t , 111 11M(. a
ch'darou O TftCl1O iuiiil(ii'o do rio 1 1 tIrilu(iIicI cultural. )]tisagisticc) e turístico do Estado,
por meio da Li 0 lIOíï". e criou a Medalha SUO .\iIoS	Rio S:io Francisco (Lei ii
l$L!. \ç	conio essa coiitrihu&'io para a I)f(SflaÇad ILO rio ( para a mobilização
(1:1 soCieda(it 11L cicicsi dos recursos l,ídricos.

Pai Il:t luiiIieIi]lgeIii e )OIIC:1 para quieTo (1 cinliece Quando ( . 11 era j()\euuu. 101110

agem (11K luz ao konkslL', tive a felicidade de conher várias paltes cio tio, aIC sua
lc YL, CI)) Alagoas.

'..	 ..i..



Ri - Esse é O ilWu sonho, inis p°' enquanto VOU matando a curiosidade lendo a

publicação do relatório de duas viagens técnicas feitas pelo Rio São Francisco, em

2(X)! e 2002, Nessas viagens, um

(105 consultores (I'l \Ri(;	e federal, além das principais instituições

integrou equipes de pesquisa (to	representativas da Bacia do Rio Doce, pretende

seu patrimônio cultural e	retirar até 2020 cerca de 90% do esgoto que

natural. O levantamento integra	atualmente é despejado na Bacia, o que vai

os esforços retinidos na	contribuir muito ixim a melhoria (ia 	de

Campanha Rio São Francisco	'Rla da população.

Patrimônio Mundial, que visa	Ri - Além (lesses tli iis grandes rios. vara )s outros,
trazer o título (te patrimônio	lagoas, barragens e represas sãci letrias de debates.
mundial da humanidade para os	Sá para o senhor ter uma idéia. a Al.MG criou
bensculturaisenaturus existe] tes	unia Comissão Especial das Estâncias
no vale do rio. Foi um passo	ilidrominerais, outro problema sério que Minas
importante para documentar e	vem enfrentando.
divulgar esse patrimônio, Pai - Interessante, fale mais sobre isso, filho.
juntando-se as demais ações

Ri - No início, o objetivo era estudar a situação
desenvolvidas pela ALM( em

das estâncias hidrominerais do Sul de Minas, masprol cio rio.
(lepoiS a comi&sao ampliou sua analise l)'L todas
as estâncias mineiras. Foram feitas várias
audiências públicas e visitas aos munic)íos para

ouvir os nioradores (la região e recolher documentos
de autoridades e especialistas. A conclusão foi pela

necessidade da adoção de várias medidas, entre
elas: a apresentação (le um plano diretor de turismo

para o circuito das águas, a criação de uma
entidade regional capaz (te l)roi1lo'em' a gestão
integrada tio turismo no Eslado, a revitalização
(105 parques de águas minerais e balneários, a
restauração de rodovias de acesso ao Circuito das
Águas e a Araxa. O documento foi entregue aos

Poderes Executivos estadual e federal.

Pai - Filho, saindo uni poucii do

nosso quintal, existem ações

parecidas em (lelesa de outRos rios?

Ri - Ah. sim! A CiPe Rio Doce
muito atuante e vem fazendo um
belo trabalho. No ano I)assado,
ela publicou 0 relatório técnico
"Rio Doce limpo - Plano (te
Esgotos Sanitários para a
Despoluição da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Doce''. O plano,

criado em Conjunto com os
governos municipais, estaduais



Pai -  Eli! Piideríaiiios licar cOIWeiuid1 Iiuia.s soliie isso.

- I iis é. E u() páii por ii Durante t(xli IS eSes anos. a AL\IG pnxuruu SC tIni iar uni
espaÇo de debate sobn k'IflLS arnhkiitais importantes. onde j)lidesSCrn participar não s
lideranças políticas, iiías taJ1ibn1 itfliaiites da sociedade, pruiliovemnh) seniiio'trios,
tornos, conferencias, ciclos de tkhate'.. nidkticia_s públicas e reii;iiie (livel-sus.

