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ApresentAção

Na história do Brasil, grande parte dos principais acontecimentos ocorreu 
com a presença do cidadão, sensibilizado e mobilizado para o bem da causa. 
A história ambiental brasileira recente, elaboração da legislação e mobiliza-
ção cívica, são exemplos claros dos resultados que podem ser conseguidos por 
essa ação cidadã e ideológica, de preservar o meio ambiente para as gerações 
futuras, com a qualidade de vida que a atual recebeu de sua antecessora. Desta 
forma e dentro desses exemplos, como inspiração de mobilização e demons-
tração de resultados, este manual pretende contribuir, mesmo que incipiente, 
para a sensibilização e prática da cidadania, como ferramenta de participação, 
conhecimento e consulta. Tem a finalidade de proporcionar mais facilidade 
na obtenção de informações sobre as questões ambientais e que dizem res-
peito aos cidadãos, com possíveis reflexos nas demais áreas sociais. O objetivo 
é que a própria pessoa, depois de sensibilizada, seja capaz de compreender, 
influir e elaborar sua relação com o ambiente, de forma que a sua atuação, 
como cidadão seja, também, analisada e elaborada.

Procuraremos contextualizar alguns temas relacionados à vida cotidiana. Esse 
contexto nos permitirá: 

1) trabalhar para a melhoria e desenvolvimento da pessoa e sua capacidade 
para o exercício da cidadania; 

2) para a participação pró-ativa da sociedade nas decisões e formulações 
das políticas e intervenções sobre o ambiente; 

3) colaborar na construção da aceitação de que o poder conferido, pela de-
mocracia e ainda pouco exercido pelo cidadão, pode e deve ser realmente 
apropriado, para que seja verdadeiramente efetivado e; 

4) contribuir para que as pessoas adotem o cuidado com o ambiente em 
sua prática diária e usufruam, de forma plena, de seus direitos e deveres, 
presentes e futuros.
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Desta forma, este manual enfoca a reflexão em torno do papel e da parti-
cipação dos sujeitos sociais e o empoderamento dos instrumentos e canais 
institucionais sobre a questão ambiental. Busca, ainda, o fortalecimento do 
processo participativo e o engajamento nos instrumentos de controle social 
relacionados ao desempenho governamental, projetos, planos e ações.

Tendo em vista que o acesso à informação é pré-requisito para uma participa-
ção efetiva e justa, este manual está estruturado da seguinte maneira:

Primeiro momento: provocar o entendimento das pessoas sobre o que é o 
ambiente, a cidadania e os instrumentos de participação popular. 

Segundo momento: fundamentar o processo e estimular a participação 
de forma efetiva. 

Terceiro momento: visa subsidiar o conhecimento da população, no levan-
tamento da legislação ambiental federal e estadual, por áreas específicas, 
subdivididas nas agendas marrom, azul e verde, adotadas em Minas Gerais.

Este trabalho, pretensioso, mas realista, que envolve o tema ambiental, quer ser 
um instrumento de subsídios para a formação de cidadãos conscientes, aptos 
a decidir e atuar em sua realidade de um modo comprometido com a vida, 
com o planeta, com o bem-estar de cada um e da sociedade. Para tanto, faz-se 
necessário que, mais do que informações e conceitos, as atitudes, os valores e o 
envolvimento sejam incorporados para a ação, para o fazer e o ser no mundo.

Assim sendo, esse formato visa à instrução e à formação de uma sociedade 
que já possui o conhecimento popular e poderá mesclar com o conhecimento 
legal, dos deveres e do direito. Dessa maneira, as opiniões e posições da comu-
nidade ficarão menos sujeitas às influências perniciosas e, de outro lado, mais 
críticas acerca de impactos e serviços ambientais. Procuraremos incrementar 
tanto a legitimidade como a apropriação do processo por parte da população.

Boa leitura!
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iNTroDuÇÃo

O que é 
ambiente?

Num primeiro instante, quando se faz essa pergunta, a imagem da natureza logo 
vem à cabeça: matas densas, praias desertas, rios extensos e bichos soltos. Isso é o 
ambiente! Mas não, é muito mais! Ambiente ou meio ambiente, como todos nós 
falamos é onde vivemos. Somos nós e tudo o que nos envolve, que nos possibilita 
viver. É a convivência com os elementos naturais (matas, morros, rios), artificiais 
(casas, prédios, currais) e sócio-culturais (fazer queijo, plantar milho, construir 
casas). É o espaço onde a vida acontece, por meio da troca entre os seres vivos e 
os recursos da natureza. A terra, o ar, as águas, as plantas, os animais e, até mesmo, 
as cidades, tudo o que nos rodeia e o nosso próprio corpo compõem o ambiente.

O ambiente está em constante transformação. Tais transformações são tan-
to naturais como artificiais. Quando não há alteração na paisagem, diz-se 
que o ambiente é natural. Com a civilização, o ser humano transformou 
os ambientes naturais em outros, os ambientes artificiais. Para sobreviver, 
o ser humano aprendeu como agir na natureza, desenvolvendo técnicas e 
métodos que possibilitaram produzir comida, construir edificações, ter fer-
ramentas, abrir caminhos e viver em segurança.

Assim, o trabalho das pessoas modifica o ambiente natural de forma direta ou 
indireta. Quando constrói, age de forma direta. Quando poluimos o ar ou a 

Foto: saavem | sxc.hu
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água, de forma indireta. Ou quando estamos em outros lugares, mais distan-
tes e atingimos outras pessoas ou lugares, significa que agimos indiretamente 
sobre as pessoas e ambientes. 

Até mesmo os ambientes praticamente intocados, como as chamadas Unidades 
de Conservação de Proteção Integral, as florestas, como os parques municipais, 
estaduais e federais, que ficaram assim porque as pessoas quiseram preservá-las.

Foto: arsel | sxc.hu
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Ambiente Natural

É aquele que não foi alterado pelas pessoas. Esses ambientes são resultados 
de processos naturais que acontecem no planeta.

Foto: ejbevan | sxc.hu
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Ambiente rural

Os espaços naturais são ocupados e transformados através das culturas e ativi-
dades de agricultura, pecuária, silvicultura, atividades primárias, aquelas que pro-
duzem alimentos para as pessoas, como a criação de bovinos, ou cabras e porcos, 
o plantio de arroz, feijão, legumes e frutas. Estas atividades são necessárias à so-
brevivência e ao desenvolvimento das atividades das pessoas e compõem o que 
chamamos de ambiente rural. São áreas, em geral, fora das cidades. O ritmo das 
atividades do dia-a-dia na zona rural tende a ser mais tranquilo, pelo vínculo 
direto com os recursos naturais e pela dependência do que ocorre na natureza. 
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Ambiente urbano

São as cidades e as áreas de sua periferia, seu entorno. Na necessidade de 
viver com conforto e segurança e ter como encontrar com as outras pessoas, 
construímos casas, edifícios, lojas, galpões e podemos, ainda, trabalhar perto 
de tudo isso. Portanto, são lugares onde há um grande número de casas, ruas, 
veículos e pessoas. Por essas características, pelo fato de não ser a natureza 
que diretamente o criou, o ambiente urbano é considerado um ecossistema 
artificial, um lugar onde as relações das pessoas com outras pessoas e outros 
objetos são criadas para possibilitar a convivência entre elas.

 
 

A cidade, em seu início, parece um lugar de tranqüilidade, com muitas no-
vidades e, por isso, nos dá o sentimento de conforto e segurança. Com o 
correr dos anos e o seu crescimento, muitas vezes pela falta de planejamento 

Foto: dtaioli | sxc.hu
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que considere os aspectos ambientais de onde ela está, sofre a investida de 
diversos fatores, principalmente do imobiliário, pelas vendas de lotes, casas, 
prédios, para atender o seu crescimento. Este crescimento, aos poucos, trans-
forma a cidade num lugar cheio de problemas, como muitos carros, falta de 
empregos, criminalidade, sem muito controle, diminuindo a tranqüilidade, 
trazendo desconforto e insegurança. Isso significa problemas graves relacio-
nados ao ambiente, ao ambiente urbano e sua qualidade de vida.

 

 

Não podemos esquecer que para poder ter esse conforto, segurança, trabalho 
e conviver com as outras pessoas, foram construídas fábricas e indústrias, que 
também caracterizam uma cidade.

As fábricas e as indústrias produzem alimentos e objetos para atender ao que 
precisamos no nosso dia-a-dia, como roupas, alimentos, automóveis, produ-
tos de higiene, telefones, computadores, brinquedos e muito mais. Além des-
sas, existem as atividades que algumas pessoas prestam serviços para outras, 
como cortar cabelo, tirar cópias, lavar roupas, lanchonetes, cartórios de regis-

Foto: thiquinho  | sxc.hu
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tros de nascimento, imóveis, que também fazem parte do corre-corre das ci-
dades. Para abastecer as fábricas e indústrias são utilizados recursos naturais, 
geralmente encontrados em lugares próximos. São as matérias-primas que, 
transformadas em mercadorias, servem para o consumo de todos. Essa ativi-
dade transformadora de bens para consumo produz enormes quantidades de 
resíduos, podendo ser, muitos deles, poluentes. Grande parte desses produtos 
é vendida nas cidades. Depois de comprados e utilizados, o que sobra é joga-
do fora, gerando lixo ou resíduos.

Nos centros urbanos são geradas enormes quantidades de lixo, muito em ra-
zão das pessoas não entenderem o quanto elas realmente precisam comprar 
e usar. Compram mais do que precisam e, muitas vezes, o que nem precisam 
realmente. As pessoas vivem em cidades, que são parte de um Município.

Fo
to

: j
oh

nn
yb

er
g 

| s
xc

.h
u



Manual de Cidadania Ambiental

14

Município - Estado - País

O município é uma parte do nosso país. Os municípios estão dentro dos 
Estados e o conjunto dos Estados forma uma Nação. Como unidade político-
-administrativa, o Estado, assim como os Municípios, é dividido em áreas ru-
rais e urbanas. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
é considerada urbana qualquer conjunto de residências, que pertençam à área 
definida na Lei Orgânica municipal como urbana. De outra forma, a zona ru-
ral abrange a população e os domicílios localizados fora do perímetro urbano.
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Constituição 
Federal

Na Constituição Federal Brasileira o ambiente é considerado como um bem 
de uso comum do povo, essencial e fundamental à sadia qualidade de vida. “O 
ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e está ligado à dig-
nidade da pessoa humana e ao direito à vida, devendo ser preservado para a 
presente e futuras gerações, não com o fim de atender a interesses puramente 
individuais, locais, regionais ou nacionais, mas para proteger o interesse de 
toda a coletividade” (CF/1988).

Assim, ao mesmo tempo em que é criado o direito ao ambiente ecologica-
mente equilibrado, também é atribuído a todos – Poder Público e sociedade 
– o dever de defendê-lo e preservá-lo, para todos os cidadãos que habitam e 
que habitarão o planeta.

Foto: Cernasite | sxc.hu
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Cidadania 
(Cidadão)

“Tudo o que acontece no mundo, seja no 
meu país, na minha cidade ou no meu 

bairro, acontece comigo. Então, eu preciso 
participar das decisões que interferem 
na minha vida. Um cidadão com um 
sentimento ético forte e consciência da 

cidadania não deixa passar nada, não abre 
mão desse poder de participação” 

(Herbert de Souza - Betinho)

Cidadania, em definição livre é o conjunto das liberdades, direitos e deve-
res sociais, políticos, ambientais e econômicos. Exercer a cidadania é agir 
respeitando essas liberdades e esses direitos e cumprir seus deveres. A 
cidadania dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do 
governo do seu país. É um processo em constante construção. Quem não a 
tem está oficialmente excluído da vida social e das tomadas de decisões po-
líticas. Tê-la é uma moeda de dois lados: o direito de participar das decisões 
do governo e o dever de participar.
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Cidadania: a apropriação do poder

Todos os indivíduos têm direitos e deveres. De um lado, deve existir a prá-
tica para que os direitos sejam respeitados; de outro, conhecer seus deveres 
e praticá-los. Temos que respeitar os deveres para com a nação, para com os 
outros, para que todos tenham igualdade de direitos, para a defesa da pátria, 
para a preservação e conservação da natureza e tantos outros. Ser cidadão 
é fazer valer esses direitos e deveres. Todo cidadão tem direito a uma vida 
digna. É um exercício cotidiano essa busca, essa conquista: aprender a res-
peitar para ser respeitado.

A Constituição ainda prevê a participação obrigatória de representantes da 
comunidade em órgãos de consulta e decisões (conselhos ou colegiados), 
como na área da educação, da saúde e do ambiente.

Por isso, é importante assinalar mais uma vez, que os direitos da cidada-
nia são, ao mesmo tempo, deveres. Pode até parecer estranho dizer que uma 
pessoa tem o dever de exercer os seus direitos, mas, o fato é que, nem todos 
sabem o que é ser cidadão, quais seus direitos, qual seu dever. Isso não é tão 
incomum quanto parece, nem tão simples. Temos o dever de agir, de observar 
o cumprimento dos nossos deveres e fazer respeitar, igualmente, os nossos 
direitos. Como exemplo, podemos participar dos conselhos, representar uma 
comunidade, uma associação, para a defesa dos direitos do ambiente, da saú-
de, da educação. Poder reclamar, denunciar atos, ações, programas, projetos, 
que não são aplicados corretamente, em acordo com a lei e a legislação.

