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APRESENTAÇÃO

Minas deu um grande passo para solucionar os problemas relativos ao controle e
gerenciamento das águas  estaduais com o Seminário Aguas de Minas.

O documento, que ora se apresenta, contém a síntese das 242 proposições aprovadas pelo
Seminário.

O conteúdo deste Documento Final é a essência de uma ampla discussão promovida pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no âmbito do Seminário, que eu/minou nas reuniões ocorri -
das entre 18 e 21 de outubro de 1993, no parlamento mineiro. Ali se reuniram 53 instituições federais,
estaduais e municipais preocupadas com as questões atinentes às águas superficiais, subterrâneas e
meteóricas de interesse para a sociedade, os municípios, o Estado e a União. O objetivo foi o de
colher subsídios e oferecer propostas para as ações legislativas e executivas que seJàzem necessárias
ao setor.

As discussões deram-se a partir da seleção dos assuntos, livremente escolhidos pelos partici-
pantes, e seu agrupamento em dois grandes temas, cada um deles subdividido em três subtemas. O
primeiro, Legislação e Aspectos Institucionais, teve como subtemas: Legislação sobre Recursos Hídri-
cos, Aspectos Institucionais e Aspectos Políticos. O segundo tema Gestão e Usos Múltiplos foi
subdividido em: Gestão, Usos e Conflitos e Aspectos Ambientais.

Os temas e respectivos subtemas foram previamente debatidos nas denominadas Comissões
Técnicas Interinstitucionais -- CTI's - compostas pelas instituições interessadas. As CTI's,foram
presididas e secretariadas por representantes de duas instituições, democraticamente eleitas pelo
grupo. Ao final das discussões, cada CTI encaminhou relatório-síntese propositivo, sobre o subtema,
para ser apreciado no Seminário.

Nas reuniões dos dias 18 a 21 de outubro, os temas foram distribuídos para os denominados
Grupos de Trabalho -- GT's - constituídos pelas instituições participantes, inscritas para o respectivo
subtema. Cada GT após discussão e votação, produziu um documento parcial. Esses documentos
foram, então, a plenário, para aprovação final.

O Documento final, estruturado em 4 capítulos Fundamentos, Diretrizes, Modelo de Gestão
e Constituição e Legislação -- é o produto de todo esse processo. A síntese dos 242 enunciados, apro-
vados na reunião plenária final, foi realizada a partir de uma análise cuidadosa feita pela Comissão
de Representação do Seminário a partir de um único critério, ou seja, restringir-se à fusão das propo-
sições de mesmo conteúdo ou complementares.

As 147 proposições a seguir expostas têm como objetivo subsidiar uma ação eficaz tanto do
Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, no que se refere à política de recursos hídricos no
Estado de Minas Gerais.

A ampla participação alcançada pelo evento atesta a vontade comum de buscar, com urgên-
cia, soluções para os problemas institucionais e gerenciais afetos às "Aguas de Minas ".

Comissão de Representação
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ENTIDADES DE APOIO

• Aguas Mincrais de Minas Gerais S.A— HIDROMINAS
• Associação Brasileira de Aguas Subterrâneas - ABAS
• Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -- ABES
• Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRI-1
• Associação Mineira de Defesa Ambiental - AMDA
• Associação Mineira das Empresas de Engenharia Consultiva - AMEC
• Associação Nacional dos Serviços Municipais de Água e Esgotos - ASSEMAE
• Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG
• Centro para Conservação da Natureza cm Minas Gerais - CCN
• Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CEIVASFÍMG
• Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF
• Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
• Companhia Mineradora de Minas Gerais COMIG
• Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
• Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
• Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREAIMG
• Delegacia Regional do Ministério das Minas e Energia em Minas Gerais - MME
• Departamento de Recursos lhdricos de Minas Gerais - DRHIMG
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER
• Escola de Engenharia da IJFMG - Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos
• Escola de Engenharia da IJFMG - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - DESA
• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG
• Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC/MG
• Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
• Fundação João Pinheiro - FJP
• Fundação Rural Mineira, Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS
• Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS
• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
• Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM
• Instituto Estadual de Florestas - IEF
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA
• Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA/Conselho de Política
Ambiental - COPAM

• Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo - SEU
• Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
• Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos - SEME
• Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP
• Sindicato dos Gcólogos de Minas Gerais - SINGEO
• Sindicato da Indústria de Construção de Estrada, Pavimentação e Obras de Terraplanagem de Minas

Gerais - SICEPOT
• Sociedade Mineira de Engenheiros - SME
• Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos - SMEA
• Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF
• Todas as Microrregionais do Estado
• Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
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TEMÁRIO

18 de outubro
REUNIÃO ESPECIAL DE ABERTURA

19 de outubro
TEMA: LEGISLAÇÃO E ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Conferencista: Dr. Cid Tomanik Pompeu
Debatedor: Dr. Mário Cicarclli Pinheiro
Coordenador do Debate: Deputado Roberto Luiz Soares

20 de outubro
TEMA: GESTÃO E USOS MÚLTIPLOS

Conferencista: Dr. Sérgio Mcnin Teixeira de Souza
Debatedor: Dr. João Jerônimo Monticeili
Coordenador do Debate: Deputado Ermano Batista

21 de outubro
PLENÁRIA FINAL

REUNIÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO

19 de outubro
TEMA: LEGISLAÇÃO E ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Grupo de Trabalho 1
Subtcma: Legislação sobre Recursos Hídricos
Coordenador: Dr. Rubélio Quciróz - SEME

Grupo de Trabalho 2
Subtema: Aspectos Institucionais
Coordenador: Eng° Ronaldo de Luca Ferraz Gonçalves - SME

Grupo de Trabalho 3
Subtema: Aspectos Políticos
Coordenador: Professor Roberto Messias Franco - COPAM

20 de outubro
TEMA: GESTÃO E USOS MÚLTIPLOS

Grupo de Trabalho 4
Subtema: Gestão
Coordenador: Eng° Adir José de Freitas - DRHJMG

