
ABES prestigia Semana 
de Produção e Consumo 
Sustentável

Nos dias 17 e 18 de junho, a representante da ABES-MG 
junto ao Comitê de Bacia do Rio Paraopeba, Aline Almeida Guer-
ra, participou das atividades da Semana de Produção e Consumo 
Sustentáveis. O evento é realizado anualmente pelo Conselho de 
Empresários para o Meio Ambiente (Cema) da FIEMG em come-
moração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O objetivo é promo-
ver a interação de todos os entes envolvidos na preservação am-
biental – setores público e privado, sociedade e organizações não 
governamentais – na discussão de temas sensíveis à atividade em-
presarial. O evento debateu questões ligadas à gestão dos recursos 
hídricos, licenciamento ambiental, economia circular, sustentabili-
dade na cadeia de fornecimento e biodiversidade. O presidente 
do Cema, Alberto José Salum, destacou que a ideia é mobilizar a 
indústria para atuar no desenvolvimento sustentável.

ABES-MG promove curso 
Hidráulica para Engenheiros

Estão abertas as inscrições para o curso da ABES-MG “Hi-
dráulica para Engenheiros”. O objetivo é proporcionar aos partici-
pantes as informações conceituais básicas, necessárias à elaboração 
de projetos hidráulicos de engenharia. O conteúdo contempla: con-
ceitos básicos de mecânica dos fluidos; determinação da perda de 
carga; Adução; Redes de distribuição; Estações elevatórias; e Golpe 
de aríete. Para mais detalhes sobre a programação, acesse: www.
abes-mg.org.br O curso será ministrado pelo professor Marcos Ro-
cha Vianna - Engenheiro civil, pela Escola de Engenharia da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Mestre em Hidráulica 
e Saneamento, pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Uni-
versidade de São Paulo, e Doutor em Saneamento, Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos pela Escola de Engenharia da UFMG, 2005. A 
carga horária é de 32 horas/aula e o curso acontece de 12 a 15 de 
julho de 2016, de 8h às 18 h, na sede da ABES-MG, localizada à 
Rua São Paulo, 824, 14º andar, Belo Horizonte. Informações/Inscri-
ções e como associar-se à ABES-MG com Ana Paula pelo telefone 
(31) 3224-8248 ou pelo e-mail: abesmg@abes-mg.org.br 

O Conselheiro Ronaldo Vasconcellos participou da reunião 
representando a ABES-MG

Disputa pela Mata 
do Planalto é adiada 
no Comam

O Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam) 
reuniu-se, no dia 22 de junho, em Belo Horizonte, para debater, 
entre outros assuntos, a aprovação da Licença Prévia do Parcela-
mento do Solo, vinculado ao uso residencial na Mata do Planalto. 
No entanto, a pedido do empreendedor, o assunto foi retirado de 
pauta e só deve voltar a discussão na próxima reunião, em julho. 
Muitas irregularidades vêm sendo apontadas no processo, como 
o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
EIA/RIMA) defasados, com data de 2010 e baseados em 2004, e 
a composição do conselho sem eleição. A construtora Direcional 
pretende construir em 115 mil m² da Mata do Planalto, última área 
de vegetação de Mata Atlântica em BH. A área possui 200 mil m², 
cerca de 20 nascentes que deságuam no Rio das Velhas, 68 espé-
cies de pássaros, e outras espécies da fauna e flora ameaçadas de 
extinção. O projeto é empreender um condomínio de luxo com 16 
prédios, 16 andares, 760 apartamentos e 1300 vagas de gara-
gem. A preservação da Mata do Planalto vem recebendo cada vez 
mais apoiadores, como o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas (CBH Rio das Velhas) e a ABES-MG, que tem como conse-
lheiro no Comam, o associado Ronaldo Vasconcellos.
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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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BH sedia Workshop sobre resíduo urbano
O aumento da geração de resíduos sólidos nos dias atuais é um dos mais graves problemas ambientais a serem enfrentados pelos go-

vernantes municipais. Além do crescente custo operacional da gestão dos resíduos e das consequências sobre a saúde pública, a crescente quan-
tidade de resíduos gerados, leva ao rápido esgotamento dos locais de disposição final. Sem falar no desperdício de recursos naturais e no passivo 
ambiental gerado, muitas vezes irreversíveis. Para debater o assunto, o Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), em Belo Horizonte, 
recebe no dia 5 de julho de 2016, o Workshop Lixo Urbano – Problema ou Solução. Os participantes terão uma visão panorâmica do problema 
em escala global e da América Latina, e conhecerão soluções que estão dando certo em várias cidades do mundo e do Brasil e que podem ser 
reaplicadas como solução para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Passo importante para construir soluções duradouras que atendam ao que 
preconiza a PNRS e às preocupações em relação aos efeitos dos resíduos nas mudanças climáticas. Acesse: www.abes-mg.org.br e saiba mais.