Foto: domínio público
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Como Cidadão você tem direito:

• a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade;

• de ir e vir, em todo o território nacional, em tempo de paz;

• não ser torturado e não receber tratamento desumano, constrangedor 
ou degradante;

• a sua intimidade, sua vida particular, sua honra, sua imagem;

• a inviolabilidade de seu domicílio, de sua correspondência, de suas comu-
nicações, de dados, ou telefônicas;

• de liberdade de expressão de atividade artística, intelectual, científica, li-
terária e de comunicação;

• ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, legal e regular;

• acesso à informação;

• a criação de associações e cooperativas, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento;

• a reunião e às liberdades políticas e religiosas;

• ao ambiente ecologicamente equilibrado.

Como Cidadão você tem o dever de:

• votar para escolher nossos governantes e nossos representantes nos pode-
res executivo e legislativo;

• cumprir as leis;

• respeitar os direitos de outras pessoas;

• educar e proteger nossos semelhantes,

• defender e preservar o ambiente;

• proteger o patrimônio comunitário, o patrimônio público, social e cul-
tural do país;

• colaborar com as autoridades.
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Mecanismos 
de controle 

social
CoMo Agir PArA A DEFESA E PrESErvAÇÃo AMbiENTAl?

A Constituição de 1988, ao conferir a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o dever de defendê-lo e preservá-lo para a 
presente e futuras gerações, valoriza a participação da sociedade na gestão 
ambiental. Portanto, ela dá a base para a criação de instrumentos para o 
exercício da cidadania ambiental, direcionando a sua conduta. Para exer-
cer o direito ao ambiente e cumprir o dever de defendê-lo e preservá-lo, 
o cidadão pode atuar, principalmente, através de denúncias, reclamações, 
reivindicações, sugestões e elogios.

COMO?

Manifestação na Ouvidoria Ambiental da Ouvidoria Geral do Estado - OGE

A OGE foi criada pela Lei Estadual nº 15.298, em 2004 e é um órgão autô-
nomo, auxiliar do Poder Executivo na fiscalização e no aperfeiçoamento dos 
serviços e atividades públicas. Tem a finalidade de examinar manifestações 
referentes a procedimentos e ações de agente, órgão e entidade da adminis-
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tração pública, direta ou indireta, do Poder Executivo Estadual, bem como de 
concessionário e permissionário de serviço público estadual. Já a Ouvidoria 
Ambiental deve receber sugestões, reclamações e denúncias relativas a 
questões ambientais; receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, 
abusivo, arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por servidor do 
Sistema Estadual do Meio Ambiente – Sisema; acompanhar a tramitação e 
a análise das demandas recebidas e sugerir aos órgãos e entidades estaduais 
de meio ambiente a realização de estudos, adoção de medidas e expedir reco-
mendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades 
governamentais, na área ambiental.

Telefone: 0800 283 9191

 

CoMo FAzEr

Internet: www .ouvidoriageral .mg .gov .br

Correios: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves . Rodovia 
Prefeito Américo Gianetti . Edifício Gerais, 12º andar . Bairro Serra Verde, 
Belo Horizonte, Minas Gerais . CEP: 31630-900

Unidade de Atendimento Integrado: Consulte na internet os 29 postos do UAI

Telefone da Ouvidoria Ambiental: 3915 2047 / 2049

- da participação em órgãos colegiados 

A existência dos colegiados é uma das grandes conquistas da sociedade brasi-
leira no processo de democratização do País. Conselhos são órgãos colegiados 
em que há pessoas representando o governo, o setor econômico, os morado-
res de bairros, vilas e aglomerados, das entidades de classes profissionais, das 
escolas, faculdades e outros. Todas as decisões são tomadas pela maioria do 
grupo. São lugares de participação, onde a democracia acontece e, através dos 
quais, um novo conceito de gestão é praticado. Tanto o poder público quanto 
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o setor privado, assim como a sociedade civil organizada, têm representação 
nos conselhos. Essa estrutura estabelece o diálogo entre os segmentos. Re-
presenta, também, a possibilidade de negociação, de consensos, de concessões 
para o atendimento da vontade das pessoas e do interesse da sociedade. Atra-
vés do debate e da propositura de ações, políticas são discutidas, estratégias 
são apresentadas, diretrizes, mecanismos e critérios são decididos. Para tanto, 
os representantes têm de estar bem preparados, fundamentados tecnica-
mente. As tomadas de decisões acerca das políticas, planos, programas e pro-
jetos, quando saem dos gabinetes das autoridades públicas, são submetidos 
aos conselhos, que podem ser consultivos, deliberativos e normativos. Exis-
tem colegiados nos quais o ambiente é o objeto principal, onde são estabele-
cidas discussões e onde existe a representação da coletividade. No Estado de 
Minas Gerais há diversos órgãos colegiados que possuem, em sua composi-
ção, representantes da sociedade civil, dentre os quais se destacam o Conselho 
Estadual de Política Ambiental, Copam; o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, CERH; os Comitês de Bacias Hidrográficas, CBHs e os Conse-
lhos Consultivos das Unidades de Conservação e das Áreas de Preservação 
Ambiental. No nível municipal são os Codemas, órgãos municipais de defesa 
do meio ambiente, que administram e fiscalizam. Existem outros conselhos, 
de outras áreas, como os de saúde, da educação, da cultura, entre tantos.

- da propositura de ações civis públicas ou da apresentação de 
informações ao Ministério Público

A Lei nº 7.347/1985 criou a possibilidade da propositura da ação civil públi-
ca que é importante instrumento para a vigilância do cumprimento das leis. 
Visa à responsabilização por danos ao ambiente, que aqui é o nosso caso; ao 
consumidor, por infração da ordem econômica e da economia popular; aos 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
à ordem urbanística e a qualquer outro interesse difuso, ou coletivo. A ação 
civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público e por Associação que 
esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano e que inclua, entre as suas fina-
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lidades, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 
livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. Qualquer pessoa poderá procurar o Ministério Público infor-
mando-o sobre os fatos que estão contra a lei.

Telefone do Ministério Público Estadual – MPMG: 31-3330 8450 / 8453

Centro de Apoio Operacional: Rua Dias Adorno, 367. 8ºandar. Santo Agos-
tinho. Belo Horizonte, MG. (caoma@mp.mg.gov.br)

- da apresentação de denúncias à Diretoria de Atendimento ao 
Cidadão e Órgão de Controle Externo – Dadoc 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável - Semad é o órgão coordenador do Sistema Estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos - Sisema e tem, entre suas competências, o 
planejamento, a proposição e a coordenação da gestão ambiental integra-
da no Estado. A Diretoria de Atendimento ao Cidadão e Órgão de Con-
trole Externo – Dadoc é um serviço gratuito, seguro e sigiloso. Funciona 
de segunda a sexta, das 9 às 12h e das 14 às 18h, para receber denúncias, 
sugestões, criticas e elogios. É imprescindível que seja informado o nome 
do responsável, o local do empreendimento ou do dano ambiental, além 
da descrição objetiva do que está ocorrendo. Admitido o anonimato, ou 
seja, quem denuncia não precisa dizer quem é (no www.semad.mg.gov.br, 
“Denúncia”, está disponível explicações e procedimentos e o formulário 
próprio para preenchimento).

CoMo FAzEr

Lig-Minas : 155

Internet: denuncia@meioambiente .mg .gov .br
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- do registro de ocorrências na Polícia Militar de Minas gerais – PMMg

A PMMG, através da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito – DMAT, 
conhecida popularmente como Polícia Ambiental é o órgão da polícia 
componente do Sisema e possui competência para fiscalizar e aplicar mul-
tas, por descumprimento das leis ambientais. Pode ser acionada através do 
Centro de Operações da Polícia Militar, pelo número 190, ou pela Diretoria 
de Atendimento ao Cidadão e Órgão de Controle Externo – Dadoc, da 
Semad, descrita no item anterior.

- da participação em audiências públicas

A audiência pública tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo dos 
estudos ambientais, seus impactos, mitigações, esclarecendo dúvidas e recolhendo 
dos presentes críticas e sugestões. A realização de Audiência Pública pode ocorrer 
na competência da União, do Estado ou do Município. Quando é realizada pelo 
Estado de Minas Gerais será promovida pelo Secretário Executivo do Conselho 
Estadual de Políticas Ambientais, o Copam, sempre que julgar necessário, ou 
por determinação do Presidente do Conselho, do Plenário ou de Câmara Es-
pecializada. Também, por solicitação do Poder Público Estadual ou Municipal, 
do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. E ainda por 
entidade civil, sem fins lucrativos, constituída há mais de um ano e que tenha por 
finalidade a defesa ambiental e, ainda, por um grupo de 50 (cinqüenta), ou mais 
cidadãos, que tenham legítimo interesse e que possam ser afetados pela obra ou 
atividade, com indicação de representante no respectivo requerimento. Quan-
do realizada por iniciativa municipal, são exigidas as mesmas condições, apenas 
ocorre no nível de autoridade e representação do município.

A audiência pública é a reunião onde se apresentam os estudos que foram feitos 
para um empreendimento e que possa afetar outras pessoas, ou outros em-
preendimentos. Nessa reunião são apresentados o EIA, Estudos de Impacto 
Ambiental e o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, da obra ou da ativi-
dade que querem executar. Os presentes podem protocolar recusa pelo projeto 
apresentado, assim como sugerir alternativas, condições e compensação.
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- da propositura de ações populares

A ação popular, instrumento previsto no artigo 5º, LXXIII da Constituição 
e regulado pela Lei 4717/65, tem como finalidade a defesa de interesses 
difusos, que são aqueles que podem afetar a muitos, não definidos. Sem o 
interesse de uma só pessoa, essas ações populares dão a todos os cidadãos 
o direito, a legitimidade, para requerer na Justiça a paralisação do dano ao 
patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao pa-
trimônio histórico e cultural.

- da apresentação de projetos de lei

A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação aos legislativos - 
Câmara de Vereadores, Assembléia Legislativa e à Câmara dos Deputados, 
de projeto de lei subscrito pelos cidadãos. É complexa essa iniciativa, mas 
temos alguns exemplos que se tornaram realidade: o plebiscito do desarma-
mento e a Ficha Limpa. Pela legislação, esses projetos cumpriram os pro-
cedimentos corretos, por exemplo: tiveram o mínimo de 1% do eleitorado 
nacional, distribuídos por pelo menos cinco Estados, com não menos de 
0,3% dos eleitores de cada um deles. Os dois projetos de lei foram apresen-
tados à Câmara dos Deputados.

Foto: Krappweis | sxc.hu
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A questão 
ambiental

O dever de defender e preservar o ambiente ecologicamente equilibrado, 
como dito e está no artigo 225 da Constituição Federal, impõe, ao Poder 
Público, a adoção de várias medidas normativas e executivas, com a intenção 
de disciplinar e restringir as atividades capazes de causar danos ao ambiente. 
Neste sentido, para que os Municípios, Estados e o Distrito Federal possam 
cumprir o que está escrito no artigo 225 da Constituição Federal, foi pu-
blicada a Lei Complementar 140, em 08 de dezembro de 2011, que define, 
de acordo com o Artigo 23 da CF, a cooperação e as competências, entre os 
Municípios, Estados, Distrito Federal e a União, na área ambiental.

A matéria ambiental é, por certo, do interesse de todos os entes da federação. 
Todavia, a competência comum de que trata o artigo 23 da Constituição 
Federal deve atender a sua área de poder, ou seja, a União tratará das normas 
que valem igualmente para todos os Estados e Distrito Federal; os Estados 
tratarão de normas que atendam a sua porção territorial, seja social, cultural, 
ambiental; os Municípios fixarão, através de Lei Orgânica, que equivale à 
Constituição Federal e a Estadual, o seu Plano Diretor e Lei de Ocupação 
e Uso do Solo, além de legislação complementar, que atenderá às questões 
ambientais, entre elas, como normas que melhor atendam aos seus cidadãos 
e aos interesses do município. Dessa forma, com a atribuição dos deveres de 
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cada um dos entes federativos, ficará menos difícil de decidir a quem cabe 
atuar sobre cada assunto, com o fim de evitar conflitos entre eles e permitir 
uma adequada, eficaz e cooperativa gestão ambiental.

Até então, mais valiam as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Am-
biente – Conama, órgão do Sisnama – Sistema Nacional do Meio Ambiente, 
instituído pela Lei 6938/81, que descentralizava as responsabilidades entre 
os níveis de governo, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Desta 
forma, deve-se atentar para o texto da LC-140 e estudá-la em ressonância às 
Resoluções do Conama, afim de se evitar erros e interpretações conflituosas, 
de interesses e aplicabilidade. A publicação da LC-140, assim como todas 
as resoluções do Conama visam, prioritariamente, a orientar as ações dos 
governos, empresários e cidadãos, no que diz respeito à conservação e pre-
servação da qualidade ambiental, através da manutenção do equilíbrio eco-
lógico. Dessa forma, cada estado deve formular sua legislação conforme sua 
especificidade, cada qual regionalizar conforme suas peculiaridades e licenciar 
e fiscalizar o que for de sua competência. É importante dizer que, onde um 
poder executivo deixar de atuar, por falta, por omissão ou negligência, o 
outro poder executivo, superior, poderá atuar. Essa atuação é que chamam 
de supletiva ou concorrente.