Grupo de Trabalho 5
Subtema: Usos e Conflitos
Coordenador: Dr. José Flávio Mayrink Pereira - CEEIVASFIMG

Grupo de Trabalho 6
Subtema: Aspectos Ambientais
Coordenador: Dr. José Cláudio Junqueira Ribeiro - FEAM
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COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO

• SEMEIDRH/MG
• SECTMA/COPAM
• SEAPA
• CEMIG
•COPASA
• ABRI-!
• ABES
• SME
• AMEC
• UFMG

Coordenação: SEME
Secretaria: SME



COORDENAÇÕES E SECRETARIAS DAS (TI's

1.1 - Legislação sobre Recursos Hidrícos
Coordenação: SEME - Dr. Rubélio Queiróz
Secretaria: ABRH - Dra. Patrícia Helena Gambogi Boson

1.2 - Aspectos Institucionais
Coordenação: SEAPA - Dr. José Roberto Martins
Secretaria: SME - Eng° Ronaldo de Luca F. Gonçalves

1.3 - Aspectos Políticos
Coordenação: SECTMA/COPAM - Léo Pompéu de Rezende Campos
Secretaria: CEMIG - Dra. Monice Duarte Rodrigues

2.1 - Gestão
Coordenação: DRH/MG - Dr. Adir José de Freitas
Secretaria: ABES - Dr. Mauro da Costa Vai

2.2 - Usos e conflitos
Coordenação: CEEIVASF/MG - Dr. Marcelo de Paula e Salies Filho
Secretaria: COPASA - Dr. Válter Vilela Cunha

2.3 - Aspectos Ambientais
Coordenação: FEAM - Dr. José Cláudio Junqueira Ribeiro
Secretaria: AMEC - Dr. João José Figueiredo de Oliveira

1— Legislação sobre Recursos Hídricos:
SEME, ABRH, IBRAM, SME, IBAMA, ABAS, IEF, CEMIG, DRH/MG, COPASA, SEAPA,
SECTMA/COPAM, FEAM, CEEIVASF/MG, FURNAS, SETOP, FJP, CCN, COMIG, CREA/MG,
AMEC e ABES

II - Aspectos Institucionais:
SME, SEAPA, SEPLAN, IBRAM, IBAMA, ABAS, IEF, CEMIG, ABRH, DRH/MG, COPASA,
SECTMA/COPAM, FEAM, EMATER, SMEA, FJP, CETEC/MG, FURNAS, SEME, SETOP,
COMIG, CREA/MG, AMEC, ABES e FIEMG;

III -Aspectos Políticos:
SECTMA/COPAM, CEMIG, DRH/MG, ABES, IBRAM, SME, IBAMA, ABAS, IEF, ABRH, FEAM,
EMATER, SMEA, FJP, SICEPOT, SEME, FURNAS, COPASA, CPRM, SETOP, SELT, COMIG,
CREA/MG, AMEC e FIEMG;

IV -
DRHIMG, ABES, IBRAM, SME, IBAMA, ABAS, IEF, CEMIG, ABRH, COPASA, SEAPA,
SECTMAICOPAM, FEAM, EMATER, SMEA, CETEC/MG, AMEC, SICEPOT, DESA/UFMG,
SEPLAN, CPRM, RIJRALMINAS, CEEIVASF/MG, SEME, FURNAS, SETOP, FJP, COMIG,
CREAIMG e SMEF;

V - Usos e conflitos dos Recursos Hídricos:
CEEIVASF/MG, COPASA, IBRAM, SME, IBAMA, ABAS, IEF, CEMIG, ABRH, DRH/MG,
SEAPA, SECTMA/COPAM, FEAM, EMATER, SMEA, SINGEO, ESAL, FJP, SICEPOT, DESA/
UFMG, ABES, SEPLAN, R[JRALMINAS, SEME, FURNAS, ASSEMAE, SETOP, SELT,
HIDROMINAS, CCN, COMIG, AMEC e CREA/MG;
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VI - Aspectos Ambientais:
FEAM, AMEC, IBRAM, SME, IBAMA, ABAS, IEF, CEMIG, ABRH, DRI-IIMG, COPASA, SEAPA,
SECTMA/COPAM, EMATER, SMEA, FURNAS, SINGEO, FJP, CETEC/MG, SICEPOT, DESA!
UFMG, ABES, RURALMINAS, CPRM, SEME, SETOP, CCN, COMIG, CREAIMG, SMEF e
FIEMG.



DOCUMENTO FINAL DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO
ÁGUAS DE MINAS

FUNDAMENTOS

1 - A água é um recurso natural limitado, essencial à vida, ao meio ambiente e ao desenvolvimento
econômico e social, sendo necessário controlá-la e conservá-la.

2 - O recurso hídrico é um bem econômico ao qual deve ser atribuído justo valor.

3- A todos assiste o direito de acesso aos recursos hídricos, com prioridade para o abastecimento
humano. O interesse público prevalecerá sobre o privado.

4 - É essencial considerar a existência de múltiplos usos com interesses muitas vezes conflitantes.

5 - As bacias ou áreas de recarga dos mananciais de abastecimento público devem merecer legis-
lação especial quanto ao ordenamento territorial, visando à proteção qualitativa e quantitativa das
águas, considerando não só os atualmente explotados bem como aqueles potencialmente utilizáveis no
futuro.

6 - Deve-se priorizar a manutenção, o controle e a fiscalização da cobertura vegetal nativa das
bacias hidrográficas para abastecimento, privilegiando, para tanto, a aplicação das técnicas de manejo
sustentado.

7 - É essencial considerar a unidade do ciclo hidrológico, levando-se em conta suas fases superfici-
ais, subterrâneas e meteóricas, e reconhecer que os atributos de quantidade e qualidade das águas são
indissociáveis.

