
Governo e fabricantes de lâmpadas 
definem logística reversa

Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de lâmpadas terão 120 dias, a partir do dia 12 de fevereiro, para 
apresentar propostas para a coleta e disposição adequada das 
lâmpadas descartadas após uso pelo consumidor. As regras a se-
rem seguidas pelo setor estão no edital de chamamento público da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) publicado no Diário 
Oficial de Minas Gerais. As propostas vão nortear a logística reversa 
e sistematizar a destinação correta das lâmpadas fluorescentes, de 
vapores de sódio, de mercúrio, vapores metálicos e de luz mista. 
Por conter substâncias perigosas, como o mercúrio, essas lâmpadas 
podem contaminar o solo, a água e o ar prejudicando a saúde 
humana. Hoje a destinação correta dessas lâmpadas depende de 
ações voluntárias e pulverizadas por parte da rede varejista e de 
comerciantes, que recebem o material dos consumidores e pagam 
pelo descarte correto. A logística reversa é uma exigência da lei 
12.305/2010, que trata da política nacional de resíduos, e da De-
liberação Normativa 188/2013, do Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam) assinado um acordo em âmbito nacional.

Ponto Terra debate Energia Solar 
Fotovoltaica

Energia Solar Fotovoltaica será o tema da próxima edição 
do Segunda Sustentável, evento promovido pela Organização Pon-
to Terra, sempre na primeira segunda-feira de cada mês. A palestra 
será ministrada pelos engenheiros Jorge Raso Jamel Edim e Lucas 
Vassalle de Castro, ambos diretores da Sinergia Soluções Sustentá-
veis. Marque na sua agenda, dia 7 de março, segunda-feira, às 19 
horas, no auditório da Ponto Terra. Rua Gonçalves Dias, 1922 sala 
601- Lourdes. As vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas pelo e-mail: pontoterra@pontoterra.org.br ou pelo 
telefone (31) 3275-3929.

GT quer harmonizar usos múltiplos com novas regras de operação 
para reservatórios hidrelétricos.

ANA implementará 
propostas do CBHSF

Visando construir uma agenda positiva em favor da melhoria 
da gestão hídrica, a Agência Nacional de Águas (ANA) vai mate-
rializar algumas reivindicações apresentadas pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). No dia15 de fevereiro, 
o presidente do colegiado, Anivaldo Miranda, participou de telecon-
ferência com a ANA, quando foi anunciada a criação do Grupo de 
Trabalho reivindicado pelo Comitê. O GT definirá novas regras de 
operação para os reservatórios hidrelétricos visando harmonizar os 
usos múltiplos e construir o pacto das águas na bacia do São Fran-
cisco. A ANA já solicitou a indicação de representantes dos estados 
inseridos na bacia do Velho Chico e de outros entes participantes 
para compor o grupo. Outra reivindicação do CBHSF que também 
começa a ser discutida é a realização de estudos, por parte do Ins-
tituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), com vistas a minimizar os efeitos da estiagem em relação à 
qualidade das águas e os impactos ambientais. O Ibama também 
deve realizar estudos para a prática dos chamados pulsos ou cheias 
artificiais, atendendo a outra demanda do Comitê e dos setores liga-
dos à pesca artesanal. Leia mais: www.abes-mg.org.br 
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Caldas Novas recebe o XVII Encob
De 4 a 9 de outubro, Caldas Novas em Goiás, sedia o XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográfica (Encob). Serão pa-

lestras, cursos, oficinas e conferências com temáticas que visam discutir a contribuição dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) para melhoria 
das condições das bacias, a implantação dos planos, outorgas, investimentos e outros. No dia 4 de outubro, uma caminhada em prol das águas 
e pelos comitês de bacia do Brasil abre o Encontro. Em seguida, a Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o Seminário Água, Comunicação e 
Sociedade. No dia 5 de outubro, serão cinco cursos: Noções gerais de gestão de recursos hídricos; Planos de bacia como instrumento estratégico 
de sustentabilidade; Produtor de água; Comitês de bacia: o que é, o que faz; e Técnica de elaboração de projetos e captação de recursos. No dia 
6, ocorrem as conferências: Segurança hídrica como política pública e Segurança hídrica como base para o desenvolvimento, além das mesas 
de diálogo: Sustentabilidade dos comitês de bacia e Turismo e água. O dia 7, fica a cargo da apresentação das experiências exitosas dos comitês 
e das mesas de diálogo: A importância da informação e das novas tecnologias para a gestão dos recursos hídricos e Comitê: indutor da gestão 
dos recursos hídricos. Acesse a programação completa: www.abes-mg.org.br 