Foto: Krappweis | sxc.hu
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Gestão 
ambiental de 
Minas Gerais

É característica da administração pública passar por mudanças, para que haja 
maior eficiência na execução de seus serviços. Cada governo eleito quer um 
modelo que apresente à sociedade sua forma de governar, fazer a gestão pú-
blica. Dessa forma, em presente mais próximo, a partir de 1990, a criação do 
Sisema - Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em con-
formidade com o Sisnama e Conama, trouxe essa transformação, dando ao 
órgão autonomia e especialização institucional, através da independência das 
três grandes agendas que fundam a matéria ambiental: Agenda Azul, Agenda 
Marrom e Agenda Verde. Estas agendas são os planos de atuação para cada 
área ambiental: água, solo e florestas, cujos objetivos são identificar os proble-
mas, determinar soluções e minimizar ou evitar os impactos negativos.

Agenda Marrom

A Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) tem por finalidade execu-
tar a política de proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental, no 
que concerne à prevenção, à correção da poluição ou da degradação ambien-
tal provocada pelas atividades industriais, minerarias e de infra-estrutura, bem 
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como promover e realizar estudos e pesquisas sobre a poluição e qualidade do 
ar, da água e do solo. É a responsável pela Agenda Marrom.

Agenda verde

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) tem por finalidade executar a polí-
tica florestal do Estado e promover a preservação e a conservação da fauna e 
da flora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e da 
pesca, bem como a realização de pesquisa em biomassa e biodiversidade. É o 
responsável pela Agenda Verde.

Agenda Azul

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) foi criado em 17 de julho de 
1997, sendo vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad). No âmbito federal, a entidade integra o Sistema Na-
cional de Meio Ambiente (Sisnama) e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
(SINGRH). Na esfera estadual, o IGAM integra o Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) e o Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (SEGRH). É o responsável pela Agenda Azul.

Nessa mesma orientação, para completar a atuação institucional voltada para 
resultados mais significativos foi modificada e ampliada a gestão ambien-
tal integrada. Desta forma, o sistema de gestão ambiental, com articulação 
coordenada pela Semad, ampliou sua atuação através da Subsecretaria de 
Gestão e Regularização Ambiental Integrada (SGRAI) e da Subsecretaria 
de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada (SUCFIS). As atribuições 
destas subsecretarias são de coordenar todas as ações sobre o licenciamento 
e das Superintendências Regionais de Regularização Ambiental, as Suprams 
e, para a segunda, SUCFIS, ficou a responsabilidade de toda a fiscalização 
ambiental, de modo que atendam à finalidade de regionalizar as demandas 
do próprio sistema, com eficácia.
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DESCENTrAlizAÇÃo / rEgioNAlizAÇÃo

As mudanças realizadas pelo governo de Minas na administração de 2002 a 
2010, com a complementação da regionalização das decisões e dos procedi-
mentos de licenciamento pelas Suprams e pelas Unidades Regionais Colegia-
das,  URCs, foram consideradas como mais uma etapa do processo de reestru-
turação e modernização do Sisema, distanciando-se da afirmativa de Comando 
e Controle e aproximando-se mais dos demandadores dos serviços públicos. O 
pressuposto da regionalização das funções administrativas do Estado é a inte-
gração dos procedimentos para a regularização ambiental aliada à melhoria dos 
índices de eficiência nas atividades de licenciamento e fiscalização.

As Suprams têm, por finalidade, planejar, supervisionar, orientar e executar 
as atividades relativas à política estadual de proteção do meio ambiente e de 
gerenciamento dos recursos hídricos, formuladas e desenvolvidas pela Semad 
dentro de suas áreas de abrangência territorial. Estas possuem sedes em ci-
dades-pólos, como Governador Valadares, Montes Claros, Unai, Uberlândia, 
Ubá, Varginha, Diamantina e Divinópolis. A da região metropolitana, Rio 
das Velhas e Paraopeba estão em Belo Horizonte.

As URCs, Unidades Regionais Colegiadas são as representações regionais 
do Conselho Estadual de Política Ambiental, Copam, compostas por re-
presentação do próprio Governo, das entidades do setor produtivo e das 
entidades ambientalistas, sem fins lucrativos e, ainda, das Academias. Todos 
com representação regional.

Assim, optou-se por regionalizar o sistema ambiental, a partir do pressu-
posto de que a regionalização estimularia a regularização, aprimoraria o 
controle ambiental, estimularia a participação da sociedade e, ainda, es-
tabeleceria a interiorização das diretrizes ambientais e a capacitação dos 
municípios. Portanto, as atribuições do licenciamento ambiental regional 
passou a ser exercido pelas Unidades Regionais Colegiadas (URCs), com o 
apoio técnico e jurídico das Suprams.
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O objetivo a ser alcançado é que as entidades vinculadas que integram o Sise-
ma deixassem de exercer papel operacional, cabendo à Semad a sua execução, 
através das Suprams e as entidades vinculadas, FEAM, IGAM e IEF passas-
sem a exercer o papel de referência técnico-científica e jurídica.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL SEMAD

SUBSECRETARIA DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA

INSTITUTO ESTADUAL  
DE FLORESTAS - IEF

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE FEAM

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS 
ÁGUAS - IGAM

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO 
E LOGÍSTICA

SUBSECRETARIA DE GESTÃO E 
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

INTEGRADA

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA 
AMBIENTAL COPAM

URC
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS CERH CBH

SUPRAM

Quadro demonstrativo da estrutura da Semad, de 2011 a 2014

SEMAD

A Semad é responsável pela coordenação do Sistema Estadual do Meio Am-
biente e Recursos Hídricos (Sisema). Planeja, executa, controla e avalia as 
ações setoriais a cargo do Estado relativas à proteção e à defesa do meio am-
biente, à gestão dos recursos hídricos e à articulação das políticas de gestão 
dos recursos ambientais para o desenvolvimento sustentável.



33

Instituto HOU

SuPrAM

As Superintendências Regionais de Regularização Ambiental (Supram) têm 
por finalidade:

• analisar, técnica e juridicamente, de forma integrada e interdisciplinar, ar-
ticulando-se com os órgãos e entidades do Sisema, os processos de regu-
larização ambiental de empreendimentos ou atividades desenvolvidas na 
sua respectiva área de abrangência, a cargo das URCs do Copam e conce-
der, por sua delegação, os atos autorizativos a eles inerentes, inclusive no 
que se refere à demarcação da reserva legal, autorização para exploração 
florestal, intervenção em área de preservação permanente;

• analisar de forma integrada, técnica e juridicamente, processos para explo-
ração florestal, autorização para intervenção em área de preservação per-
manente e reserva legal, na forma que dispuser norma editada pela Semad;

• atuar por delegação da URC do Copam, nos termos do Decreto que 
a regulamenta, no licenciamento de fonte ou atividade poluidora ou 
degradadora do meio ambiente, concedendo a Licença de Instalação 
e de Operação de empreendimentos ou atividades, que não sejam em 
caráter corretivo, de empreendimentos ou atividades desenvolvidas no 
território de sua respectiva área de abrangência;

• analisar e conceder, por delegação do IGAM, outorga do direito de uso 
dos recursos hídricos no âmbito de atuação de URC de sua área de abran-
gência, desde que relacionados à análise interdisciplinar;

• conceder autorização ambiental de funcionamento, AAF para empre-
endimentos, classificados pelo Copam como de classe 1 e 2, localizados 
dentro de sua área de abrangência territorial;

• atuar em conjunto com as demais instituições do Sisema e em articulação 
com a PMMG e a União, na execução das atividades de controle e fisca-
lização ambiental referentes ao uso dos recursos ambientais do Estado;

• aplicar as penalidades por infrações às legislações ambientais vigentes no 
âmbito de atuação do Sisema.
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FEAM

A FEAM tem por finalidade executar, no âmbito do Estado, a política de 
proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental, no que concerne 
à prevenção e à correção da poluição ou da degradação ambiental provocada 
pelas atividades industriais, minerarias e de infra-estrutura, bem como pro-
mover e realizar estudos e pesquisas sobre tecnologias ambientais e sobre 
a poluição e a qualidade do ar e do solo e apoiar tecnicamente as unidades 
executoras dos processos de regularização ambiental e as unidades colegiadas.

iEF

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) propõe e executa as políticas flores-
tais, de pesca e de aqüicultura sustentável. É autarquia vinculada à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, responsável 
pela preservação e a conservação da vegetação, pelo desenvolvimento susten-
tável dos recursos naturais renováveis; pela pesquisa em biomassas e biodi-
versidade; pelo inventário florestal e o mapeamento da cobertura vegetal do 
Estado. Administra as unidades de conservação estaduais, áreas de proteção 
ambiental destinadas à conservação e preservação.

igAM

O IGAM é responsável pelo planejamento e administração de todas as ações 
voltadas para a preservação da quantidade e da qualidade de águas em Minas 
Gerais. Coordena, orienta e estimula a criação dos comitês e agências de ba-
cias hidrográficas, entidades que, de forma descentralizada, integrada e par-
ticipativa, gerenciam o desenvolvimento sustentável da região onde atuam.
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CoPAM

O Copam é órgão normativo, colegiado, consultivo e deliberativo cuja prin-
cipal finalidade é deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares 
e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional, para preservação 
e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, bem como sobre 
a sua aplicação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, pelas entidades a ela vinculadas e pelos demais órgãos 
locais. São considerados órgãos locais os órgãos ou as entidades do Poder 
Público Municipal cujas atividades estejam associadas às de proteção e con-
trole do uso dos recursos ambientais.

Entre suas competências, destacam-se:

• O estabelecimento de áreas prioritárias para a ação do governo;

• Estabelecimento de normas técnicas e padrões de proteção e conservação 
do meio ambiente;

• Aprovação de normas sobre a concessão dos atos autorizativos ambien-
tais (ex: DN-Copam 74/04);

• Compatibilização de atividades modificadoras do meio ambiente com as 
normas e padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente;

• Integração com a esfera municipal;

• Acompanhamento do planejamento e o estabelecimento de diretrizes de 
ações de fiscalização e de exercício de poder de polícia administrativa 
desenvolvidos pelos órgãos e entidades ambientais estaduais;

• Disciplinamento das Leis de Pesca, Lei Florestal e lei ambiental do Estado;

• Licenciamento ambiental (análise e decisão);

• Autorização para supressão de vegetação (hipóteses: licenciamento am-
biental, intervenções em áreas de preservação permanente e entornos de 
unidades de conservação de proteção integral);
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• Programas de fomento à pesquisa aplicada à área ambiental;

• Homologação de acordos, visando à transformação de penalidade pe-
cuniária em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção 
ambiental, além das exigidas em lei;

• Câmaras Temáticas e Grupos de Trabalho (criação e extinção – proposta 
ao Executivo);

• Conscientização da sociedade;

• Decisão quanto a recursos sobre penalidades aplicadas e licenciamento 
ambiental e autorização ambiental de funcionamento das atividades su-
jeitas ao controle ambiental;

• Aprova destinação e aplicação da compensação ambiental;

• Deliberação sobre o zoneamento ecológico econômico do Estado;

• Aprovação do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser elaborado 
com base nos indicadores ambientais do Estado;

• Homologação da lista de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção;

• Unidades de conservação (proposta de criação, reclassificação e delibe-
ração sobre o zoneamento e planos de gestão de uc’s de uso sustentável);

• Estabelecimento de diretrizes para aplicação dos recursos oriundos da 
exploração de recursos naturais (compensações financeiras);

• Pesca: aprovação dos mapas de zoneamento e o calendário da pesca do Estado;

• Análise dos relatórios de Avaliações Ambientais Estratégicas, de Avaliações 
Ambientais Integradas e de Avaliações de Impactos Cumulativos;

• Integração com o CERH-MG 
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E ainda:

• Responder a consultas sobre matéria de sua atuação, orientar os interes-
sados e o público em geral quanto à aplicação de normas e padrões de 
proteção ambiental e divulgar relatório sobre qualidade ambiental;

• Estão sob sua competência as Câmaras temáticas:

• Câmara Normativa e Recursal

• Câmara de Infraestrutura, Industria e Mineração

• Câmara de Energia e Mudanças Climáticas

• Câmara de Atividades Agrossilvopastoris

• Câmara de Instrumentos de Gestão Ambiental

• Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas 

urCs

As Unidades Regionais Colegiadas – URCs integram a estrutura do Copam. 
Foram criadas para descentralizar a atuação do Conselho. Estas são unida-
des deliberativas e normativas, encarregadas de analisar e compatibilizar, no 
âmbito de sua atuação territorial, planos, projetos e atividades de proteção 
ambiental com a legislação aplicável e propor, sob a orientação do Plenário 
do Copam e da CNR – Câmara Normativa e Recursal, as políticas de conser-
vação e preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável.

As Câmaras Temáticas e as Unidades Regionais Colegiadas do Copam são 
apoiadas e assessoradas tecnicamente pelo órgão seccional competente e pelas 
Suprams, aos quais incumbe prover os meios necessários ao seu funcionamento.

CErH – Decreto. Nº 26.961/1987

O CERH tem a finalidade de promover a gestão da Política Estadual de Re-
cursos Hídricos, conforme o disposto na Lei 13.199/1999. Sua tarefa é pro-
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por o Plano Estadual de Recursos Hídricos, estabelecer critérios de cobrança 
pelo uso da água, incentivar a criação dos comitês de bacia e deliberar sobre 
as decisões de cada comitê. Criado a partir da necessidade da integração dos 
órgãos públicos, do setor produtivo, da sociedade civil organizada, visando à 
promoção e o aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, compati-
bilização, avaliação e controle dos recursos hídricos do estado, tendo em vista 
os requisitos de volume e qualidade da água.