8 - O planejamento e a gestão dos recursos hídricos devem ser integrados por bacias
hidrográficas.

9 - A qualidade e a quantidade dos mananciais de cada bacia hidrográfica devem ser monitoradas
de forma integrada.

10 - A política estadual de recursos hídricos deve assegurar a proteção e o uso múltiplo racional da
água e será consubstanciada em normas legais, planos e programas, definindo-se, de forma clara, as
responsabilidades executivas.

11 - As políticas de gcrcnciamcnto dos recursos hídricos e ambientais serão implementadas com a
elaboração de programação anual de atividades, visando à conscientização permanente da população.

12 - Recomenda-se o estabelecimento de mecanismos compensatórios aos municípios e segmentos
que sofrerem restrições de uso decorrentes de atos oriundos do poder público ou de órgãos gestores do
uso dos recursos hídricos no Estado. As formas e os casos passíveis de compensação deverão ser
definidos cm lei ordinária, contemplando situações que impliquem perdas econômicas reais.

13 - O princípio de gênese territorial das vazões servirá de base para a gestão das águas. Esse
princípio possibilita que cada Estado ou município administre as águas cuja gênese tenha ocorrido em
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seus respectivos territórios, mesmo quando, cm função da mobilidade desse recurso, elas venham a
atingir, suhscqücntemcnte, outras áreas jurisdicionais.

14 - Será promovida a articulação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos Com O Sistema
Federal de Recursos Hídricos

15 - Será adotada a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento,
gerenciamento, classificação e enquadramento dos recursos hídricos

16 - Serão implantadas unidades de gestão das bacias hidrográficas para compor o Sistema Esta-
dual de Gercncíamcnto de Recursos Hidricos, que deverá observar as diretrizes emanadas das diversas
políticas estaduais,

17 - Deve-se considerar essencial a neutralidade da direção, desvinculando-a de organismos cujas
atribuições apresentem feições fortemente setoriais, para que, no sistema dc gestão, não ocorra a
prevalência de interesses dc setores mais organizados ou com maior tradição e peso econômico.

IX - Serão criados mecanismos que coíbam a formação de cartéis de usuários, bem como o avilta-
mento do instrumento de outorga.

19 - A gestão de recursos hídricos deverá ser descentralizada, participativa e integrada, de forma a
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social da região com sua gestão anihicntal.

20 - Deve-se garantir a efetiva participação dos usuários e da comunidade na elaboração dos
planos integrados e na gestão do uso múltiplo e da conservação dos recursos hídricos

2 1 - O gerenciamento de recursos hídricos deve promover a descentralização administrativa, de
modo a permitir aos municípios envolvidos exercer, cm caráter complementar, ações que permitam a
integração produtiva entre os diferentes segmentos envolvidos no processo.

22 - Todos são responsáveis pela gestão dos recursos hidricos, cm especial o poder público, sob
cujo domínio estes se encontram

23 - l)cc-se promover a cooperação técnico-financeira e institucional entre os usuários das águas,
tendo em vista assegurar a sua participação no gcrcnclamento, na construção, operação e manutenção
de obras hidráulicas de interesse comum.

24 - Os projetos de retificação e dragagem de cursos d'água só poderão ser executados mediante
licenciamento ambiental

25 - Serão caracterizadas de forma indissociável a vegetação marginal e a biota limnícola, como
parte integrante da gestão de recursos hídricos.

26 - O sistema de gestão ambiental deverá impor condicionantes nas atividades da bacia, de forma
a garantir medidas de controle da erosão e a implantar, no nível do Estado, um programa de conserva-
ção do solo, como medida básica de preservação dos nossos corpos d'água

27 - O sistema de gestão ambiental deverá impor condicionantes às atividades na bacia hidrográíi-
ca. de forma a garantir medidas de controle de efluentes e de erosão, como forma de controlar a quanti-
dade e a qualidade dos recursos hídricos
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DIRETRIZES

28 - Considerar instrumentos de gestão:
• o Plano Estadual de Recursos Hídricos;
• a outorga do uso dos recursos hídricos;
• a cobrança proporcional pelo uso e pela poluição dos recursos hídricos;
• a conscientização pública;
• as infrações e penalidades;
• as medidas de controle e fiscalização;
• o rateio do custo das obras de aproveitamentos múltiplos e de proteção dos recursos hídricos;
• os instrumentos legais que disciplinam os usos dos recursos hídricos.

29 - Estabelecer instrumentos de gestão que possam apresentar normas e recomendações para o
disciplinamento dos usos múltiplos, para compatibilizar as competências legais e institucionais entre os
diversos usuários.

30 - Instituir um modelo tarifário e regulatório, por bacias hidrográficas, para o uso dos recursos
hídricos, com a definição de valores de cotas de contribuição em consonância com o princípio poluidor/
usuário/pagador, de forma a privilegiar o abastecimento público de águas e as atividades
ambientalmentc mais compatíveis e a compensar os programas de natureza regenerativa.

31 - Determinar que o usuário deverá pagar pelo uso dos recursos hídricos e ser penalizado
quando esse uso comprometer os padrões de qualidade da água e os limites de quantidade.

32 - Instituir cobranças pelo uso dos recursos hídricos que dependem de outorga do poder público
e pela poluição de água, em caráter proporcional, com aplicação de recursos arrecadados nas respecti-
vas bacias hidrográficas, sem prejuízo da observação dos padrões ambientais.

33 - Determinar que a cobrança será proporcional ao uso e/ou aos efluentes lançados, observadas
as seguintes diretrizes gerais:

uso a que se destina;
classe de uso preponderante do curso d'água;
regime de variação quantitativa e qualitativa do corpo d'água;
natureza dos efluentes;
consumo efetivo;
normas técnicas.