Ri - Sio tantas as ações do l ider 1 Ágislativl i elo prol das g[ias que. para você ter urna
idéia do tamanho do tenho que raLar uma nunnr IYas moinhas atas.
desde a década de 90, íom'anm realizados cerca de seis seminários, 12 ciclos de debates

e 88 audiências públicas.
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Principais (\t'I110'

• SeminárioN Águas de Minas 1 (1))3 e II (2002)
• Ciclo (li Debate-, Mimi's iIt Águas (1()96)
• Ciclo de Debates Nossas Águas (2000)
• Cicio de 1 )ehates 1W-Diálogo 1 nkrainericano de ( erenci amenlo de Aguas (2(X)])
• Ciclo de Debates Proteção Ambiental na Bacia do Rio das Velhas (2001)
• Movimento 'Minas em Defesa das Águas" (2001
• Ciclo de Debates Revitaliï.ação e Transposição tio Rio São Francisco (2003) e Em

Defesa do Rio Sáto Francisco (2004)
• Sem iii Oh) Legislativo '	eamento Ambiental	Demandas  e Intervenções

Necessárias" (2004)
• Seminário Cultura e Paz - 40 Fórum (Ias Aguas para o Desenvolvimento de

Minas ( erais (2005)
• Ciclo de Dbatt Transposição do Rio São Francisco (2005)
• " Frti,n das Agnas para o 1)esenvolvinanto de Min:is (rais (2006)

Principais ações
• Aprovação das leis que criaram e estruturaram os órgãos ambientais - Igam,
Feam e tEF na
Secretaria de Meio Ambiente
• Incentivo e niohi Iização para a criação (105 comitês, conselhos ( agências de bacias
• Criação das Cipes São l :. u 1 cisco ( estudos e debates sobre a transposição do rio)
e Rio Doce (Plano de Esgotos Sanitários para Despoluição da Bacia 1 lidrográlica)
• (;raçã() (las ( II ssães Esp'ciais do Rio São Francisco e da ,' estâncias
hidrominerais
• Criação da Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das Águas

III



Projetos de lei que traiam de recursos hídricos em tiamitaçau tia \LlC

PI, uf 78412003 - modifica a li n 13.771. de 2000, que dispõe sobre as águas

subterrâneas quanto a coflCCSSIO de outorga e licenças ambientais.

P1 n° 1.650/2004 - torna obrigatória a construção de reservatório para as águas

coletadas por Coberturas e pavilitentos cm lotes, edificados ou não, nas coiidições
que menciona.

1 11 2.1 52/2M5 cria o programa de apiuveitarnentii da água emergente de lençol

freátic() em ediflcações e dá outras providências.

P1 N° 2.159/2004 - niodifica a li n° 13.199, (lc 1999, que dispõe sobre a política

estadual de recuos hídricos quanto à concessão de outorga.

LEIS LS'I'AI )E TAIS RELACIONADAS AOS RECE RSOS

1 IÍI)RICOS

hNrau da	FICip:1\ v	IitFaH1	IlI )l(IIut	vI:ihul'RI	pela
A.sscnihki:i Legislativa e tI LIe CoiitaI'aifl CCII ti ampla participação da SOCiCd Ide durante

	

ia Ir:IICli1aç;i, tui :LLitlitTicias iiihlica', t\Ciil)	iIsliL1(:i(iLais e reLI!1is ltI.i11CL

(Oni (IS s(gnwnI(I iiitenssados.

Histórico da legislação sobre recuos hídricos:

1 99 1 -	1i :1 tAl n	HI 11 (ILIC iiIiliii a

11(11 ILiCt tlOr(StilI do Istado

1992 (anu da 2 (nferiie;i \Hindial para

1994— :qnsada :i Ia 1 I!.í), 1lt!r:i:1Lt

(OIuti(I (LadiiLl de recursos hdricos e que

ij	((f( II) 1	It . 1 1 ?	( flIII
Meio \ttthkiite - l(-o 92) - aIIr((vad:I i 1(1 ti"	(li lsi;ultial 11° 1 :iu.qiit iIuIs()IIa(JiIl(-i]x)rar

11)62') qin estabelece (1 conceito de rio de	o O)i(ct	k divI inienio iicot:iveI Im
)res(rvaça() jieriiianeuIc, c a lei o" 10.793	X)lítict (StadtOII de (ICSLIiO)l5ii11Ci(i() agrícola.

que (1i51U(t sobre mananciais destinados ao	(:atht a Lei i il]20. quclk;*sohn a política

ibastecia lei to publico.	 ttaduaI ilesancautitiiio básico.