CbHs

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são organismos colegiados que fazem 
parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e exis-
tem no Brasil desde 1988. A composição diversificada e democrática dos 
Comitês contribui para que todos os setores da sociedade com interesse 
sobre a água na bacia tenham representação e poder de decisão sobre sua 
gestão. Os membros que compõem o colegiado são escolhidos entre seus 
pares, sejam eles dos diversos setores usuários de água, das organizações da 
sociedade civil ou dos poderes públicos. Suas principais competências são: 
aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; arbitrar conflitos pelo uso 
da água, em primeira instância administrativa; estabelecer mecanismos e 
sugerir os valores da cobrança pelo uso da água; entre outros.”

Foto: linder6580 | sxc.hu
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Legislação 
Ambiental

Entender o modelo de gestão adotado pelo Estado de Minas Gerais é essen-
cial para garantir o cumprimento da legislação específica, já que pressupõe 
um processo de gestão de políticas públicas abrangente, que não está ligado 
exclusivamente à administração ambiental do Governo Estadual, mas, tam-
bém, da federal e, ainda, implica em interrelações institucionais entre dis-
tintos setores do Estado, de entidades representativas do setor produtivo, da 
sociedade civil e das organizações não-governamentais e dos municípios.

Como falado anteriormente, a constituição federal estabelece a repartição de 
competências entre os entes federados. Discrimina competência concorrente 
para legislar sobre a proteção do meio ambiente e designa os órgãos ambien-
tais a “administrarem” o uso dos recursos naturais. Por meio da adoção de 
políticas públicas, os órgãos ambientais fazem gestão ambiental territorial.
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Competência concorrente: competência que se exerce simultaneamente 
sobre a mesma matéria por mais de uma autoridade ou órgão . No âmbito 
da competência concorrente entre leis, deve-se observar o princípio da 
hierarquia das normas, onde a legislação federal tem primazia sobre a 
estadual e municipal e, a estadual sobre a municipal (exemplo: o Estado atua 
no município, onde a legislação determina a competência estadual sobre o 
fato – Demat-PMMG);

Competência supletiva: ação do ente da federação que se substitui ao 
ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses de-
finidas em lei (exemplo: o Estado atende as necessidades do município, por 
que este não tem estrutura administrativa, pessoal e outros recursos para a 
aplicação da legislação ambiental);

Competência subsidiária: ação do ente da Federação que visa auxiliar no 
desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando 
solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas 
hipóteses definidas em lei (exemplo: o Estado realiza convênio com o muni-
cípio que tem a estrutura administrativa e recursos que permitam a aplicação 
e o cumprimento da Política Nacional de Meio Ambiente e da lei ambiental);

A gestão ambiental é um processo complexo que objetiva o alcance do de-
senvolvimento por meio da adoção de procedimentos que evitem agressão ao 
meio ambiente. O papel do poder público é fundamental, tanto no incentivo 
e na divulgação da política pública ambiental, quanto no efetivo controle da 
utilização dos recursos naturais. É sua a incumbência de fiscalizar e promo-
ver iniciativas de desenvolvimento voltadas para o crescimento econômico, 
sustentado em mecanismos comprometidos com o ambiente. Esta função 
preventiva do Poder Público não é caracterizada como uma faculdade, mas 
sim, um dever, que visa à tutela do corpo social e a distribuição do desenvol-
vimento econômico igualmente em todas as regiões do Estado.
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É possível classificar as políticas públicas ambientais como instrumentos de 
comando ou controle, de planejamento ou econômicos. Incentivos fiscais, pa-
gamento por serviços ambientais, taxas específicas ou cobranças pelo uso ou 
pela degradação de recursos naturais são alguns exemplos de instrumentos 
econômicos. Em Minas Gerais, como exemplo econômico, o programa Bolsa 
Verde foi criado com o objetivo de apoiar a conservação da cobertura vegetal 
nativa do Estado, mediante pagamento por serviços ambientais aos proprie-
tários e posseiros que já preservam ou que se comprometem a recuperar a 
vegetação de origem em suas propriedades ou posses. Os instrumentos de 
planejamento permitem uma visão territorial abrangente, juntamente com a 
contextualização de fatores econômicos, sociais e ambientais. Feitos através 
do Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) e dos Planos Diretores das 
Bacias Hidrográficas (PDBH) os instrumentos de controle envolvem precau-
ção e restrições à ocupação do solo e ao uso dos recursos naturais, por meio 
do licenciamento ambiental, da fiscalização e da obrigação de restaurar ou 
compensar o impacto ambiental causado. Temos, ainda, as Avaliações Am-
bientais Estratégicas (AAE) e as Avaliações Ambientais Integradas (AAI), 
que servem para apresentar a soma dos impactos de empreendimentos ou 
atividades, sobre uma região ou sobre um recurso natural. Exemplo das AAE 
e da AAI são os estudos para implantação das Pequenas Centrais Hidro-
elétricas (PCH), que, por serem de porte pequeno, não causariam impactos 
significativos. Porém, se temos em um curso d’água 3, 4 ou mais PCHs, seus 
impactos somados podem trazer significância e inviabilizarem sua instalação.

licenciamento Ambiental

O licenciamento ambiental é uma exigência da legislação e um instrumento 
de controle que permite a adequação de atividades ou empreendimentos com 
a preservação do ambiente. É considerado como um dos mais importantes ins-
trumentos de gestão do meio ambiente, na medida em que busca conciliar inte-
resses distintos com o fim de permitir um aproveitamento adequado e racional 
dos recursos naturais. O objetivo maior do licenciamento é a preservação do 
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meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem prejuízo ao desenvolvimento 
econômico, traduzindo a ideia do desenvolvimento sustentável. Mas, para cum-
prir com sua importância, deve estar atualizado em seus instrumentos de ava-
liação e análise e fazer parte do escopo do interesse público, tanto do Executivo, 
quanto das comunidades afetadas, positiva ou negativamente.

Desta forma, pode o licenciamento ambiental ser conceituado como uma cadeia 
de atos administrativos anteriores e necessários à instalação e à operação de ati-
vidades potencialmente poluidoras, previstos em normas específicas, através dos 
quais a Administração Pública verifica a legalidade, a viabilidade técnica e a obe-
diência aos padrões ambientais, estabelecendo prazos e condicionantes e restrin-
gindo o uso e o gozo de recursos naturais, com o objetivo de manter a integridade 
e o equilíbrio do meio ambiente, em benefício das presentes e futuras gerações.

Assim sendo, trata-se de um procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental (com objetivo preventivo ou corretivo e desde que preenchidos 
pelo empreendedor os requisitos normativos exigidos), licencia a localização, 
a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimen-
tos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental.

O licenciamento será de competência da União quando existir um interesse 
nacional. Desse modo, a competência será federal e exercida pelo Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), toda vez 
que o empreendimento ou atividade recair nos exemplos a seguir, entre outros:

• Localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados;

• Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do 
país ou de um ou mais estados;

• Em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União;

Os municípios podem também licenciar quando os impactos dos empreen-
dimentos e atividades forem predominantemente locais.
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Afora essas hipóteses, o Estado de Minas Gerais, por intermédio do Conse-
lho Estadual de Política Ambiental (Copam), exercerá plena competência 
sobre o meio ambiente. O Copam julgará o processo de licença ambiental 
após análise técnico-jurídica realizada pelas Superintendências Regionais de 
Meio Ambiente (Suprams).

Por meio da Deliberação Normativa Copam n° 74 de 2004, o Copam estabe-
leceu o seguinte mecanismo de enquadramento de empreendimentos ou ati-
vidades efetiva ou potencialmente poluidores, conforme os critérios a seguir:

 

Combinação do porte da atividade, tamanho da empresa (pequena, média 
ou grande) com o potencial poluidor da tipologia (pequeno, médio e 
grande) . De acordo com estes critérios, uma empresa de pequeno porte 
com um potencial poluidor pequeno será classificada como classe 1 . Um 
estabelecimento de médio porte com um potencial poluidor pequeno será 
classificado como classe 2 .

O enquadramento da atividade é muito importante para determinar o tipo de 
licenciamento a ser obtido. Atualmente, para os empreendimentos classes 1 
e 2, considerados de impacto ambiental não significativo, é obrigatória a ob-
tenção da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF). Para as demais 
classes (de 3 a 6), é obrigatório o Licenciamento Ambiental (LA).

 

AuTorizAÇÃo AMbiENTAl DE FuNCioNAMENTo (AAF)

Documento emitido pelo órgão ambiental destinado aos empreendimentos 
ou atividades que, por suas características, são considerados de impacto 
ambiental não significativo . Comparado à licença, o procedimento 
administrativo para obtenção da AAF é mais rápido, pois não demanda a 
apresentação de estudos ambientais para análise do órgão . A AAF tem 
validade de 4 (quatro) anos .
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O processo deve ser iniciado pelo empreendedor junto à Supram antes da 
instalação, operação ou funcionamento da empresa. Na hipótese de o em-
preendedor ampliar sua atividade, de modo que o empreendimento se torne 
passível de Licenciamento Ambiental, faz-se necessário iniciar o processo de 
licenciamento novamente, quando serão discutidos os estudos ambientais e 
todos os pressupostos de viabilidade ambiental da nova atividade. 

Para obtenção desta autorização é exigida a apresentação dos seguintes docu-
mentos, que darão início à análise do pedido:

• Certidão Negativa de Débito de Natureza Ambiental, fornecida pelo ór-
gão ambiental competente;

• Termo de Responsabilidade, assinado pelo titular do empreendimento, 
declarando que o mesmo poderá ser implantado e operar, uma vez que 
está em conformidade com as condições e parâmetros ambientais vigen-
tes, fornecido pelo órgão ambiental competente;

• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional legal-
mente habilitado, responsável pela operação dos sistemas de controle 
e implementação das medidas mitigadoras (para reduzir os impactos) 
inerentes à atividade, disponibilizada pela entidade da categoria profis-
sional correlata que irá assinar o trabalho;

• Outorga e autorização para o desmate, se for o caso;

• Publicação do pedido de Autorização Ambiental de Funcionamento.

Licença Ambiental (AAF): documento em que o órgão ambiental estabelece re-
gras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas pelo 
empreendedor. Tem por finalidade licenciar a localização, instalação, ampliação e 
a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.
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lP, li e lo

O processo de licenciamento é constituído de três tipos de licenças, cada eta-
pa do processo requer medidas específicas a serem seguidas:

Licença Prévia (LP) – Fase preliminar do planejamento do empreendimento 
ou atividade, em que sua localização e concepção são analisadas pela equipe 
técnica multidisciplinar da Supram, que concluirá se o empreendimento é 
viável ambientalmente ou não, após apresentação das informações relativas 
ao empreendimento, por meio do preenchimento do Formulário de Caracte-
rização do Empreendimento Integrado (FCEI).

A partir daí, serão estabelecidos os requisitos básicos e condicionantes a se-
rem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Cabe a Supram de-
terminar qual estudo ambiental deve ser apresentado para a obtenção da LP. 
E para isso, emitirá o Formulário de Orientação Básica Integrado (FOBI), 
em que constará a indicação de qual Estudo Ambiental deverá ser apresen-
tado, como Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) ou Relatório de Controle Ambiental (RCA) para fins de 
formalização do processo de LP.

O prazo máximo para validade da LP é 4 (quatro) anos - improrrogáveis. O 
empreendedor deverá apontar, nos estudos ambientais, quando pretende fa-
zer o pedido da Licença de Instalação.

Para iniciar a próxima fase é preciso cumprir os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos preenchendo um novo FCEI. Por meio do grupo de 
informações prestadas, o órgão ambiental indicará quais documentos deverão 
ser entregues pelo empreendedor para a formalização do processo.

Licença de Instalação (LI) – A Licença de Instalação é a etapa que avalia o 
Plano de Controle Ambiental (PCA), estudo que contempla os sistemas de 
controle que vão reduzir os impactos negativos decorrentes da implantação 
e operação da atividade. Nesta fase, a Unidade Regional Colegiada (URC) 
autoriza o início da construção do empreendimento e a instalação dos equi-
pamentos, estabelecendo medidas de controle ambiental, com vistas a garan-
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tir que a fase de implantação do empreendimento obedecerá aos padrões de 
qualidades ambiental estabelecidos em legislação.

A LI tem prazo de validade de até 6 (seis) anos. Assim como na Licença Prévia, o 
empreendedor deverá indicar em quanto tempo irá implantar seu empreendimento.

Para iniciar a fase do pedido de Licença de Operação (LO) é preciso que 
o empreendedor instale o empreendimento da forma como foi aprovado 
pelo órgão ambiental.

Licença de Operação (LO) – Etapa em que a Unidade Regional Colegiada 
(URC) do Copam autoriza o funcionamento do empreendimento, incluindo 
medidas de controle ambiental que servirão de limite para o mesmo. Especi-
fica as condicionantes para a operação do empreendimento, cujo cumprimen-
to é obrigatório sob pena de suspensão ou cancelamento da operação.

Para a obtenção da LO, deverão ser apresentados à Supram os seguintes documentos:

• Comprovante de pagamento do custo de análise;

• Publicação da obtenção da LI e do pedido da LO;

• Certidão negativa de débito de natureza ambiental;

• Comprovação de implantação do Plano de Controle Ambiental (PCA) e 
as condicionantes da Licença de Instalação;

• Outros documentos solicitados no Formulário de Orientação Básica In-
tegrado (FOBI). 