34 - Instituir a cobrança proporcional pelo uso e/ou poluição da água, com aplicação prioritária
dos recursos na bacia hidrográfica onde forem arrecadados, sendo o conjunto dos recursos gerados
aplicados, preferencialmente, na preservação dos mananciais de água e no financiamento do tratamento
dos esgotos das referidas bacias.

35 - Determinar que dependerá de outorga ou licenciamento, conforme o caso, qualquer empreen-
dimento ou atividade que altere as condições qualitativas ou quantitativas dos recursos hídricos, super-
ficiais ou subterrâneos. A outorga ou o licenciamento estarão condicionados às prioridades de uso
estabelecidas em legislação específica.

36 - Definir que o Estado poderá, em caráter supletivo, conforme dispuser a lei, autorizar o
município a conceder outorgas, no âmbito dos respectivos comitês.
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37 - Deverão os órgãos competentes estabelecer critérios que priorizem as outorgas. No caso de
usos fortemente consuntivos, a doutrina da precedência de apropriação deverá ser um dos critérios de
concessão, resguardada a avaliação das prioridades e beneíicios dos usos.

38 - Tornar obrigatória a outorga, uma vez que a água, superficial e subterrânea, é um patrimônio
público, cabendo sanções àqueles que se contrapuserem a esse dispositivo legal.

39 - Projetar as obras que visam à exploração dos recursos hídricos com visão multidisciplinar,
buscando-se a otimização dos objetivos, devidamente priorizados, com os seus custos adequadamente
rateados.

40 - Determinar que as obras de uso múltiplo de recursos hídricos, de interesse comum ou coleti-
vo, terão seus custos rateados entre os empreendedores, estando vinculados a uma prévia negociação
entre os mesmos, às previsões de retorno dos investimentos e ao cronograma de execução.

41 - Contemplar sempre, nos projetos de novas represas ou reservatórios, o uso múltiplo, reco-
mendando-se a avaliação dessa possibilidade nas unidades já existentes.

42 - Definir os prazos para implantação do sistema de gercnciamento dos recursos hídricos.

43 - Realizar o planejamento dos recursos hídricos de forma integrada e compatibilizada com o
planejamento regional e respectivos estudos sociais e econômicos, de modo a proporcionar um desen-
volvimento coerente, visando incentivar as vocações locais, de acordo com a realidade de cada região.

44 - Determinar que os Planos de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado devem levar
em conta o diagnóstico das disponibilidades das inter-relações dos ecossistemas existentes nas bacias
hidrográficas abrangidas por estes, bem como os planos regionais, setoriais e os planos de aproveita-
mento nas bacias. Da mesma forma, os planos setoriais e os de aproveitamento nas bacias deverão levar
em conta os aspectos do planejamento social, econômico e regional.

45 - Adotar o plano de utilização de lagos e reservatórios (plano diretor + código de reservatório),
aprovado pelo comitê de bacia, uma vez que ele estabelece orientação para uso do reservatório e áreas
marginais, de acordo com condições mais propícias ao desenvolvimento de cada atividade.

46 - Instituir um Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH/MG) cm consonância com o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, levando-se em conta outros planos, como os regionais e
setoriais.

47 - Recomendar que as instituições oficiais de fomento só poderão financiar empreendimento
depois que a água demandada para tal tiver sua outorga concedida pelo órgão competente.

48 - Criar um Plano Estadual de Locação e Conservação de Estradas Vicinais (Bacia de Captação
para Municípios e Produtores).

49 - Implantar Unidades de Conservação em bacias hidrográficas estaduais, através de estudos e
rnonitoramento.

50 - Assegurar que, nas bacias hidrográficas, sejam instituídos corpos d'água de preservação
permanente, com base em estudos e cadastro.
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5  - Solicitar aos municípios atenção para os impactos ambientais, quando da concessão de alvará
para as explotações de areia, cascalho e argila em áreas ribeirinhas.

52 - Considerar, para a manutenção e preservação dos recursos hídricos, ambientes especiais as
seguintes áreas: veredas, "Karst", sítios espeleológicos, arqueológicos ou cavidades naturais, lagoas
marginais, nascentes, zonas de descarga e recarga dos aqüíferos, ou onde for identificada espécie rara
ou em extinção nos corpos d'água.

53 - Proibir o barramento de veredas e a segmentação de lagos e lagoas naturais.

54 - Realizar estudos prévios para a delimitação de áreas de preservação permanentes no trecho do
rio São Francisco e sua planície de inundação, da cidade de Três Marias à divisa com o Estado da
Bahia, considerando o seu potencial de aproveitamento.

55 - Implantar sistemas de proteção e planos emergenciais, em caso de acidentes com cargas
tóxicas e perigosas.

56 - Utilizar as águas minerais para a promoção do "turismo saúde", uma alternativa de forte
apelo para a retomada do desenvolvimento turístico nas estâncias hidrominerais do Estado.

57 - Promover o aproveitamento turístico dos rios e represas do Estado de Minas Gerais, excetu-
ando-se as represas de abastecimento público, observando-se o plano diretor de utilização.

58 - Determinar que empreendimentos a serem implantados em áreas marginais de cursos d'água,
e sujeitos a aprovação e/ou financiamentos por órgãos públicos, deverão conter análise explícita do
risco de inundações e de medidas de controle.

59 - Elaborar programas para controle e prevenção de inundações.

60 - Elaborar um zoneamento de áreas inundáveis, estabelecendo critérios de ocupação em função
de riscos.

61 - Implementar planos emcrgcnciais junto ao sistema de defesa civil, para garantir a segurança
da comunidade, no caso de eventos hidrológicos críticos e situações de risco iminente.

62- Determinar que as águas subterrâneas deverão ter programa permanente de conservação e
proteção contra poluição e superexplotação. Deve-se dar atenção especial à proteção das áreas de
recarga e descarga dos aqüíferos.