1995 - o l)ecreto o° 37.191, do governador
cria o Conselho Estadual de Recursos Ilídricos,
pa promover a gestão da política estadual de
recursos hídricos. E a Lei Estadual n° 11.903
cria a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com atuação Ias
áreas de poluição industrial, águas e floresta.,,

1996 —criada a Lei o° 12.265, que dispõe sobre
a pesei e a aquicultura no Estado.*

1997 - a ]d Estadual n° 12.584 altera o nome
1 vpartamento de Recursos 1 lídricos para

Instituto  Mi seiro de Gestão das Águas,
ampliando suas atribuições e transferindo sua
gestão da Secretaria de Minas e Energia para a
Secretaria do Meio Ambiente. Aprovada a Lei
Estadual ii 1 2.596, que trata da ixupaçào, do
teo, do manejo eda conservação dosolo agrícola
A Lei n° 12.503 cria o programa estadual de
conservação (Ia água.

1999 - a legislação estadual foi atualizada
1)ck1 Lei 0 13.199. O Fundo de Recuperação,
Proteção e 1 )esenvolvi niento Sustentável das
Bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais
(Fhi(lro) foi implementado pela Lei Estadual
n0 13.194. Criada inicialmente para incentivar
as empresas a financiar a despoluição das
águas. a lei teve sua aplicação ampliada na
organização e no desenvolvimento dos comitês
e das agências de bacias.

2000 - o Decreto n°41.203, do governador,
regulamenta a Lei 0° 10.545. de 1991. (IUC

trata de produção, comercialização e uso de
agrotóxicos. Criada a Lei 0 13.771. que dispõe
sobre as águas subterrâueas.

2001 - criada a Lei 11° 14.129, que estabelece
cul idiçà para a implantação de unidades de
dis1)osiçi4 final e de tratamento de resíduos
sólidos urbanos.

2002 - criada a Lei o° 14.181, que trata de
prçã à fauna e flora aquática e de
desenvolvi i ieuto da pesca e da aqii icu 1 ti ira, e a
Lei o° 14.309, que trata das políticas estaduais
de florestas e proteção à biodiversidade.

2004 —criada a Lei n° 15.082, que dispõesobre,
rio s (te preservação pern1ei i te C dá outras
pr( ivideilcias.

2005—lei 11° 15.910, que dispõe sobre o Fundo
de Recuperação, Proteção e 1 )esenvolvi niento
Sustentável das Bacias 1 lidrográficas do Estado
de Minas Gerais - Fhidro - e dá outras
providências.

I.cis iiiodificatlis stihstancialrnente ixir leis
supervenientes.
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1SRENr11. PARLAMENTAR 1)E DEFESA E IRESERVAÇÃ()

DAS ÁGUAS

Lançada na Assembléia Legislativa por ocasiào das comeniorações (lo Dia Mundial cia
Agua, em sintonia com a Campanha da Fraternidade daquele ano. Água, fonte cia
vida', a frente funciona tomo um fórum permanente de debate e de busca de soluções
sobre todos os temas relacionados à água, especialmente no que diz respeito à legislação
e à fiscalização do manejo dos recursos hídricos no Estado. De caráter suprapartidário,
a frente parlamentar congrega deputados e deputadas estaduais, comprometidos com
a defesa e a preservação da água.

Além de participar de reuniões e audiências, a frente está preparando uma consolidação
da legislação mineira referente à água, realizando um levantamento dos projetos de
lei em tramitação na Assembléia Legislativa, além de se unir e apoiar as iniciativas da
sociecia(le civil organizada para garantir que todos tenham acesso à água de qualidade,
na quantidade necessária para se ver bem e COO 1 saúde.

MAN 1 FES'I'() 1)E CRIAÇÃO DA FRENTE PARI AMENTAR

DE DEFESA E PREISEMÇA0 DAS ÁGEJAS

As águas estao ameaçadas! E. COlO elas, inda a vida do Planetal Diante disso,
organizações de todo o mundo organizam-se, buscando colocar em prática ações que
viabilizem a preservação da quantidade e da qualidade dos mananciais existentes. A
SoILIÇãO i)L5Sa pela conscielitização (los Po'0S, pela conqi lista democrática de direitos
diante da atitude positiva de cis(xs ític:os. l)aí, o tu rtàn'i:t de criar a Frente
Parlamentar de Defesa e Preservação das Águas.