A Licença de Operação terá o prazo de validade de acordo com o enquadra-
mento do empreendimento estabelecido na DN nº 74/2004, por exemplo:

• Classe 3 e 4 = 6 anos

• Classe 5 e 6 = 4 anos
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Acerca da revalidação da licença de operação.

120 dias antes do vencimento da Licença de Operação, o empreendedor deverá 
se dirigir à Supram e preencher novo Formulário de Caracterização do Empre-
endimento Integrado (FCEI). E 90 dias antes do vencimento da LO, deverá 
formalizar o pedido de Avaliação do Desempenho Ambiental com a finalidade 
de sua revalidação ou não pela Unidade Regional Colegiada (URC).

Com o objetivo de constatar o cumprimento das condicionantes da licença 
e a situação ambiental da atividade, os técnicos do órgão ambiental realizam 
vistorias periódicas a partir da concessão da Licença Ambiental ou da AAF. 
O órgão ambiental pode fiscalizar o empreendimento a qualquer momento, 
mediante denúncia, vistorias rotineiras e solicitações do Ministério Público.

Em caso de modificações da atividade ou ampliação da estrutura do empreendi-
mento a Supram deverá ser informada por meio de ofício protocolado. Caberá aos 
técnicos verificar, caso a caso, a necessidade de um novo processo de licenciamento.

A Licença Ambiental ou a Autorização Ambiental de Funcionamento po-
derá ser cancelada nas hipóteses de violação ou inadequação de quaisquer 
condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações 
relevantes que subsidiaram a expedição do ato administrativo e nos casos de 
graves riscos ambientais e à saúde.

Existem outros atos autorizativos que serão obtidos junto com a Autorização 
Ambiental de Funcionamento ou com a Licença Ambiental, tais como:

• Documento Autorizativo de Intervenção Ambiental (DAIA): conversão de 
uma área ocupada por vegetação nativa para outro uso do solo – requer análise 
e vistoria do IEF e deliberação/aprovação por Comissões Paritárias (COPAs);

• Autorização para Intervenção em Área de Preservação Permanente 
(APP): aprovação do órgão ambiental para utilização de área especial-
mente protegida, nos termos da Lei Estadual n° 14.309/2002;

• Autorização (outorga) para uso da água;

Nos casos em que o empreendimento já opera e não tem AAF, LP ou LI o em-
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Pouco adianta a denúncia dos problemas ambientais, um belo discurso 
ambientalista ou a criação de programas e agendas ambientais se não 
houver a participação crítica, democrática e ativa de todos os indivíduos 
e grupos da sociedade . Cada pessoa, grupo, organização, movimento 
social, instituição de ensino e pesquisa, empresa ou órgão do governo 
pode desempenhar um importante papel no planejamento, implementação, 
fiscalização, avaliação e reformulação das agendas públicas . Para isso, antes 
de tudo, é preciso acreditar na possibilidade de mudanças e desenvolver uma 
prática cotidiana individual e coletiva que, por meio de ações concretas, seja 
capaz de contribuir para a construção de um mundo socialmente mais justo e 
ambientalmente mais equilibrado .

preendimento deve buscar a regularização ambiental perante o órgão de meio 
ambiente estadual, sob pena de autuação. O nome do processo de regularização 
de empreendimentos, já em funcionamento, é Licença de Operação Corretiva.

Foto: igoravella | sxc.hu
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Glossário 
de Termos 

Ambientais
(Publicação específica para a 1ª Oficina do Sistema Estadual de Informações sobre 
Recursos Hídricos coordenada pela Semad e IGAM)

AÇuDE
Lago formado pelo barramento de uma nascente ou curso d’água, em geral para fins 
de irrigação, dessedentação etc . Denomina-se açude o conjunto constituído pela es-
trutura de barramento e o respectivo reservatório ou lago formado . Veja também as 
definições de BARRAMENTO, IRRIGAÇÃO, DESSEDENTAÇÃO e RESERVATÓRIO DE ÁGUA;

AFluENTE
Nome dado ao curso d’água que deságua ou desemboca em um rio maior ou em um 
lago . Sinônimo: TRIBUTÁRIO .
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AgÊNCiA DE bACiA
Entidade com personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administra-
tiva, criada mediante autorização legislativa, cujos objetivos são dar suporte ad-
ministrativo, técnico e financeiro aos Comitês de Bacia Hidrográfica, sendo con-
dições essenciais para sua criação: a existência prévia do Comitê e sua viabilidade 
financeira, garantida pela cobrança pelo uso da água . Veja também as definições de 
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA e COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA .

águA PoTávEl
Água limpa, apropriada para o consumo humano e animal, própria para beber e co-
zinhar, sem riscos à saúde . É fundamental para a vida humana e é obtida, em geral, 
através de tratamentos da água bruta que eliminam qualquer impureza . A água, para 
ser considerada potável, tem que atender aos chamados “padrões de potabilidade”, 
que são padrões físicos (cor, turbidez, odor e sabor), químicos (presença de subs-
tâncias químicas) e bacteriológicos (presença de microrganismos vivos), cujos limi-
tes de tolerância na água devem garantir-lhe as características de água potável .

águAS DE DoMÍNio ESTADuAl
São de domínio do Estado às águas superficiais quando nascem e deságuam dentro 
do mesmo Estado (no mar ou em outro curso d’água) e todas as águas subterrâ-
neas . Existem as exceções: as águas acumuladas (represas, lagos, barragens etc .) 
por obra da União, os trechos de rios que atravessam áreas protegidas nacionais 
(parques, reservas biológicas etc .) e as reservas indígenas .

APP
Área de preservação permanente . São áreas legalmente protegidas, cobertas ou não de 
vegetação, que possuem funções ambientais, tais como: atenuar a erosão; preservar 
os rios, nascentes e lagos, contribuindo para qualidade das águas e sua manutenção . Só 
podem sofrer intervenção com autorização dos órgãos competentes, que no caso de 
Minas Gerais são a Semad e o Ibama . São exemplos de APP: margens de rios, ao redor 
de lagos, topos de morros etc . 
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AQÜÍFEro

Formação geológica que contém água e permite que quantidades significativas 
dessa água se movimentem no seu interior, em condições naturais . Constitui-se 
em um reservatório de água subterrânea, suscetível à extração e utilização . Veja 
também as definições de RESERVA EXPLOTÁVEL DO AQÜÍFERO, RESERVA RENOVÁVEL 
DO AQÜÍFERO e RESERVA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA .

árEA DEgrADADA
Área onde há ocorrência de degradação ambiental, com alterações negativas das 
suas propriedades físicas, tais como alteração da estrutura do solo, perda de massa 
devido à erosão e a alteração de características químicas, devido a processos como 
a salinização, lixiviação, deposição ácida e a introdução de poluentes . Veja também as 
definições de DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, EROSÃO, LIXIVIAÇÃO e SALINIZAÇÃO .

árEAS ProTEgiDAS
Áreas de terra e/ou mar especialmente destinadas à proteção e manutenção da 
diversidade biológica e de seus recursos naturais e culturais associados, adminis-
tradas por meio de instrumentos legais ou outros meios . Veja também a definição 
de UNIDADES DE CONSERVAÇÃO .

bACiA HiDrográFiCA
É a unidade territorial de planejamento e gerenciamento das águas . Constitui-se no 
conjunto de terras delimitadas pelos divisores de água e drenadas por um rio prin-
cipal, seus afluentes e subafluentes . A bacia hidrográfica evidencia a hierarquiza-
ção dos rios, ou seja, a organização natural por ordem de menor volume (nascentes 
e córregos) para os mais caudalosos (rios), escoando dos pontos mais altos para 
os mais baixos . Veja também as definições de DIVISORES DE ÁGUA e AFLUENTES .
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CADASTro DE uSuário DE rECurSoS HÍDriCoS
É o conjunto de registros de pessoas físicas e jurídicas, usuárias de água bruta 
superficial ou subterrânea para conhecimento do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas – Igam e da Agência Nacional de Águas - ANA . Permite regular e ordenar 
os usos da água para cada bacia, bem como a quantidade utilizada por cada se-
tor, elemento fundamental para a implementação dos instrumentos de gestão dos 
recursos hídricos e de políticas públicas voltadas para melhoria da qualidade e da 
quantidade da água . Veja também as definições de ÁGUA BRUTA, IGAM e ANA .

CAPTAÇÃo
Estrutura construída junto a um corpo d’água, que permite o desvio, controlado ou 
não, de um certo volume, com a finalidade de atender a um ou mais usos da água . 
Veja também as definições de CAPTAÇÃO DE ÁGUA e CAPTAÇÃO A FIO D’ÁGUA .

CbH
Comitê de Bacia Hidrográfica . Órgão colegiado com atribuições normativas e deliberativas . 
É o foro principal para o debate de problemas, o planejamento e a tomada de decisão sobre 
os usos múltiplos dos recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica de sua jurisdição . 
São competências legais dos Comitês: promover o debate das questões relacionadas a 
recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes, bem como arbitrar, 
em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 
aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; acompanhar sua execução e sugerir as 
providências necessárias ao cumprimento de suas metas; propor ao CERH-MG as acumu-
lações, as derivações, as captações e os lançamentos de pouca expressão, para efeito de 
isenção da obrigatoriedade de outorga, bem como estabelecer os mecanismos de cobran-
ça pelo uso de recursos hídricos e ainda estabelecer critérios de rateio de custo das obras 
de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo . Veja também a definição de CERH-MG .

CErH-Mg
Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais . Órgão máximo na hie-
rarquia do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH-MG, 
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constituído de forma colegiada, de caráter normativo e deliberativo, atuando como 
a instância administrativa mais importante do Sistema . É composto pelos poderes 
públicos estadual e municipal, representantes de usuários e da sociedade civil liga-
da a recursos hídricos . 

CHoruME
Líquido poluente de cor escura e forte odor, originado de processos biológicos, quí-
micos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos .

CoPAM-Mg
Conselho Estadual de Política Ambiental . Órgão máximo no Estado de Minas Gerais 
responsável pela gestão e gerenciamento ambiental . Com suas câmaras especiali-
zadas (câmara de atividades minerarias, industriais, agrossilvipastoris etc .) exer-
ce papel normativo, autorizativo e deliberativo em âmbito estadual .

CorPo D’águA
Denominação genérica para qualquer manancial hídrico; curso d’água, trecho de 
rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aqüífero subterrâneo . Sinôni-
mo: CORPO HÍDRICO .

DEgrADAÇÃo AMbiENTAl
Alteração adversa da qualidade ambiental, resultante de atividades humanas que 
direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da po-
pulação; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem 
desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente . Veja também as definições de ÁREA DEGRADADA e POLUIÇÃO .

DEMANDA DE águA
Quantidade de água necessária para atender aos usos existentes em determinada 
bacia hidrográfica, baseada em elementos de tempo e de quantidade e relacionada 
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com um ponto específico da bacia . Considera-se também como demanda de água a 
requisição ou ordem das necessidades totais ou quantidades especificadas de água 
em uma bacia hidrográfica .

DESENvolviMENTo SuSTENTávEl
Termo criado em 1987, definido no Relatório “Nosso Futuro Comum” da Comissão 
Brundtland (Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento) como 
“desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades” .

DESSEDENTAÇÃo
Satisfação da sede, seja humana ou animal .

ECologiA
É a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente . 
Um dos seus objetivos é a análise dos ecossistemas: a forma como os fatores físi-
cos ou abióticos (clima, solo, água) interagem com a parcela viva da natureza ou 
biótica (flora, fauna e microorganismos), criando um sistema estável .

EFluENTE
Substância líquida com predominância de água produzida pelas atividades humanas 
(esgotos domésticos, resíduos líquidos e gasosos das indústrias etc .) lançada rede de 
esgotos ou nas águas receptoras (cursos d’água, lago ou aqüífero), com ou sem trata-
mento e com a finalidade de utilizar essas águas receptoras no seu transporte e diluição .

EiA-riMA
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental . O Estudo de Impacto 
Ambiental é composto por estudos técnicos e científicos, constituindo em um pro-
cedimento administrativo de prevenção e de monitoramento dos danos ambien-
tais, com duas grandes orientações: deve oferecer alternativa e apontar as razões 
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de confiabilidade da solução a ser adotada . O Relatório de Impacto Ambiental é o 
documento que apresenta os resultados dos estudos e deve esclarecer todos os 
elementos do projeto, de modo compreensível a todos, para que possam ser divul-
gados e apreciados pelos grupos sociais e instituições envolvidas .

EMPrEENDiMENTo
É o conjunto de obras, instalações e operações com a finalidade deproduzir bens, 
de proporcionar meios e/ou facilidades ao desenvolvimento e ao bem-estar social . 
Define-se também como toda implantação de atividade ou atividade desenvolvida, 
realizada ou efetivada por uma organização, pessoa física ou jurídica, que ofereça 
bens e/ou serviços, com vista, em geral, à obtenção de lucros .

FHiDro
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidro-
gráficas do Estado de Minas Gerais . Criado legalmente em 1999 e em funcionamento 
desde 2006, o fundo visa dar apoio financeiro a programas e projetos que promo-
vam a racionalização do uso e a melhoria, nos aspectos quantitativo e qualitativo, 
dos recursos hídricos no estado .

FoNTE PoluiDorA
Toda instalação de pessoa, física ou jurídica, de cuja atividade resulta a emis-
são de poluentes .