63 - Levar em conta a regulamentação do uso das águas subterrâneas (definidas como as águas
que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo, de forma suscetível de extração e utilização pelo
homem), sua interconexão com as águas superficiais e as interações no ciclo hidrológico, visando ao
uso racional das águas subterrâneas, com a aplicação de medidas contra a poluição e o desequilíbrio das
condições fisicas, químicas e biológicas dos aqüíferos.

64 - Determinar que procedimentos referentes à recarga artificial e à colocação de lacre em poços
tubulares profundos abandonados devem ser objeto de controle do órgão gestor dos recursos hídricos.

65 - Harmonizar as ações de aqüicultura nas microbacias.

66 - Exercer o controle mais rigoroso no cultivo, transporte e comercialização de espécies aquáticas.
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67 - Incentivar e promover iniciativas destinadas ao desenvolvimento da piscicultura nos rios e
reservatórios do Estado de Minas Gerais

69 - Inventariar e proteger a ictiofauna com reconhecimento das espécies endêmicas e/ou
ameaçadas de extinção.

69 - Regulamentar, em bases científicas, as pescas amadora e profissional, tomando por base as
características das bacias hidrográficas

70 - Proibir a introdução de espécies exóticas nas bacias hidrográficas, sem prévia avaliação do
impacto ambiental.

71 - Considerar, no planejamento do desenvolvimento urbano e rural, estudos do meio risico em
áreas sujeitas a processos de erosão acelerada e risco geológico-geotécnico.

72 - Monitorar as áreas de risco geológico-gcotécnico.

73 - Implantar programa de pesquisa para controle de sedimentos, identificando pontos de erosão
para determinar responsabilidades e acelerar as providências.

74 - Determinar que, para o licenciamento ambiental de empreendimentos geradores de resíduos,
ou de disposição de resíduos, terá que ser exigido estudo hidrogcológico específico.

75 - [)ctcnrnnar que o poder público deverá criar mecanismos de aporte de recursos financeiros
para possibilitar a coleta e o tratamento final de esgoto.

76 - Determinar que o Estado deve instrumentalizar as ações necessárias para garantir a aplicação
da legislação existente referente à adequada disposição de efluentes sólidos, liquidos e atmosféricos,
como forma de controlar a qualidade de águas superficiais e subterrãneas.

77 - Implantar, no prazo máximo de 6 anos, a disposição adequada dos resíduos solidos, dos
efluentes domésticos e industriais, das atividades mincrárias e agrícolas, visando à proteção das águas
superficiais e suhterríineas

79 - Vedar o lançamento de resíduos sólidos poluentes nos corpos d'água e nas nascentes.

79 - Tornar obrigalorio os sistemas de monitoramento das águas sujeitas a poluição pelas ativida-
des industriais e mincradoras (incluindo garimpo) e de recuperação imediata das áreas degradadas.

- Assegurar que a disposição dos rejeitos e estéreis provenientes da atividade mineral cm áreas
das bacias hidrográficas obedecerá às normas técnicas disponíveis.

% 1 - Incentivar a implantação de coleta seletiva nos municípios do Estado, visando atenuar a
problemática da disposição dos resíduos sólidos.

- Determinar que os efluentes domésticos e industriais terão que ser tratados antes de seu
lançamento nos corpos d'água, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

- Definir que os cursos d'água deverão ser mantidos e/ou recuperados cm padrões compatíveis
com seus usos preponderantes.

- Responsabilizar o poluidor pela regeneração ou recuperação ambicntal de área por ele degradada.
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85- Elaborar e implantar os programas de controle e monitorização da qualidade das águas,
incluindo análise de ecotoxicidade ou outras que futuramente se façam necessárias, bem como provi-
denciar a efetivação do seu enquadramento de acordo com sua classificação, com eficaz fiscalização.

86 - Priorizar a classificação e o enquadramento dos cursos d'água estaduais e considerá-los
condicionantes na administração ambiental das atividades dentro da bacia hidrográfica.

87 - Contemplar, nos projetos de aproveitamento e utilização dos recursos hídricos, ações que
permitam o controle de vetores e outros fatores que possam vir a interferir na saúde pública.

88 - Incentivar a continuidade entre fragmentos florestais.

89 - Elaborar o inventário florestal e executar mapeamento e monitoramento das coberturas vege-
tais.

90 - Priorizar programas de recuperação de matas ciliares, áreas de recarga, descarga, matas de
topo e de encosta.

91 - Estimular ações municipais visando à recuperação e preservação da cobertura vegetal.

92 - Desenvolver as atividades de reflorestamento de forma participativa, com a integração de
organismos governamentais e não governamentais, dentro de um processo de educação, de fiscalização
e de punição, quando necessário.

93 - Criar o Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e fomentar a elaboração de planos
municipais.

94 - Propiciar a criação de associações de produtores rurais, no âmbito das propriedades rurais, de
comissões de bacias hidrográficas e de conselhos municipais de controle e defesa do meio ambiente.

95 - Criar mecanismos de incentivo aos proprietários rurais OU usuários que utilizarem técnicas
adequadas de manejo e uso do solo e da água.

96 - Criar o zoneamento agroccológico, no nível de Estado, visando ao manejo e à conservação
do solo e dos recursos hídricos.

97 - Desenvolver, fomentar e difundir técnicas alternativas e sustentáveis de agricultura, com base
na agroccologia, visando ao bom aproveitamento dos recursos hídricos sem prejuízo do meio ambiente.

98 - Incentivar programa de recuperação de áreas degradadas, ociosas ou impróprias para uma
exploração agropecuária competitiva.

99 - Fortalecer os programas de manejo integrado de microbacias hidrográficas com incentivos
técnico-financeiros à piscicultura e às micro-hidrelétricas.

100 - Determinar que o Estado, a médio prazo, diligencie no sentido da unificação dos diferentes
conselhos responsáveis pela gestão dos recursos naturais.