A OrgaIll/.açãu das \aÇões 1 moidas ONU - declamou o ano de 21RK conlo o

Internacional da Água Doce",  chan 111 ido a atenção da 
Aldei a Global para o problema

(RIC ten(le a se agravar rapidamente. A Conferência Nacional dos Bispos cIo Brasil -
CNBB elegeu o ido a Fr:mtoriiklaok e Água' para a (ai impunha da Fraternidade de
200, sob o lema "Água, Fonte de Vida".

() Planeta Terra t composto 0' lie	,IwIs apeo^Ls 1	Iesse total é de água doce,
lendo ou apresentado possibilidade de adquirir a característica de potável. Desse

iii



iil()nlaIite, encontram se rio Brasil. Ou seja. nossa naàu é reiiis'tvci pela
niarruteiiçio (te 12%. (los recursos hídricos para (1 ((SI) humano (lisponíveis no unindo.
E111 rIoso país. a agricultura consome S)' dos recursos hídrico,;: o consumo doimstico
e comercial vem em segundo. com 22 e, por ultimo, as indósi rias, qi k' gastai ri 1.
lsi iii ia-se que. só cio Sto Paulo, o desperdício chega a 1(1 (dez metro,.' cúhicos, ou
dez mil litros. Por segundo), água que, se conservada, poderia ser aproveitadapor -LS
milhões de lxssoas por dia! Dados da 1 I llesco nlostraw que mais de hilRio de pessoas
(10 iiiiiiido 1(11) tem (Cesso :1 igua potável. e 2 liii morrem diariamente cm
conseqüência direta ou iridi reta da falir de água potável oti por doenças originadas na
sUa contaminação.

Já é lira de uricariririos com a tkvkla coragem t ilisposiçao esse irIlhIelili,
respor sabilidade dc toda a sociedade, de todo governar te. de 10410 parIr renlar! 1 rge

eoipr'etiircirros 115h II flOssIl eiflS'lili() potici). .t)Clt! 4 td(lCaCIOl(ll cri oro
esforço para criar puliticrs puhlicas e Ilrivad;ls 1k pieS(rViÇàO. 1 IlsCi('I(liZ(ÇIo (lis
c000hlr(ladcs. rrc(on:tIIieiit() 1111 1(50 r 1'ecoIIlwc ;IIIwIIIo das lnrcia hl)lrlir:ih('as.
r(1üíjer'(, lençóis faiticos, urarrgues e estancias liidrorruuerris	corri 1) resg:rk do
valor liapcirtiiu dLS :iLLLs flhiiiei.:US t 1 )_))r1)t11Ite taIi o/açO)) da Crerrotui;ip:t

heirr corno de todo aiiihieulc que teuirr a água como elemento predorrririante corno
patriinorio iu;rIierr:r\el de toda a \açao. .\l111 disso. preCiS;010)S i'ccouhecr ()5L1

irrauitcslaçàu 4k' cunho niilüeuirlista nro 11111 rirovirireuto 1.10 dcksr (Ir vida. pam
( I nc )0' ' ufl0s pre9.rv ar (lós Orismos, v (OS cralir. (II torrna irOdilvel, ira luta pela
pcJKluaÇ;io dis espécies e peli conservação da Rira.

\ascidi tffi \1 riras (jerais, essa Frente Pirlamei lar de 1 )eksa e Preservação das Agna.s.
(IUC pretende 5(1' 1011 iuruui perrilanenle (te debates sobre todos ris temas que sejam
vovokidos por stUs j)Fii(CÍlOs de ttlr;rÇ0). CcrlaIiicrik' atingirá a sensrhrlidark' e a
capacidade de i'euovaçáo de cada ser luinlorol ciii 1(51(1 o Rrasii e ate mesmo no
inuinlo. pari (IIIC laç:rrius 1h15 águas urna bandeira uni (rol da

Nós, iurhuídos desses 1)I'o1)ós j tos. instituímos hoje :i Frente Parlamentar de Defesa e
Preservação das Águas, (llIC brrscará :rhr:mger iodos os 5(1005 (Ii clud:idu, por meio

S(U5 legilurtos representantes nas Casas legislativas de todo II País, lendo como
princípios:



