
ABES-MG -  RUA SÃO PAULO, 824, 14º ANDAR - BELO HORIZONTE, MG – CEP 30170-131
FONE: (31) 3224 8248 – E-MAIL: abesmg@abes-mg.org.br – abes-mg@abes-dn.org.br – www.abes-mg.org.br

BOLETIM ELETRÔNICO SEMANAL DA ABES-MG

ANO 2/NÚMERO 93/15 A 31 DE MAIO

Mapa das 
Águas mostra 
melhora 

O Mapa de Qualidade das Águas 2011, apresentado 
pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), no dia 
8 de maio, durante a 76ª Reunião Ordinária do Conse-
lho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG), apresentou 
melhora na qualidade das águas das bacias mineiras. O 
monitoramento, que foi ampliado para todas as bacias do 
Estado, avaliou variáveis físico-químicas, bacteriológicas e 
indicadores como o IQA, que verifica contaminação por 
matéria orgânica e fecal, sólidos e nutrientes, a Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), a Contaminação por Tó-
xicos, o Índice de Estado Trófico, densidade de cianobac-
térias e ensaios ecotoxicológicos. As bacias do rio Grande 
e Paranaíba registraram, respectivamente, 11% e 25% de 
ocorrências de Índice de Qualidade das Águas (IQA) bom. 
No Rio São Francisco os bons resultados foram constata-
dos nas sub-bacias do Paracatu, Urucuia e Verde Grande. 
Nelas, a análise revelou 47%, 43% e 8%, respectivamente 
de IQA bom, sendo que a do rio Urucuia passou de 28%, 
em 2010, para 43% em 2011. De forma geral, em 2011 
observou-se o aumento das ocorrências de IQA Médio nas 
bacias mineiras, de 55%, em 2010, para 61%, em 2011. 
Leia mais em: www.abes-mg.org.br

Copam abre processo eleitoral
 De 21 de maio a 19 de junho, o Conselho Estadual de 

Política Ambiental (Copam) recebe indicações dos representan-
tes de organizações não governamentais, entidades civis, comu-
nidade acadêmica e cientifica e Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, interessados em concorrer às vagas de conselheiros 
nas próximas eleições. O cadastramento deve ser feito em uma 
das nove Superintendências Regionais de Regularização Am-
biental (Suprams) ou na Diretoria de Coordenação e Apoio aos 
Colegiados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (Semad). A relação dos habilitados será 
divulgada no dia 06 de agosto e o resultado da eleição, no dia 
21 de setembro. As eleições acontecem entre os dias 14 e 16 de 
agosto pela internet.  Para um mandato de três anos, passarão 
pelo processo de eleição e/ou indicação um total de 948 conse-
lheiros titulares e suplentes distribuídos entre o Plenário, Câma-
ra Normativa Recursal (CNR), Unidades Regionais Colegiadas 
(URCs) e Câmaras Temáticas. Os editais estão disponíveis em: 
http://www.meioambiente.mg.gov.br 

Semad abre edital para  
revisão da DN 74

Já está disponível no site da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) o edital 01/2012 
que convoca a sociedade civil organizada e as pessoas jurídicas em 
geral a sugerirem alterações no Anexo Único da Deliberação Nor-
mativa (DN) número 74 de 2004 do Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam). A norma está sendo revisada e os interessados 
em participar do processo devem atender aos requisitos previstos 
na publicação, preencher e encaminhar formulários, conforme 
anexo ao edital, até o dia 3 de junho para o e-mail revisaodn74@
meioambiente.mg.gov.br. Podem ser apresentadas propostas de 
inclusão, exclusão e alteração do Anexo Único da DN74/04, que 
discrimina as atividades que possivelmente serão submetidas à re-
gularização ambiental e classifica os empreendimentos de acordo 
com o porte e potencial poluidor/degradador. Ao final do prazo 
determinado no edital, será promovido um seminário para dis-
cussão das propostas e dos textos que conterão as regras gerais 
e específicas dos setores produtivo, de infraestrutura e de serviços 
desenvolvidos em Minas Gerais. Saiba mais: www.abes-mg.org.br

Começa dia 21 o Curso de Licenciamento Ambiental da Abes
De 21 a 24 de maio a Abes-MG promove a segunda edição do curso “Licenciamento Ambiental”, com a finalidade de capacitar 

profissionais para atuarem na área ambiental de Minas Gerais. Segundo a instrutora Suzana Mascarenhas, o curso é voltado a enge-
nheiros, arquitetos, biólogos, contadores, advogados, geólogos, geógrafos e demais profissionais interessados na área ambiental. O 
conteúdo proporciona informações essenciais sobre a legislação vigente, o trâmite de processos, detalha as etapas do licenciamento 
ambiental e orienta como preencher documentos, preparar relatórios, solicitação de estudos ambientais, classificação dos empreendi-
mentos, taxas, prazos, competências e demais obrigações ambientais. Saiba mais, acesse www.abes-mg.org.br As inscrições também 
podem ser feitas pelo telefone: (31) 3224-8248 ou pelo e-mail: cursos@abes-mg.org.br

Apresentação do Mapa durante reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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