101 - Enfatizar a necessidade de uma perfeita interação entre os diferentes órgãos gestores de
recursos hídricos e meio ambiente, tanto no nível federal quanto no estadual e municipal, objetivando
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sua plena integração e melhores resultados, dentro de seus respectivos campos de atuação, observadas
as suas compctências, atribuições e suas interfaces, tendo-se por prcssuposto básico que os atributos de
quantidade e qualidade das águas são indissociáveis, e levando-se ainda cm conta os usos múltiplos dos
recursos hídricos

102 - Ressaltar que o encaminhamento da questão institucional deve passar, inicialmente, por uma
profunda reestruturação do quadro institucional vigente no Estado. suas atribuições e sua organização/
capacitação para execução das atuais responsabilidades. Com base nessa reflexão, evidencia-se como
segundo passo o confronto do quadro institucional vigente com as necessidades do modelo gerencial a
ser adotado A partir dessas duas etapas, prevê-se o estabelecimento de urna matriz institucional para o
Estado de Minas Gerais, na qual não só as competências estarão evidenciadas, mas também sua capaci-
dade executiva e as necessidades de interação. Assim sendo. será possível proceder-se à proposição de
um novo desenho institucional, evitando sobreposições, otimizando o potencial de recursos humanos e
de infra-estrutura e minimi,,ando conflitos.

103 - Considerar, na reflexão/reestruturação prevista na proposição 102, a alternativa de um
sistema operacional (PIC congregue os órgãos existentes nas áreas de recursos hídricos, de controle da
poluição e da cobertura vegetal, visando integrar de Fato à gestão de recursos hidrícos a gestão
ambiental

104 - Priorizar a reestruturação e o fortalecimento político, financeiro, institucional, de recursos
humanos e gerencial dos diferentes órgãos ligados aos recursos hídricos, de modo a permitir-lhes o
exercício de suas atividades com maior poder de atuação junto aos usuários. A -lei definirá de Forma
clara as competências para a gestão de recursos hidncos no âmbito do Estado, bem como para prestar
orientação e assistência jurídica e técnica aos municípios.

10 - Recstniturar o Conselho Estadual de Recursos Hidrícos com função deliberativa e normativa
tornando-o representativo, através da composição paritária entre a sociedade civil e o Governo.

106 - Recomendar a constituição de rede de pesquisa e desenvolvimento cuja participação no
processo devera dar-se pela articulação entre a produção do conhecimento. de tecnologias gerenciais e
tecnologia (te intervenção e sua disponibilidade e utilização pelos decisores políticos.

107 - Incentivar a Formação e o treinamento de pessoal técnico especializado em engenharia de
controle de sedimentos e cartografia geotécnica e ambiental.

109 - Dotar com recursos humanos e financeiros suficientes os órgãos de combate a incêndios
florestais

109 - Destinar dos recursos financeiros alocados à gestão dos recursos hidricos um perccntual fixo
para a t'ormação de recursos humanos nas áreas tecnológicas e gerencial

110 - Solicitar, da Universidade do Estado de Minas Gerais, a implantação da cadeira de
Crenotcrapia nos currículos das escolas de Medicina, bem como promover cursos de extensão universi-
tária. principalmente nas estâncias hidrominerais.

1 1 - Solicitar ás Instituições de Ensino e Pesquisa. principalmente à LJEMG. a introdução, em
suas diversas unidades. de cadeiras que versem sobre a conservação e a preservação do meio ambiente,
de cursos de especialização e pôs-graduação em ciências do meio ambiente e de recursos hídricos, bem
como cursos técnicos profissional izantes.

112 - Incentivar o Ministério da Educação. as Secretarias de Educação estadual e municipais a
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incluírem disciplina sobre educação ambiental, com destaque para conservação da água, nos cursos de
l e 2° graus e nos superiores, bem como a instituição de premiação periódica para projetos e concursos
sobre uso dos recursos hídricos.

113 - Reimplantar a cadeira de Crenoterapia - uso terapêutico das águas minerais - no currículo da
Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte.

114 - Destinar que o Estado estabeleça um programa de desenvolvimento tecnológico visando
racionalizar o consumo de água, implantando inclusive campanhas educacionais junto aos pequenos
usuários urbanos e aos grandes consumidores.

115 - Promover conscientização pública da necessidade de utilização racional, conservação,
proteção e preservação dos recursos hídricos, buscando-se a mobilização e cooperação com fomento à
formação de associação de usuários.

116 - Implantar um Sistema Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos, com o objetivo de
produzir e difundir as informações hidrometeorológicas necessárias às atividades produtivas e de pre-
servação ambiental.

117 - Recomendar que o Estado tenha, em sua estrutura operacional de recursos hídricos, bancos
de dados atualizados, que englobem todo o ciclo hidrológico, sendo esses de domínio público. Os
recursos atuais, em termos de base de dados georreferenciados, poderiam representar uma alternativa
para o compartilhar das informações através de sistemas multiusuários.

118 - Criar um banco de dados hidrometeorológicos, sedimentométricos e de qualidade das águas,
multiusuários, sob a coordenação da Secretaria Executiva do Conselho, que mantenha e produza docu-
mentação de livre acesso aos interessados. Deverá fazer parte desse banco de dados um cadastro de
usuários com demandas atuais e projeções futuras.

119 - Recomendar que o Estado opere uma rede básica de postos hidrometeorológicos,
sedimentométricos e de qualidade das águas, com destaque para as microbacias.

120 - Implantar, direta ou indiretamente, pela Secretaria Executiva do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, rede básica hidrometeorológica, sedimentométrica e de qualidade das águas, man-
tendo-a em operação contínua no Estado de Minas Gerais.

121 - Determinar que o Estado deverá alocar recursos para estudos que permitam o conhecimento
da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos de Minas Gerais, com ampla divulgação dos resulta-
dos.

122 - Definir que o Estado deverá determinar e alocar os recursos necessários à realização do
inventário e do Plano Diretor de Recursos Hídncos, a ser aprovado pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo.