PI INCÍPIOS 1)E .;VFIJAÇÃ() 1).\ Fit:\i'1: i\RL\1I':N'I'.\1

1)E 1)1FlSi\ F, PRISER\AÇÃ() DAS AGIAS

1 -- defender veen id itenlente as águas. ulite
Co ilst i t Udi ii 11111 bem público nacional.
patrioiôiiio inalienável detodososseres vivos:
2 - impedi r que as águas sofram quaisquer
danos, recursos hmitados que silo. tio aspectos
quantitativo e qualilativo: nascentes, fontes.
lençóis freáticos. bacias hidrográficas, rios.
lagoas, estaocias hidiooiinerais. maii:ii leiais,
aqbiferos, iii:ires e x'r:uiiis:
3 preservar, necessariamente, todos os
elementos a eles ligados que, de alguma l,on11,1

inipliquein Mia presei'vaçào, coiiio as Inaus
ciliares e de 101)05. os iliangues. entre outros:
4 - lutar, de forma pernianente, pela nilo-
privatização dos recursos laidricos e pelo
acesso incondicional (te toda a população.
preparada para a soa uli 1 izaçilo racional,
comedida. Consciente e baseada em preceitos
ecológicos dc pi'eserv'.içilo:

11p!i't cotar e apoiar. ei o parceria com a
socied:iik' civil. pi'ogi'mnas (Id comisciemilização
pepuilai'. t'rr aai'ial e coqirativa, que serão
tr:uisloroiai[nis em ferramentas eficientes o:u
eliminação (10 desperdício e da conlaoiiiiaçao
da água, c'ni q Um isquer das suas li irm :is.
(ibjetivaildo a iïiai miem ição de sua quantidade
e ciumalidaule:
6 - atuar, de forma compariilliacl:i, coesa e
integrada, com entidades, fundações,

organizações governamentais 1 OilO-

govern:inientais. profissionais especializados
e a sociedade COiilo uni todo, na huisci (te
soluçõese alternativas que visem àprescrvaçãr)
de todo recurso hídrico existente e na
realizaçào de estudos que possibilitem
fomentar a s a renovação e chegar à
substitoição ulo recurso liídi'ico ('mui vários
processos, evitando a sua extinção.
7 - exercer, juntamente con) os órgãos
gove riu anien 1:1 s competentes, além das
organizações da sociedaile civil, o papel de
fiscalizadores das questões ambientais,
buscando in te rmed i ação de con 1h Los.
acomp:unh ando a apuraçâo (te cri o ies contra
o meio ambiente, buscando a prevenção (te
acidentes e estinoilando governo e iniciativa
privada a investirem em gestões socialmeote
respoi isáveis e comiscicu i Les, conibi i iaduis colo
o manejo adequado dos recursos hídricos.

Desse modo, vislumbra-se a preservação do
oiais i oiportaot.e bem n:utur:ul de ci cie a
humanidade dispõe e que se tornou alvo de
expinr:uçãi) desmedida, irracional e de cunho
excessivamente comercial, que será
conibaticla, coilsiru indo a sua peren ização.

1klo Horizonte, 22 (le agosto de 2003.

tld



DICAS DA (X)PASA PARA REDUZIR SEN GASTO DE Á;[11

E 1 R ESER\'AR OS RE( II l RS( )S II ÍDR 1 ( ;os
No dia-a tli:i da sua Casa:
• 30 lavar as nuLos, feche a torneira na hora de ensatiá-las:
• para escovar os dentes oit fazer a barba, faça o insiiio. Só volte a abrir a torneira na
li 1:1 dc eiisagti:ii:
• ititiia ci tticsnio costiulR mi lucra (k lavar rctiipa e louças: itiankiiha a torneira
kcl ida na o ira di cnsal :Lr:
• cls vasos saiiituiccs potictit cunstiiuii' au	O°' cia água de uso cloiucsliccc. I)iutiuua cc

la descarga:
• regule periodicatueutc a válviil;t de descarga;
• moca jogue pape!, prct:L de cí-am-t)N ou lixo dentro do vcc, pois. akni de gastar
uittiia água, podem causal entcijciulcntos:
• 1 que ateutc aos :t/:uïai iii s que pi siem ocorrer no hidrômetro, Confira seu hidrômetro:
• os banhos deuiccrados ciclisomecil 37% da água de uso (lom(sLico. Para você ler uma
idi:i. cinco mnuui com o chuveh' aberto CoIlsomelii tiO litros de água:
• iliiiiiiiit cc fluxo do chuveiro e, (tilando estiver se ensal)oaud 1 laça-o cotit (1 clnivcircc

o lo:

• se )t iicdispcus:ivel o liso da ilianglleila, utilize sempre o esguicho (tipo bico).
quando°Voce nao eslicr utilizando, o fluxo de água será interrompido,