Foz
Local onde o rio deságua podendo ser em outro rio, lago, lagoa ou no mar . A Foz 
pode ser de dois tipos: estuário onde o rio toma a forma afunilada; ou a foz em delta, 
em que o rio forma varias ilhas ou canais . Sinônimos: BOCA DO RIO; EXUTÓRIO .
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gESTÃo DE rECurSoS HÍDriCoS
É a utilização e a administração racional, democrática e participativa dos recursos 
hídricos . A gestão das águas também pode ser definida como uma atividade analí-
tica e criativa voltada à formulação de princípios e diretrizes (Política das Águas), 
ao preparo de documentos orientadores e normativos, à estruturação de sistemas 
gerenciais e à tomada de decisões (modelo de gerenciamento) que têm por objetivo 
final promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos hídricos (plane-
jamento) . Sinônimo: GESTÃO DAS ÁGUAS .

gESTÃo PArTiCiPATivA
Constitui-se na forma de gestão em que há espaço para a participação democrática 
dos usuários, da sociedade civil organizada e outros agentes interessados, exer-
cendo suas influências no processo de tomada de decisão, defendendo seus pontos 
de vista sobre investimentos e outras formas de intervenção na bacia hidrográfica 
e na administração dos recursos hídricos locais .

HiDrogEologiA
A hidrogeologia estuda as formas de interação entre a água e o sistema geológico . É a 
parte da geologia que estuda as rochas, suas formas de ocorrência e sua capacidade 
de armazenamento de água . Veja também as definições de HIDROGRAFIA e HIDROLOGIA .

HiDrogrAFiA
É o estudo e mapeamento das águas continentais e oceânicas da superfície terres-
tre, com foco na medida e descrição das características físicas como a profundi-
dade das águas, a velocidade e a direção das correntes dos oceanos, mares, lagos, 
e rios . Veja também as definições de HIDROGEOLOGIA, HIDROLOGIA e HIDRÁULICA .

HiDrologiA
É a ciência que trata das águas da Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, 
suas propriedades físicas e químicas, e suas reações com o meio ambiente, inclu-
sive suas relações com a vida .
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ibAMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis . Órgão fe-
deral criado em 1989 . A partir da fusão de quatro entidades brasileiras que atuavam na 
área ambiental: Secretaria do Meio Ambiente – SEMA; Superintendência da Borracha 
– SUDHEVEA; Superintendência da Pesca – SUDEPE e Instituto Brasileiro de Desenvol-
vimento Florestal - IBDF . As autoridades brasileiras, preocupadas com a repercussão 
internacional das questões discutidas na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, 
a ECO- 92, determinaram, no mesmo ano, a criação do Ministério do Meio Ambiente - 
MMA, ao qual o IBAMA ficou vinculado . Sua finalidade é executar as atribuições federais 
permanentes referentes à política nacional de meio ambiente, preservação e conser-
vação, uso sustentável dos recursos ambientais e sua fiscalização e controle .

iEF
Instituto Estadual de Florestas . Órgão estadual criado em 1962, atualmente vin-
culado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD), responsável pela preservação e conservação da vegetação do Estado, 
proteger a biodiversidade e administrar as unidades de conservação (parques, re-
servas biológicas, áreas de preservação ambiental etc .) estaduais .

igAM
Instituto Mineiro de Gestão das Águas . Órgão estadual criado em 1997, vinculado à Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, responsável por: 
preservar a qualidade e a quantidade das águas em Minas Gerais; coordenar, orientar e 
incentivar a criação dos comitês de bacias hidrográficas; fiscalizar os usos de recursos 
hídricos no estado e implantar os instrumentos de gestão definidos na Política Estadual 
de Recursos Hídricos . Veja também as definições de SEMAD, SISEMA, COMITÊS DE BA-
CIAS, INSTRUMENTOS DE GESTÃO e POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS .
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iMPACTo AMbiENTAl
É qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio am-
biente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das ativida-
des humanas, que direta ou indiretamente, podem afetar: a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais .

iNTErCEPTorES DE ESgoTo
São estruturas de engenharia instaladas juntos aos cursos d’água que recebem es-
gotos . Os interceptadores têm a função de receber os esgotos que seriam despeja-
dos nos cursos d’água e conduzi-los para a rede própria de esgotamento sanitário 
e para as estações de tratamento .

iQA
Índice de Qualidade da Água . Metodologia utilizada para caracterizar a qualidade 
da água, utilizando-se parâmetros que representam as características físicas, 
químicas e biológicas da água . Por meio desse índice, é possível estabelecer ní-
veis e padrões de qualidade que possibilita o enquadramento dos cursos d’água 
em classes ou níveis de qualidade . A qualidade da água não se restringe à pureza 
da mesma, mas às suas características desejadas para os seus diversos usos . 
Veja também a definição de PARÂMETROS .

JuSANTE
Em direção à foz . Qualitativo de uma área que fica abaixo de outra .

lANÇAMENTo
Toda emissão ou despejo de resíduos líquidos ou gasosos em corpos d’água após o 
uso das águas em qualquer atividade ou empreendimento .
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lENÇol FrEáTiCo
Zona do subsolo que limita a zona saturada, que é aquela onde os poros do solo ou da 
rocha estão totalmente preenchidos por água subterrânea . Acima do lençol freático 
há chamada a zona de aeração, que é a zona abaixo da superfície do solo onde os po-
ros estão preenchidos por ar e também por um pouco de água, na forma de umidade . 
A zona de aeração do solo é importante na purificação das águas que percolam, atu-
ando como filtro, como zona de oxidação de matéria orgânica e de retenção de uma 
quantidade variada de metais pesados . A profundidade do lençol freático depende de 
vários fatores . Ela tende a acompanhar o relevo e oscila ao longo do ano, sendo re-
baixado com o escoamento para nascentes ou elevado com a incorporação de água 
infiltrada da chuva . De um modo geral, podemos afirmar que o lençol freático é mais 
raso (atinge mais rápido a água) nos fundos de vale . O lençol freático é que alimenta os 
rios perenes, garantindo a presença da água no rio ao longo de todo o ano . Sinônimo: 
NÍVEL FREÁTICO . Veja também as definições de PERCOLAÇÃO, VALE e RIO PERENE .

liCENÇA PrÉviA – lP
Documento emitido pela Semad, visando estabelecer as condições para que o in-
teressado possa iniciar e prosseguir, com segurança, a elaboração preliminar de 
planos e estudos para a implantação de atividades que resulte em lançamento de 
efluentes com carga poluidora e outros impactos ambientais, com conhecimento 
superficial do processo industrial a ser adotado . Corresponde à fase em que há um 
comprometimento mútuo por parte do interessado e do Estado, através da Semad, de 
que determinado empreendimento será viável, se observados certos pré-requisitos 
específicos e inerentes à proteção ambiental . Vencida esta etapa, seguem as LI e LO .

liCENÇA DE iNSTAlAÇÃo – li
Documento emitido pela Semad, após a análise do projeto executivo em que se apre-
senta o detalhamento dos dispositivos de proteção ambiental, permitindo, mediante 
exigências por parte do órgão, a montagem, instalação dos equipamentos ou cons-
trução de unidades produtivas da atividade poluidora ou potencialmente poluidora . 
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liCENÇA DE oPErAÇÃo – lo

Documento emitido pela Semad, atendidas todas as exigências por ocasião da emis-
são da Licença de Instalação, permitindo a entrada em operação de qualquer atividade 
poluidora ou potencialmente poluidora . Veja também as definições de LI e SISEMA .

MANANCiAl
Refere-se a qualquer local que contenha água, superficial ou subterrânea, que pos-
sa ser retirada para atender às mais diversas finalidades (abastecimento domésti-
co, comercial, industrial e outros fins) . Veja também a definição de FONTE HÍDRICA .

MATA CiliAr
Vegetação que margeia os cursos d’água ou que contorna os lagos, nascentes e açu-
des, situando-se em solos úmidos ou até mesmo encharcados e sujeitos a inunda-
ções periódicas . Consideradas áreas de preservação permanente, as matas ciliares 
permitem a conservação da flora e fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos 
de água e de sedimentos, na manutenção da qualidade da água e, através do sistema 
de raízes e da copa das árvores e plantas, constituem a proteção mais eficiente dos 
solos que revestem . Veja também a definição de ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE .

MEio AMbiENTE
É o conjunto dos fatores (condições, leis, influências, interações e elementos) 
físicos, químicos e biológicos, naturais e artificiais, que permite, abriga e rege a 
vida em todas as suas formas e são necessários à sobrevivência das espécies . 
O meio ambiente é formado pelos elementos produzidos pela própria natureza 
(água, solo, vegetação, rios, relevo, clima etc .) e pelos elementos produzidos 
pelo homem (habitações, fábricas, campos cultivados etc .) .

MiCrobACiA
Sob o aspecto físico, a microbacia não se diferencia da definição de bacia hidrográ-
fica, podendo até ser classificada como uma pequena bacia . Esse conceito surgiu 
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pela dificuldade de se planejar a intervenção em bacias hidrográficas, com toda a 
sua complexidade e infinitas variáveis socioeconômicas e ambientais . Assim, a mi-
crobacia é adotada para a realização de programas e estudos, se contrapondo ao 
gigantismo da bacia . Veja também a definição de BACIA HIDROGRÁFICA .

MoNiTorAMENTo
Medição contínua ou periódica das características de um meio .

MoNTANTE
Em direção à cabeceira do rio; em direção rio acima . Qualitativo de uma área que 
fica acima de outra .

 
NASCENTE
Local onde se inicia o curso de água; onde o rio nasce . Sinônimo: OLHO D’ÁGUA . Veja 
também a definição de FONTE HÍDRICA .

ÓrgÃo gESTor
É a instituição integrante do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos que 
tem como competência realizar a implementação da Política de Recursos Hídricos . 
De acordo com a lei, o órgão gestor dos recursos hídricos no Estado de Minas Ge-
rais é o Igam . Em nível federal, o órgão gestor é a Agência Nacional de Águas – ANA .

ouTorgA
É um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos . É um ato administrativo de 
autorização (licença), mediante o qual a Semad concede ao usuário o direito de uso 
da água de uma determinada fonte hídrica, com finalidade específica, por prazo de-
terminado, nos termos e nas condições expressas no respectivo instrumento . 
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PErColAÇÃo
“Movimento de penetração da água através dos poros e fissuras no solo e subsolo . 
Este movimento geralmente é lento e a água penetrada manterá ao lençol freático sob 
pressão hidrodinâmica, exceto quando o movimento ocorre através de aberturas am-
plas, tais como covas” (Guerra, 1978) . Veja também a definição de LENÇOL FREÁTICO .

PErENE
São os cursos d’água que contém água durante todo o ano . O nível subterrâneo 
de água mantém uma alimentação contínua e não desce nunca abaixo do nível 
do leito do rio, mesmo durante as secas mais severas, quando a vazão diminui, 
mas o rio não chega a secar . Sinônimo: PERMANENTE . Veja também as defini-
ções de VAZÃO, LEITO DO RIO e SECA .

PlANo DE rECurSoS HÍDriCoS
Estudo que busca adequar o uso, o controle e o grau de proteção dos recursos hídri-
cos às aspirações sociais e/ou governamentais expressas formal ou informalmente 
na política de recursos hídricos, através de programas a serem desenvolvidos, ações 
prioritárias e projetos de intervenções a serem implantados para a bacia hidrográfi-
ca . Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores das bacias hidrográficas que 
visam fundamentar e orientar a implementação da política de recursos hídricos e o 
gerenciamento dos recursos hídricos . São planos de longo prazo, com horizonte de 
planejamento comparável com o período de implantação de seus programas e proje-
tos . Sinônimo: PLANO DIRETOR DE BACIA HIDROGRÁFICA .

PlANo ESTADuAl DE rECurSoS HÍDriCoS
É um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos que visa funda-
mentar, planejar e orientar a sua implementação e o gerenciamento dos recursos 
hídricos . Após a conclusão do Plano, a implantação dos programas e ações previs-
tos no Plano é assegurada pelo Orçamento Anual do Estado .
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PoÇo ArTESiANo
São os poços perfurados em aqüíferos artesianos ou confinados, podendo ser jor-
rante ou não . Geralmente as companhias perfuradoras de poços usam erradamen-
te o termo “poço artesiano” para todo e qualquer poço perfurado com uso de má-
quinas . Assim, o poço tubular profundo não jorrante está se firmando popularmente 
com o nome de “poço artesiano” . O fenômeno do artesianismo é uma característica 
do aqüífero e não do poço . Um poço perfurado a máquina, num aqüífero livre, deve 
ser chamado de poço profundo ou poço tubular profundo, para se diferenciar dos 
poços rasos escavados manualmente . Veja também as definições de AQÜÍFERO AR-
TESIANO, POÇO TUBULAR PROFUNDO e POÇO MANUAL .

PoÇo MANuAl
Poço escavado, com trado manual ou mecânico, de diâmetro inferior a 0,5 (meio) 
metro e profundidade máxima de 20 (vinte) metros, com revestimento protetor, 
geralmente de alvenaria de bloco cerâmico ou tijolinho, contendo orifícios abertos 
por onde afluem as águas do nível freático, bem como pelo fundo do poço .

PolÍCiA AMbiENTAl
A Polícia Ambiental atua em conjunto com a Semad, o IEF, o IGAM, a FEAM e o Iba-
ma, com o objetivo de proteger a fauna e a flora, os recursos hídricos, controlar a 
exploração florestal e a pesca predatória através de um trabalho preventivo e de 
fiscalizações . Veja também as definições de IEF, IGAM, FEAM e Ibama .