123 - Determinar que o Estado deverá promover a realização de mapeamento visando à identifica-
ção de áreas que apresentem riscos naturais e tecnológicos.

124 - Determinar que a implantação ou ampliação de projetos que dependem da utilização das
águas subterrâneas deverá ser precedida de estudos hidrogeológicos para avaliar suas reservas e dar
dimensão ao abastecimento.
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125 - Elaborar estudos, diagnósticos c mapcamcnto cliniatológico dos recursos hídricos, superfici-
ais e subterrâneos, bem como do uso e ocupação do solo de suas respectivas bacias, tratando devida-
mente os aspectos técnicos, socio-econômicos, ambientais e turísticos, com ênfase para a crenoterapia.

126 - Elaborar e manter atualizado o mapa de vulnerabilidade dos aqüíferos de Minas Gerais, para
fins de licenciamento ambienta] e emissão de outorga de uso das águas subterrâncas e minerais.

127 - Elaborar mapcamcnto hidrogcológico e inventário para a definição das áreas relevantes de
recarga e descarga de aqüíferos e suas protcçõcs.

128 - Elaborar estudos, diagnósticos e mapcarnento dos recursos faunísticos estaduais diretamente
vinculados aos recursos hídricos.

129 - Determinar que o Estado defina e aloque prioritariamente os recursos necessários para
imprimir ações e mecanismos concretos nas bacias estaduais onde já existem conflitos de usos e mane-
jos das águas.

130 - Fomentar a educação, a investigação e os estudos sobre os ambientes especiais.

SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO

1 3 1 - O sistema estadual de gerenciamcnto dos recursos hídricos compreenderá as seguintes
instituições:

- Conselho Estadual de Recursos Hídricos. rccstruturado:
- Comitês de Bacia Hidrográfica:
- Agências de Bacia Hidrográfica:
- Secretaria Executiva.
O sistema proposto destinar-se-á ao planejamento e implementação da política estadual de recur-

sos hídricos.
13 1.1 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, rccstniturado, será normativo e deliberativo,

competindo-lhe, entre outras funções, propor o Plano Estadual de Recursos Flidricos, compatível com
os planos de desenvolvimento regional de longo prazo: decidir conflitos entre comitês de bacias; deli-
berar sobre projetos de aproveitamento de recursos hídricos que extrapolem o âmbito de uma bacia
hidrográfica: estabelecer critérios e normas sobre cobrança de uso das águas e rateio dos custos de uso
múltiplo dos recursos hídricos.

13 1.2 - A composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, rceslruturado, abrangerá
representação:

- do poder público, paritária entre Estado e municípios-
- dos usuários e sociedade civil organizada, paritária cm relação ao poder público.
13 1.3 - A Secretaria Executiva será o órgão de apoio técnico e administrativo ao Conselho Esta-

dual de Recursos Hídricos e á criação dos Comitês da bacia.
13 1.4 - Os Comitês de Bacia 1-lidrográfica. normativos e deliberativos, terão, no âmbito da respec-

tiva Bacia, atribuições análogas às do Colegiado Estadual de Recursos Hídricos, atuando como primeira
instância de decisão.

13 1 5 - A composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas compreenderá representação:
- do poder publico, paritária entre o Estado e os municípios contidos, total ou parcialmente, na

bacia correspondente:
- dos usuários e de entidades da sociedade civil sediados na bacia, com paridade em relação ao

poder público.
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131.6 - A criação de Comitês de Bacia dependerá de proposta ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, reestruturado por iniciativa do poder público, de usuários ou de entidades de sociedade civil,
devendo esses segmentos participar da elaboração do respectivo estatuto.

131.7 - As Agências de Bacia Hidrográfica atuarão como órgão executivo de apoio ao Comitê
respectivo, respondendo pela cobrança do uso dos recursos hídricos na correspondente bacia e por todo
o suporte administrativo, técnico e financeiro do seu gerenciamento.

131.8 - A criação de Agência de Bacia dar-se-á:
- após a viabilidade efetiva da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e
- a partir de proposta do Comité da respectiva Bacia ao Conselho Estadual.

132 - O Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos será constituído por
um Conselho Estadual de Recursos Hídricos, como órgão central responsável pelo estabelecimento de
macrodiretrizes políticas e com caráter deliberativo e normativo; pelos Comitês de Bacias
Hidrográficas, como instância de planejamento estratégico e operacional, e pelas agências técnicas e
financeiras que lhe serão subordinadas.

• Na composição dos colegiados, a participação da sociedade civil será, pelo menos, equivalente à
do poder público.

• O Conselho Estadual de Recursos Hídricos terá uma Secretaria Executiva, como órgão de supor-
te técnico e operacional.

• Caberá aos Comitês de Bacia, em primeira instância, a gestão direta dos recursos hídricos em sua
área de abrangência, respeitadas as diretrizes do Plano Estadual de Recursos Hídricos.

• Caberá ao Conselho a instância de recurso.

133 - O Estado criará as condições necessárias para reunir os Comitês de Bacias Hidrográficas,
sob os auspícios da Assembléia Legislativa, de modo a congregar esforços e informações  que permitam
a orientação técnica e política de Minas Gerais no âmbito da gestão dos recursos hídricos nacionais,
como extensão deste Seminário.

134 - Os meios financeiros serão assegurados, seja pelo setor público, seja pelos usuários da
iniciativa privada, para o desenvolvimento dos programas e para a implantação da política nos recursos
hídricos.

135 - A criação de consórcios municipais ambientais, com deveres e obrigações para com a causa
da preservação e conservação ambiental das bacias hidrográficas, será incentivada.

CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO

136 - Cuidar para que a ampliação das competências legais estaduais para o gerenciamento dos
recursos hídricos seja um objetivo político a ser buscado pelo poder público e pela sociedade organiza-
da, visando a maior participação mineira nas decisões federais relativas aos rios do Estado.

