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Mais 116 milhões 
em saneamento 
para a bacia do 
Rio das Velhas

 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 
vai investir, até 2016, R$ 116 milhões em obras na bacia do Rio 
das Velhas. O contrato firmado com o município de Sabará re-
nova os serviços de abastecimento de água e concede o sistema 
de esgoto para a Copasa, que deve assumi-lo no dia 1º de abril 
de 2013. A medida vai contribuir com a melhoria da qualidade 
das águas e revitalização do maior afluente do Rio São Francisco. 
Desse montante, R$ 100 milhões serão investidos no tratamento 
de esgoto do município e dos distritos de Ravena, Sobradinho 
e Roças Grandes. O projeto prevê que 95% das áreas urbanas 
estejam cobertas com a implantação de 28 mil metros de redes 
coletoras, 45 mil metros de redes interceptoras ao longo dos rios 
e córregos (rio Sabará, Córrego Malheiros, Ribeirão Arrudas e Rio 
das Velhas), além de 11 elevatórias de esgoto. Além disso, com a 
construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no bairro 
Borba Gato, será possível coletar e tratar cerca de 32 milhões de 
litros de esgoto/dia, atendendo a 126 mil habitantes. Em Rave-
na, outra ETE será construída para atender a localidade. Serão 
realizadas ainda, obras de ampliação e otimização das redes de 
distribuição de água nos bairros Morro da Cruz, Esplanada, Si-
derúrgica, General Carneiro, Alto Cabral e Borba Gato. Já no 
distrito de Ravena será ampliada a capacidade de produção da 
Estação de Tratamento de Água (ETA) e dos poços artesianos e 
extensão dos serviços aos bairros Boa Vista e Boa Ventura.

ANA oferece quatro cursos sobre 
gestão em recursos hídricos 

Até o dia 3 de fevereiro estarão abertas as inscrições para três 
cursos à distância com os seguintes temas: “Comitê de Bacia: O que é 
e o que faz” “Comitê de Bacia: Práticas e Procedimentos”, “Outorga de 
Direito de Uso dos Recursos Hídricos” e “Alternativas Organizacionais 
para Gestão dos Recursos Hídricos”. As capacitações totalizam 240 va-
gas e são oferecidas pelo projeto “Água - Conhecimento para Gestão”, 
que é uma parceria entre a Agência Nacional de Águas (ANA), a Itaipu 
Binacional e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). O objetivo 
da iniciativa é desenvolver ações de comunicação, difusão, mobilização 
social, capacitação e educação para a gestão de recursos hídricos no 
Brasil e demais países da América Latina. Serão oferecidos 24 cursos de 
capacitação complementar, além de ferramentas de educomunicação, 
que devem qualificar mais de 300 mil pessoas até julho de 2014. As 
aulas acontecerão entre 18 de fevereiro e 17 de março com uma carga 
de 20 horas. O conteúdo pragmático dos cursos está disponível em: 
http://www.aguaegestao.com/pt-br/cursos/abertos o em nossa página: 
www.abes-mg.org.br

Eleições globais renovam 
membros de 35 comitês de bacia

A exceção do CBH Verde Grande, que realizou eleições em 2011, 
os outros 35 comitês de bacias hidrográficas de Minas Gerais renovarão 
seus membros no primeiro semestre de 2013. Até o dia 30 de junho, to-
dos deverão ter concluído o processo eleitoral para mandato até 2017. 
Essa será a primeira eleição global envolvendo todos os comitês estadu-
ais no mesmo período. Atenta ao momento de renovação, a presiden-
te da Abes-MG, Célia Rennó, convida os associados, interessados em 
representar a organização nesses comitês, a entrar em contato com a 
Abes-MG. A entidade mantém representação na maioria dos comitês e, 
através do conhecimento técnico científico de seus associados, contribui 
com decisões importantes para a gestão dos recursos hídricos. Para 
dar continuidade a esse trabalho e ampliar a participação nos demais 
comitês, a Abes-MG conta com o envolvimento de todos. Participe, 
seja um representante, faça contato pelo e-mail: cursos@abes-mg.
org.br ou ligue: (31) 3224- 8248. A lista com os 27 comitês de bacia 
hidrográfica que já estão com inscrições abertas está em nossa pági-
na: www.abes-mg.org.br. Confira também os principais fatos ambientais 
e do saneamento publicados diariamente no site da Abes-MG.

Empresas devem cadastrar áreas impactadas pela mineração até 31 de março
 Até o dia 31 de março, os responsáveis por empreendimentos minerários, localizados no Estado de Minas Gerais, detentores de 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), deverão realizar o cadastro das Áreas Impactadas pela Atividade Minerária, no Banco de 
Declarações Ambientais (BDA), pelo site: http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 
144/2009, o cadastro é obrigatório para todos os empreendimentos da Listagem A da DN 74/2004 detentores de AAF.  Os empreendi-
mentos que realizaram o cadastro nos anos anteriores deverão atualizar as informações já registradas no Banco de Declarações Ambientais 
e aqueles que ainda não realizaram o cadastro deverão fazê-lo. O não cumprimento acarretará aos infratores as sanções previstas pela 
legislação vigente.  As Prefeituras Municipais, a Polícia Militar Ambiental e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) poderão 
contribuir com dados e informações para o cadastro das áreas abandonadas. Mais informações através do e-mail: gma@fiemg.com.br

Investimentos vão contribuir com a melhoria da qualidade das águas