PolÍTiCA ESTADuAl DE rECurSoS HÍDriCoS
Conjunto consistente de princípios doutrinários que conformam as aspirações sociais 
e/ou governamentais no que diz respeito à regulamentação ou modificação nos usos, 
controle e proteção de recursos hídricos, garantindo sua utilização para gerações 
futuras . Está legalmente estabelecida pela Lei Estadual 13 .199 de 1999 .
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PoluENTE
Toda e qualquer forma de matéria ou energia, agente químico, biológico ou físico, 
águas residuais, despejos industriais ou outras substâncias prejudiciais ou indese-
jáveis que, direta ou indiretamente, deterioram a qualidade das águas superficiais 
ou subterrâneas ou causem poluição .

PoluiÇÃo
Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente pelo lan-
çamento de quaisquer substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, que se tornem efetiva 
ou potencialmente nocivas à saúde, à segurança e ao bem-estar da população, com-
prometendo o uso doméstico, agrícola, pastoril, recreativo, industrial ou outros fins 
justificados e úteis, bem como causem danos ou prejuízos à flora e fauna .

PrESErvAÇÃo
É tornar intocáveis os recursos naturais e os recursos hídricos, preservando-os 
para as futuras gerações . Não se deve confundir com “proteção” e “conserva-
ção”, que permitem o uso e aproveitamento racional . Veja também as definições 
de PROTEÇÃO e CONSERVAÇÃO .

ProTEÇÃo
É o ato de proteger, defender, manter o meio ambiente e os recursos hídricos, utilizando-
-os racionalmente . Veja também as definições de PRESERVAÇÃO e CONSERVAÇÃO .

rEbAiXAMENTo DE NÍvEl
É o aprofundamento do nível de água no subsolo através da implantação de estru-
turas de bombeamento, drenos, galerias de drenagem, com o objetivo de manter 
o nível de água em uma determinada cota que permita a continuidade das ativida-
des de lavra ou a implantação de estrutura . Sinônimo: REBAIXAMENTO DE NÍVEL 
DE ÁGUA SUBTERRÂNEA .
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rECArgA
É a infiltração de águas através do solo, alimentando a água subterrânea .

rECurSo JurÍDiCo
É o meio pelo qual a parte vencida em um processo provoca a revisão da decisão 
judicial ou administrativa que lhe é desfavorável .

rECurSoS HÍDriCoS
É qualquer coleção de água superficial ou subterrânea disponível e que pode ser 
obtida para o uso humano . Segundo a ONU, não passa de 1% das águas totais do 
planeta . Veja também a definição de ÁGUA .

rECurSoS NATurAiS
É o conjunto de riquezas atuais e potenciais existentes na natureza, à disposi-
ção do homem .

rEgiME
É a condição de um curso d’água ou de seu leito no que se refere à sua estabilida-
de (se é temporário/ intermitente ou perene/permanente) . É também o conjunto 
das variações na forma de escoamento de um líquido ou no volume deste (curso de 
água, represa, chuva etc .) . Veja também as definições de TEMPORÁRIO, INTERMI-
TENTE, PERENE, PERMANENTE e ESCOAMENTO .

rEgulArizAÇÃo DE vAzÃo
É a redução na variação da vazão de determinado curso d’água ao longo do ano, 
através da criação de um ou mais reservatórios no rio . A variação ao longo do 
ano da precipitação e da vazão dos rios origina situações de déficit de água para 
atender determinado uso . Em outras situações, há excesso de vazão no rio . Dessa 
maneira, formam-se reservatórios através de barragens implantadas no curso de 
água para controlar essa variação de vazão . 



Manual de Cidadania Ambiental

66

rEQuErENTE

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que busca junto a Semad a 
outorga de direito de uso de recursos hídricos .

rESÍDuoS lÍQuiDoS
São substâncias líquidas, geralmente lançadas nos cursos d’água, provenientes do 
uso doméstico da água, resultando em esgotos constituídos de água de banho, de-
jetos, sabão, detergentes e águas de lavagem, e aquelas resultantes de atividades 
industriais como os efluentes químicos residuais, óleos, agrotóxicos etc . Veja tam-
bém as definições de ESGOTO DOMÉSTICO e EFLUENTES .

rESÍDuoS SÓliDoS
São diferentes materiais, resultantes das atividades humanas, chamados geral-
mente de lixo . Podem ser orgânicos, quando constituído principalmente por restos 
vegetais e animais e inorgânicos quando constituído por materiais como os vidros, 
papéis, plásticos, metais, os quais podem ser parcialmente reutilizados, reapro-
veitados ou remanufaturados, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde 
pública e economia de recursos naturais . Os resíduos sólidos na sua quase totali-
dade são transportados para os lixões ou aterros e constituem sério problema es-
tético, econômico e principalmente sanitário, sempre havendo perigo de poluição 
dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais .

rEuTilizAÇÃo
Uso das águas de forma reciclada no processamento industrial, ou seja, é o reuso 
da água no processo industrial .

SANEAMENTo
É o controle dos fatores para obter e garantir a saúde pública, através de um con-
junto de ações, recursos e técnicas . É dividido em Saneamento Ambiental, Sanea-
mento Básico e Saneamento Geral . 
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SANEAMENTo AMbiENTAl

É a parte do saneamento que se encarrega de conservar e melhorar as condições 
do meio ambiente em benefício da saúde . Cuida da proteção do ar, do solo e das 
águas contra a poluição e a contaminação .

SANEAMENTo báSiCo
Predominantemente, é o uso dos recursos hídricos para o atendimento das primei-
ras necessidades de higiene e saúde pública para núcleos populacionais, incluindo 
usos em empreendimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços . É 
parte do saneamento o planejamento, projeto, construção, operação e manutenção 
de sistemas de captação, tratamento, adução e distribuição de água, bem como a 
coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos . Veja também as de-
finições de SANEAMENTO, SANEAMENTO AMBIENTAL e SANEAMENTO GERAL .

SEDiMENTAÇÃo
É a deposição pela ação da gravidade de material suspenso (areia, terra, detri-
tos, substâncias etc .), levado pela água, água residuária ou outros líquidos . A 
sedimentação ocorre normalmente quando a velocidade do líquido se reduz ao 
ponto abaixo do qual o liquido consegue transportar o material suspenso, ou seja, 
quanto menor a velocidade maior a sedimentação . A sedimentação é processo 
que causa o assoreamento dos cursos d’águas, que por sua vez provoca o pre-
enchimento ou elevação do leito de um canal ou rio . Veja também as definições de 
ASSOREAMENTO, ÁGUA RESIDUÁRIA e LEITO DE RIO .

SEgrH-Mg
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos . Conjunto de órgãos e en-
tidades, governamentais ou não, que tem o objetivo de implementar a política de re-
cursos hídricos através do modelo de gerenciamento de recursos hídricos adotado e 
tendo por instrumento o planejamento de recursos hídricos . Visa coordenar a gestão 
integrada das águas; arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os 
recursos hídricos; implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos; planejar, 
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regular e controlar o uso, a proteção e a recuperação dos recursos hídricos; e pro-
mover a cobrança pelo uso da água .

SEMAD
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de 
Minas Gerais . Criada em 1995, é responsável pela formulação e coordenação da po-
lítica estadual de proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos 
recursos hídricos, bem como pela articulação das políticas de gestão dos recursos 
ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável no estado de Minas Gerais .

SiNgrEH
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos . Criado pela Lei Federal 9 .433 
de 1997, tem os seguintes objetivos: coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar 
administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar 
a Política Nacional de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, a preser-
vação e a recuperação dos recursos hídricos e promover a cobrança pelo uso de re-
cursos hídricos .

SiSEMA
Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hidricos . É formado pela Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), pelos con-
selhos estaduais de Política Ambiental (Copam-MG) e de Recursos Hídricos (CERH-
-MG) e pelos órgãos vinculados: Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), 
responsável pela qualidade ambiental no Estado, no que corresponde à Agenda 
Marrom, Instituto Estadual de Florestas (IEF) responsável pela Agenda Verde e Ins-
tituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) que responde pela Agenda Azul . Integra 
também o SISEMA a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais . Veja tam-
bém as definições de SEMAD, Copam-MG, CERH-MG, FEAM, IEF e IGAM .
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Sub-bACiA HiDrográFiCA
Parte de uma bacia hidrográfica de um rio maior, correspondente a um de seus 
afluentes ou tributário . Por exemplo, o Rio São Francisco apresenta diversas 
sub-bacias, como a sub-bacia do Rio Verde Grande, sub-bacia do Rio Paracatu, 
sub-bacia do Rio das Velhas .

SuPrAMS
Superintendências Regionais de Regularizaçao Ambiental . As superintendências 
têm sua área de atuação delimitada trabalhando, assim, por regionais, tendo como 
objetivo orientar, executar, planejar e supervisionar, as atividades relativas à polí-
tica estadual de meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos formula-
das e desenvolvidas pela SEMAD .

SurgÊNCiA
Fonte hídrica natural de água subterrânea, que brota nos pontos onde o nível 
freático se encontra com a superfície do terreno . Veja também a definição de 
FONTE HÍDRICA e NÍVEL FREÁTICO .

TAC 
Termo de Ajustamento de Conduta . O termo de ajustamento de conduta é um instrumento 
jurídico que visa à conformação das condutas às exigências da lei vigente quando da ocor-
rência da ameaça ou da violação do direito, por meio de solução diretamente negociada 
pelos atores e responsáveis pela reparação do dano . O TAC tem por objetivo a recuperação 
do meio ambiente degradado, por meio da fixação de obrigações e condicionantes técnicas 
que deverão ser rigorosamente cumpridas por quem se encontra em desconformidade 
com a legislação ambiental . O TAC se destina aos interessados em estabelecer obrigações 
para ajustar sua conduta às exigências legais, podendo ser tomado no curso da ação ou 
independente da existência de qualquer ação judicial relativa ao fato, suspendendo ou não 
a aplicação das penalidades administrativas . O TAC passou a ser uma atividade significativa 
no Ministério Público, a partir da publicação da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9 .605 de 1998, 
que permitiu a criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente .
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TAlvEguE
Linha imaginária que percorre a parte mais funda do leito de um curso d’água ou de 
um vale . O termo significa “caminho do vale” .

TrANSPoSiÇÃo
Transferência de água e/ou efluentes entre mananciais hídricos pertencentes a 
bacias hidrográficas distintas . Consiste também em conduzir o fluxo de um rio que 
transborda para terrenos permeáveis, a fim de ser incorporado às reservas sub-
terrâneas ou a rios com menor vazão de outra bacia . Sinônimos: TRANSFERÊNCIA 
DE BACIA; REVERSÃO DE BACIA .

TurbiDEz
Medida da penetração da luz na água, que é influenciada pela presença de material 
fino em suspensão e sustâncias coloidais . A turbidez alta é uma barreira à penetra-
ção dos raios solares, prejudicando a biota que realiza fotossíntese e conseqüen-
temente diminuindo a taxa de oxigênio dissolvido na água .

uNiDADES DE CoNSErvAÇÃo
São áreas naturais (incluindo seus recursos ambientais e as águas jurisdicionais) 
legalmente instituídas pelo Poder Público, com limites definidos e características 
relevantes, com objetivos de conservação e sob regime especial de administração, 
às quais se aplicam com garantias adequadas de proteção .

uPgrH
Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos . É o espaço territorial mi-
neiro formado por uma área hidrográfica, bacia, grupo de bacias ou sub-bacias 
hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas ho-
mogêneas ou similares, assegurando-lhe uma identidade própria . Essas Unidades 
foram definidas com o objetivo de orientar o planejamento e o gerenciamento dos 
recursos hídricos, onde atuam os Comitês e são aplicados os instrumentos de ges-
tão da Política Estadual de Recursos Hídricos e as ações e programas voltados para 
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a manutenção e recuperação da qualidade e quantidade da água . O Estado de Minas 
Gerais encontra-se dividido atualmente em 36 Unidades de Planejamento e Gestão 
de Recursos Hídricos . Veja também as definições de POLÍTICA ESTADUAL DE RECUR-
SOS HÍDRICOS e COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA .

uSo DoS rECurSoS HÍDriCoS
Toda e qualquer atividade humana que, de qualquer modo, altere as condições na-
turais das águas .

uSo E oCuPAÇÃo Do Solo
Trata-se do disciplinamento do uso e ocupação do solo de um determinado muni-
cípio, proposto com base em um Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, ela-
borado de acordo com as normas técnicas e dispositivos legais, e que entra em 
vigor mediante Lei Municipal aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada 
pelo Prefeito . Diz respeito também à distribuição e características das atividades 
humanas desenvolvidas e outros usos e ocupações da superfície terrestre, distri-
buídos espacialmente em determinado espaço territorial .

uSo iNSigNiFiCANTE
São as derivações, captações, lançamentos e acumulações consideradas insigni-
ficantes pelos Comitês de Bacia Hidrográfica ou, na falta destes, pela Semad, de-
vendo constar no Plano de Recursos Hídricos da respectiva bacia . A Deliberação 
Normativa nº 09 de 2004 do CERH-MG define os usos insignificantes para efeito 
de outorga de direito de uso de recursos hídricos . Nas UPGRH SF6, SF7, SF8, SF9, 
SF10, JQ1, JQ2, JQ3, PA1, MU1, Rio Jucuruçu e Rio Itanhém a vazão considerada in-
significante é de até 0,5 l/s e as acumulações superficiais são de até 3 .000 m3 . 
Nas demais bacias hidrográficas, a vazão máxima insignificante é de 1,0 l/s e as 
acumulações superficiais são de até 5 .000 m3 . Veja também a definição de UPGRH .
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uSo rurAl DA águA
É o uso do recurso hídrico para as atividades na zona rural, como irrigação, insumo 
na criação extensiva de animais, em sistema intensivo de confinamento ou ainda 
para a simples dessedentação animal .