137 - Explicitar, na Lei Federal, a obrigatoriedade de Estados e municípios aplicarem parte de suas
compensações financeiras oriundas das taxações de uso dos recursos hídricos ou das compensações
financeiras e royalties pela exploração hidroenergética na recuperação e melhoria da qualidade e quanti-
dade dos recursos hídricos.

138 - Regulamentar, urgentemente, pelo Poder Legislativo Estadual, o lançamento de esgotos e
resíduos industriais (* 2°, art. 250 da Constituição).
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139 - Regulamentar e efetivar, executivamente, os comandos constitucionais mineiros respectivos
(art. 249 e seguintes), principalmente no tocante as circunscrições.

140 - Considerar, para a implantação do sistema de gestão, previsto no art. 250 da Constituição
Estadual, os documentos produzidos no Estado, tais como: "Proposições do Estado de Minas Gerais
para a Estruturação do Sistema Nacional de Gcrenciamcnto de Recursos Hídricos" - 1986, e o Projeto
Rio Doce, cooperação Brasil-França, publicado pelo D.N.A.E.E. - 1993.

141 - Formular uma política para a gestão de recursos hídricos, consubstanciada em normas jurídi-
cas, planos e programas que revelem um conjunto de intenções, decisões, recomendações e determina-
ções de governo quanto à gestão dos recursos hidrícos, cm harmonia com a sociedade. Recomenda-se,
portanto, a análise e revisão das leis de iniciativa do Legislativo e do Executivo, ora em tramitação, que
dispõem sobre a política hidrica do Estado e dão outras providências, de forma a que atendam aos
objetivos propostos e estejam de acordo com os fundamentos aqui apresentados.

142 - Rever e aperfeiçoar a legislação que trata do aproveitamento de recursos hídricos com
interferência no meio ambiente, de forma a permitir uma ação conjunta e compatibilizada dos órgãos
federais, estaduais e municipais. inclusive os colegiados, garantindo a realização de investimentos
efetivamente compensatórios ao meio ambiente, por parte dos concessionários do aproveitamento.

143 - Facilitar e incentivar a participação do grupo técnico mineiro deste seminário, por intermédio
da Comissão de Representação, nas discussões do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei n 2449-A
de 1991. de autoria do Deputado Federal Fábio Feldman

144 - Recomendar a ação coordenadora do Poder Executivo, da Assembléia Legislativa e da
Representação Política do Estado junto ao Congresso Nacional, no sentido de que seja aproveitada a
oportunidade da revisão constitucional para o encaminhamento das seguintes questões:

a) Eliminar a competência privativa da União para legislar sobre águas, energia, regime dos portos,
navegação lacustre e fluvial, com a modificação dos incisos IV e X do art. 22, incorporando a matéria
do art. 24 da Constituição Federal que trata da competência concorrente com a 1 Jnião:

h) modificar o inciso IV do * 2" do art. 43, de forma a garantir a articulação com os Estados na
fixação dos incentivos regionais relacionados com a prioridade para o aproveitamento econômico e
social dos rios e massas de água:

c) modificar os itens "h" e "d", do inciso XII do art. 21. deforma a permitir aos Estados, de acor-
do com a sua competência constitucional concorrente proposta, a outorga direta de aproveitamentos
energéticos e de instalações portuárias fluviais em cursos d'água, com a consequente modificação na
propriedade dos potenciais de energia hidráulica atribuída à União pelo art. 176. O Estado poderá, em
caráter supletivo, conforme dispuser a lei, autorizar o município a conceder tais outorgas no âmbito dos
respectivos comitês.

d) modificar o § 1° do art. 20, de forma a assegurar aos Estados e aos municípios a participação no
resultado da exploração de recursos hídricos utilizados com qualquer destinação e não apenas para fins
de geração de energia elétrica, bem como para estender a compensação financeira prevista para a explo-
ração da água também ás situações de impedimento ao uso, decorrentes de concessões concorrentes ou
conflitantes outorgadas fora dos respectivos limites territoriais;

e) introduzir o princípio da gênese territorial das vazões, segundo o qual a água, sendo um recurso
móvel, transporta consigo a titularidade original, possibilitando que os Estados possam apropriar-se ou
autorizar apropriações sobre a parcela das vazões geradas nos territórios sob sua jurisdição, nos casos
de rios de curso sucessivo ou compartilhado, fazendo as necessárias modificações no inciso Xl e no
parágrafo único do art. 23:
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O introduzir a obrigatoriedade de articulação com os Estados na instituição do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos previsto no inciso XIX do art. 21, retirando essa atribuição do
rol de competência exclusiva da União.

145 - Recomendar a adoção explícita, expressa em lei, da taxação pelo uso da água, fixada esta, na
justa medida dos prejuízos públicos ou privados produzidos pela modificação introduzida, a cada utili-
zação outorgada, no estado antecedente de disponibilidade dos recursos hídricos. Deve ser garantida a
gratuidade apenas para o atendimento às primeiras necessidades individuais de vida e dos usos insignifi-
cantes, nos termos do regulamento desta lei. A nova legislação deve alterar os mecanismos de taxação e
outorga estabelecidos na Lei Federal n° 6.662 e no Decreto n° 89.496, de 29/3/84, que criaram uma
dualidade de princípios e competência ao instituir o Programa Nacional de Irrigação.

146 - Recomendar que a oportunidade da introdução explícita de conceitos taxatórios na legisla-
ção sugerida para definição do modelo de gestão das águas seja aproveitada para fixar, de forma com-
patível, os conceitos regulatónos necessários à absorção dos padrões decorrentes da regulamentação
ambiental e da legislação sanitária.

147 - Cuidar para que a lei contenha capítulo próprio para penalização, definindo agente infrator,
infrações, penalidades, recursos, etc., visando à eficácia do sistema de gestão dos recursos hídricos.
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