Alto São Francisco debate escassez 
hídrica

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHSF) reali-
zou no dia 28 de setembro, em Belo Horizonte, o I Seminário Escassez Hídrica 
do Alto São Francisco. O seminário foi organizado pela Câmara Consultiva 
Regional do Alto São Francisco para discutir a crise hídrica que afeta os usuá-
rios do rio São Francisco. O evento contou com a participação de entidades 
importantes no processo do cumprimento da Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e o Fórum Mineiro 
de Comitês de Bacia Hidrográfica (FMCBH) e mais de dez comitês de ba-
cias mineiros. Em sua fala, o presidente do comitê, Anivaldo Miranda, solicitou 
maior atenção por parte das autoridades para com os Comitês de Bacia. Ele 
destacou que várias das sub bacias não têm planos diretores e nem mesmo a 
Agência Nacional de Águas (ANA) sabe ao certo quais são seus usuários. “O 
monitoramento da qualidade das águas é falho, assim como o cadastro e o 
sistema de cobrança também não são bons”, destacou.

ABES-MG será presença de peso 
no 28º CBESA 

O Rio de Janeiro recebe, de 4 a 8 de outubro, o 28º Congres-
so Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, cujo tema é “Alterações 
Climáticas e a Gestão do Saneamento Ambiental”. Além da presidente da 
ABES-MG, Mônica Bicalho, que coordenará uma das mesas redondas li-
gada ao tema Saneamento Rural, dezenas de associados já estão inscritos 
para participar do congresso. O maior evento do saneamento na América 
Latina contará com a divulgação de trabalhos técnicos, o Campeonato de 
Operadores, visitas técnicas e a 11ª Feira Internacional de Tecnologias de 
Saneamento Ambiental, que reúne as principais empresas do setor para ex-
por as novidades em produtos, serviços e equipamentos. O Congresso da 
ABES é voltado a técnicos; estudantes; empresas públicas e privadas; espe-
cialistas atuantes em órgãos governamentais, federal, estadual e municipal; 
universidades; entidades científicas e de pesquisa; empresas de consultoria, 
construção e prestação de serviços; e fabricantes de materiais e equipamen-
tos para o setor de saneamento ambiental. Mais informações sobre o evento 
e inscrições online, estão disponíveis em: www.abes-dn.org.br  

‘O acesso a água potável é um direito humano’ 

Relator da ONU 
abre Seminário 
Águas de Minas

O acesso à água como direito humano foi o tema da pa-
lestra magna do relator especial da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Léo Heller, durante a abertura da etapa final do Seminário 
Águas de Minas III: Os desafios da crise hídrica e a construção da sus-
tentabilidade. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), pesquisador da Fiocruz e membro da ABES-MG, disse que o 
enfrentamento da crise e a adoção de medidas para tornar a gestão 
dos recursos hídricos mais eficiente e inclusiva passa pela estabilidade 
das políticas públicas e pela revisão de parâmetros conceituais. Para 
ele, esses direitos ainda não foram amplamente incorporados na práti-
ca, sendo, muitas vezes, negligenciados. Heller defendeu que o acesso 
à água potável não deve depender de qualquer condição, sobretudo 
financeira. O evento, que teve início no dia 29 de setembro e segue 
até 2 de outubro, tem por objetivo avaliar a implementação das leis 
nacional e estadual das águas e de saneamento, debater a gestão 
dos recursos hídricos, a segurança hídrica no Estado e estimular a 
educação ambiental. Na plenária final, os participantes votarão as 
propostas que poderão subsidiar a elaboração de políticas públi-
cas que garantam a preservação dos recursos hídricos. Leia mais: 
www.abes-mg.org.br
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Comitê do Seminário das Águas finaliza atividades 
No dia 18 de fevereiro, aconteceu a oitava e última reunião de trabalho do Comitê de Representação do Seminário Legislativo 

Águas de Minas III – Desafios da Crise Hídricas e a Construção da Sustentabilidade, promovido pela Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). Participaram da discussão do tema “Agricultura, Pecuária e Piscicultura”, os representantes da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-MG), do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais (Sindágua), da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Em outubro 
de 2015, após o encerramento do Seminário Legislativo, os membros desse Comitê analisaram seis propostas de cada um dos temas 
discutidos (gestão de recursos hídricos; saneamento e saúde; crise hídrica; fomento, custeio, receitas e destinação; e atividade minerária, 
indústria e energia) e apontaram os possíveis desdobramentos práticos para cada uma. No dia 25 de fevereiro, o relatório consolidando 
as atividades do grupo foi entregue ao presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB). Leia mais: www.abes-mg.org.br 