uSuário
Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que faça uso de recursos 
hídricos, independentemente da necessidade de outorga, nos termos previstos na lei .

vAzANTE
Período ou época do ano em que ocorre o nível mais baixo das águas de um rio .

vAzÃo
É o volume de água que passa por uma seção de um rio ou canal durante uma uni-
dade de tempo . Usualmente é dado em litros por segundo (l/s), em metros cúbicos 
por segundo (m3/s) ou em metros cúbicos por hora (m3/h) . Sinônimo: CAUDAL .

vAzÃo DE rEFErÊNCiA
É a vazão que serve de referência para definir a vazão máxima instantânea outor-
gável em um ponto da bacia . Essa vazão é composta para uma parte outorgável e 
uma parte que deve ser mantida no rio para fins de usos múltiplos .

vAzÃo EColÓgiCA
É a vazão mínima necessária em um curso d’água para garantir a preservação do 
equilíbrio natural e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos .

vErEDA
É um ambiente natural úmido, típico do domínio do Cerrado, que se caracteriza 
comumente pela presença do Buriti, palmeira que ocorre em meio a agrupamen-
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tos de espécies vegetais de porte arbóreo e arbustivo . As veredas são encontra-
das sobre solos hidromórficos, junto a pequenos cursos d’água, e são cercadas 
por campo limpo . Por lei, a vereda e o cerrado no seu entorno até 50 m da borda 
da área úmida não devem ser desmatados .

vErTENTE
Declive lateral de uma elevação, pelo qual escoam as águas .

voluME ouTorgADo
Volume indisponível para novas outorgas em função de outorgas já efetuadas no 
próprio corpo hídrico, ou em outros localizados à montante . O volume outorgado 
deve ser sempre igual ou inferior ao volume outorgável .

zoNEAMENTo AMbiENTAl
É a integração sistemática e interdisciplinar da análise ambiental no planejamento 
dos usos do solo, com o objetivo de definir a melhor gestão dos recursos ambientais 
identificados . Como instituto jurídico, o conceito se restringe à destinação admi-
nistrativa da terra, fixada ou reconhecida, a diversas modalidades de uso humano .

zoNEAMENTo EColÓgiCo-ECoNÔMiCo
É um instrumento que orienta o planejamento do território, buscando vincular as 
características socioambientais com a implantação de atividades econômicas . O 
Zoneamento Ecológico Econômico, também conhecido como ZEE, deve ser obri-
gatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e 
privadas . Ele estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a 
assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação 
da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das con-
dições de vida da população .
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SiglAS

AbAS - Associação Brasileira de Águas Subterrâneas ABRH - Associação Brasilei-
ra de Recursos Hídricos 

ANA - Agência Nacional de Águas

CbH - Comitê de Bacia Hidrográfica

CErH ou CErH/Mg - Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Cetec - Centro Tecnológico de Minas Gerais

CNArH - Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CNrH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos

Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba .

Copam ou Copam/Mg - Conselho Estadual de Política Ambiental

Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

FEAM - Fundação Estadual de Meio Ambiente

Fhidro - Fundo de Recuperação Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Ba-
cias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

iEF - Instituto Estadual de Florestas

igAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

iNPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

PDrH - Plano Diretor de Recursos Hídricos 

PErH - Política Estadual de Recursos Hídricos 
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PNrH - Política Nacional de Recursos Hídricos

SEgrH/Mg - Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

SEirH - Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos

Semad - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Seplag - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

SiAM - Sistema Integrado de Informação Ambiental

Simge - Sistema de Monitoramento Hidrometeorológico de Minas Gerais

Singreh - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Sisema - Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SNirH - Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos

Supram - Superintendência Regional de Regularização Ambiental .
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lEgiSlAÇÃo gErAl

Apenas citação da legislação, desde origem a atualização em 2012 .

lei Federal nº 9.605/1998 - “Dispõe sobre as sanções penais e administrativas deriva-
das de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências .

lei Federal nº 10.257/2001 - “Regulamenta os arts . 182 e 183 da Constituição Fede-
ral, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências .”

lei Federal nº 6.938 DE 1981 - “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências .”

lei Federal nº 10.650 DE 2003. - “Dispõe sobre o acesso público aos dados e infor-
mações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama .”

Decreto Federal nº 6.514/2008 - “Dispõe sobre as infrações e sanções adminis-
trativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apu-
ração destas infrações, e dá outras providências .”

Decreto Estadual nº 44.844/2008 - “Estabelece normas para licenciamento am-
biental e autorização ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às 
normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece proce-
dimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades .”

Deliberação Normativa Copam nº 74/2004 - “Estabelece critérios para classifica-
ção, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modifi-
cadoras do meio ambiente passíveis de autorização ambiental de funcionamento ou 
de licenciamento ambiental no nível estadual, determina normas para indenização 
dos custos de análise de pedidos de autorização ambiental e de licenciamento am-
biental, e dá outras providências .”

Decreto Estadual nº 45.824/2011  -  A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - Semad, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, 
coordenar, executar, controlar, fiscalizar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado, 
relativas à proteção e à defesa do meio ambiente, ao gerenciamento dos recursos 
hídricos e à articulação das políticas de gestão dos recursos ambientais, visando ao 
desenvolvimento sustentável .
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Decreto Estadual nº 45.834/2011 - O IEF tem por finalidade executar a política florestal do 
Estado e promover a preservação e a conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento 
sustentável dos recursos naturais renováveis e da pesca, bem como a realização de 
pesquisas em biomassa e biodiversidade .

Decreto Estadual nº 45.825/2011 - A FEAM tem por finalidade executar a política de proteção, 
conservação e melhoria da qualidade ambiental, no que concerne à gestão do ar, do solo, 
dos resíduos sólidos, bem como de prevenção e de correção da poluição ou da degradação 
ambiental provocada pelas atividades industriais, minerárias e de infraestrutura .

Decreto Estadual nº 45.814/2011 - O IGAM tem por finalidade executar a política estadual 
de recursos hídricos e de meio ambiente formulada pela Semad, pelo CERH e pelo Copam, 
assegurando, para a atual e futuras gerações, disponibilidade de água em padrões de 
qualidade adequados aos respectivos usos .

AgENDA Azul

Decreto Federal nº 24.643 DE 1934. - “Código de águas”

lei Federal nº 9.433 de1997. - “Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do 
art . 21 da Constituição Federal e altera o art . 1º da Lei 8 .001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei 7 .990, de 28 de dezembro de 1989 .”

lei Estadual nº 10.793 de 1992. - “Dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao 
abastecimento público no Estado .”

lei Estadual nº 12.503 de 1997. - “Cria o Programa Estadual de Conservação da Água .”

lei Estadual nº 12.584 de 1997. - “Altera a denominação do Departamento de Recursos 
Hídricos do Estado de Minas Gerais - DRH-MG - para Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
- IGAM dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências”

lei Estadual nº 12.812 de 1998. - “Regulamenta o parágrafo único do art . 194 da 
Constituição do Estado, que dispõe sobre assistência social às populações de áreas 
inundadas por reservatórios, e dá outras providências .”

lei Estadual nº 13.199 de 1999. - “Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e 
dá outras providências .”
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lei Estadual nº 13.771 de 2000. - “Dispõe sobre a administração, a proteção e a 
conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências .”

lei Estadual nº 14.596 de 2003. - “Altera os artigos, 17, 20, 22, e 25 da lei 13 . 771, de 11 de 
dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das 
águas subterrâneas de domínio do estado e dá outras providências .”

lei Estadual nº 13.194 de 1999  - “Cria o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado e dá outras providências .”

lei Estadual nº 15.012 de 2004 - “Altera dispositivos da lei nº 12 .812, de 28 de abril de 1998, 
que regulamenta o parágrafo único do art . 194 da Constituição do Estado, o qual dispõe sobre a 
assistência social a populações de áreas inundadas por reservatórios, e dá outras providências .”

lei Estadual nº 15.082 de 2004  - “Dispõe sobre os rios de preservação permanente e dá 
outras providências .”

lei Estadual nº 15.972 de 2006  - “Altera a estrutura orgânica dos órgãos e entidades da área 
de meio ambiente que especifica e a Lei nº 7 .772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, e dá outras providências .”

lei Estadual nº 10.595 de 1992  - “Proíbe a utilização de mercúrio e cianeto de sódio nas 
atividades de pesquisa mineral, lavra e garimpagem nos rios e cursos de água do Estado e 
dá outras providências .”

Decreto Estadual nº 41.578 de 2001  - “Regulamenta a Lei nº 13 .199, de 29 de janeiro de 
1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos .”

Decreto Estadual nº 44.814 de 2008 - “Contém o Regulamento do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas .”

resolução Conama nº 357 de 2005  - “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água 
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências .” 
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AgENDA MArroM

lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos

lei 18.031/2009 - Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos

Decreto 45.181/2009 - Regulamenta a Lei nº 18031/2009 e dá outras providências .

Deliberação Normativa 52/2001 - Convoca municípios para o licenciamento ambiental de 
sistema adequado de disposição final de lixo e dá outras providências .

Deliberação Normativa Copam nº 118/2008 - Altera os artigos 2º, 3º e 4º da N52/2001, 
estabelecendo novas diretrizes para adequação da disposição final de resíduos sólidos no 
Estado, e dá outras providências .

Deliberação Normativa Copam nº 96/06 - Convoca municípios para o licenciamento 
ambiental de sistema de tratamento de esgotos e dá outras providências .

Deliberação Normativa 128/2008 - Prorrogou alguns prazos da DN 96/2006 . Decreto 
45 .229/2009, que regulamenta medidas do Estado de Minas Gerais ao combate às 
mudanças climáticas .

Deliberação Normativa Copam nº 11/86 - Estabelece normas e padrões para emissões de 
poluentes na atmosfera e dá outras providências .

lei Federal 6.766/1979 - Dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano e dá outras 
providências .

SANEAMENTo báSiCo

lei Federal nº 11.445/2007 - “Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nos 6 .766, de 19 de dezembro de 1979, 8 .036, de 11 de maio de 1990, 8 .666, de 
21 de junho de 1993, 8 .987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6 .528, de 11 de maio 
de 1978; e dá outras providências .”

lei Estadual nº 11.720 de 1994 - “Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e 
dá outras Providências .”
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AgENDA vErDE

lei Federal nº 4.771 de 1965. - “Institui o novo Código Florestal .”

lei Federal nº 5.106 de 1966. - “Dispõe sobre os incentivos fiscais concedidos a 
empreendimentos florestais .”

lei Federal nº 14.181 de 2002. - “Regulamenta a Lei nº 6 .902, de 27 de abril de 1981, e a 
Lei nº 6 .938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de 
Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, e dá outras providências .”

resolução Conama nº 369 de 2006. - “Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 
supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP .”

lei Federal nº 9.985 de 2000. - “Regulamenta o art . 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
e dá outras providências . 2000”

resolução Conama nº 10 de 1993. - “Estabelece os parâmetros básicos para análise dos 
estágios de sucessão de Mata Atlântica .”

resolução Conama nº 428 de 2010. - “Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, 
sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação 
(UC), de que trata o artigo 36, § 3o, da Lei no 9 .985, de 18 de julho de 2000, bem como 
sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento 
ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências .”

Decreto Federal nº 3.179 de 1999. - “dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis 
às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências .”

lei Estadual nº 7.772 de 1980. - “Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente .”

lei Estadual nº 14.309 de 2002. - “Dispõe sobre as Políticas Florestal e de Proteção à 
Biodiversidade no Estado .”

Decreto Estadual nº 43.710 de 2004. - “Regulamenta a Lei nº 14 .309, de 19 de junho de 
2002, que dispõe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado .”

lei Estadual nº 10.561 de 1991. - “Dispõe sobre a política florestal no Estado de Minas Gerais .”
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lei Federal nº 11.428 de 2006. - “Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 
do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências .”

resolução Conama nº 392 de 2007. - “Definição de vegetação primária e secundária de 
regeneração de Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais .”

Decreto lei nº 221de1967. - “Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências .”
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SugESTÃo DE SiTES

Ministério do Meio Ambiente (MMA)
www.mma.gov.br

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
www.ibama.gov.br

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
www.icmbio.gov.br

Agência Nacional de Águas (ANA)
www.ana.gov.br

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas 
Gerais (Semad)
www.semad.mg.gov.br

Instituto Estadual de Florestas (IEF)
www.ief.mg.gov.br

Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam)

www.feam.gov.br

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam)
www.igam.mg.gov.br

Sistema Integrado de Informação Ambiental do Estado de Minas Gerais
www.siam.mg.gov.br

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG)
www.almg.gov.br
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NoTA Do rEDATor

Este manual não tem caráter promocional, nem o de divulgação de órgãos, 
entidades e outros nele citados. Sua finalidade e objetivo, como colocado, 
é o de servir de orientação e esclarecimento aos seus leitores, facilitando o 
entendimento e compreensão da complexa legislação ambiental brasileira, de 
forma imparcial, impessoal e com clareza.

Belo Horizonte, janeiro de 2013
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