• evite lavar as calçadas. garagens e carros várias vezes por s(IllaIia. :lssiiii conto
irrigar os jardins:
• 11:10 use iato de água pari ii'ier o cii:to. Ise vassoura:
• ia hora de lavar o :tutotuovel. troque a inangueira pulo hakk de água:
• quando lor viajar, desligue ii registro de entrada de água evitando qualquer
di-s 1 i'rdco clurauli' sua LINencla.
• t:ic:i vistoria pei'idilii'a P''' veriticarser.xiste alguma ;uiicrina!iilade 1:15 itrxitiiitlades

canos, como paredes ii idad:is ou ncdliadas, ierrun(o molhado, piso foto, ruído
provocado pelo escapamei ttcc de água. ele:
• certitiqlli-se de que não há vazatneiitos em soa casa. \erilique todos os p1111(1,-,

ágii a: tornei ias. bóias de caixa d ági ia registros. etc Vazamentos nesses pontos
represciltan grande aumento do consinilu de liso domestico.
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DICAS PARA REDUZIR O CONSUMO DE, ÁGUA NA
FAZENDA

)ntes: LEF e Consultoria da AL\IG)
• respeite a Lei Florestal:
• não desmate as Áreas, de Preservação Permanente (topos de morro, entorno de
nascentes, margens (te rios e lagoas. áreas Com inclinação  aci lua de '+S°, borda de
CI1;L1aidLs, etc.):
• localize e averbe sua Reserva Legal (20% da área total da propriedade rural):
• adote práticas conservacionaistas do solo e da água:
• iu, encostas, prepare o solo e plaiite em nível. Construa terraços em nível para
impedir  a formação de enxurradas:
• use restos de capi 11 C (te culturas para cobrir o solo preparado (cobertura morta)
:Lssifli você protege o solo da ação (LIS chuvas e do sol:
• cm áreas mecanizáveis, sempre que possível, utilize a técnica de plantio (urdo:
• enriqueça a vegetação das áreas de preservação pernianente, niediante o plantio de
mudas de árvores nativas da sua região;
• evite queimadas: o fogo retira nutrientes do solo e facilita a erosio:
• laça bacias laterais nos pontos de desague das estradas para receber a água que
escore (telas:
• construa pequenas barragens sucessivas nos desagüadouros naturais (talvegues)
para reduzir as enxurradas, facilitar a infiltração da água e conter o processo de
erosão;
• evite poluir os CIINO5 d'água;
• impeça o derramamento de óleos, agrotóxicos, produtos químicos e qualquer resíduo
(JUC P°' l)Oluir OS CO l)O5 d'agua ou o lençol freático;
• evite o uso indiscriminado (te agrotóxicos, respeitando) as recomendações do
receituário agronômico.
lEmbre-se: abaixo (te sua propriedade. existem outras que sofrem as conseqüências de
suas ações. Respeite seus vizinhos de baixo e exija respeito dos de cima.



TELEFONES (i]'EIS
•	-- (01 isco de \leiu \iilhiciik - Fale coco	(omises -- (31) 2108-'82$

• (eiitcu de Apoio Operacional ((\O) (lis Promotorias de lkksa do Meio \mhietite.

(II) Patrimônio Histórico e Cultural e da 1 lahitaço e 1 rI)ti1iSIi1() - (31) 3292-6189

• Protuotori 1 dc ltN iça de 1)eíea do Rio Sito Franci sco - (31) 3292-2683

• Projeto Mauuelzao - (31) $2-X)X IS

• Amigos da Água	(31) 2129-9008

• ASSOCIaÇW) Mineira de Defesa tio Ambiente - (31) 32) 1-066!

• \1.M'. - Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - (31) 2108-T000

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - (31) 3298-

6200

• Disque IXiiúncía Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 0800- 283-6200

• ( orcIho Estadual dc Política Ambiental - Ci Ip;un	(31) 3298-6200

• ( ociselho !stadtial de Recursos Flídricos	CERI 1 - ( - 1) 295-6200

• (opasa - I9

• 1 (isque Ecologia	1 1$

•	(:ccmpanhia (te Polícia Florestal / Belo 1 lorizonte	(31) 3)83-20

• Instituto I:si:idioil (le Floresta - (31) 329S-S17) / 329-S18'i

• Ijistiticto Gestão dis guas - Igaiu (31) 2101 33

mo
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