
  Os participantes discutiram sobre a 

necessidade de implantação dos  

PEVs – Pontos de Entregas Voluntá-

rias e a importância de campanhas 

educativas para que a população 

aprenda onde e como descartar 

adequadamente o lixo. 

  Os representantes da AGAU des-

tacaram a experiência em regiões 

administrativas como São Sebastião 

e Águas Claras, onde pontos que 

eram usados para lixões e entulhos 

foram transformados em hortas 

comunitárias, parques e espaços de 

lazer. 

  Também lembraram que não há 

regulamentação para agricultura 

urbana e estão dialogando com a 

Secretaria de Meio Ambiente, po-

rém buscam gestão compartilhada, 

para garantir o caráter e iniciativa 

comunitária, com horizontalidade, 

sem imposição governamental. 

  A próxima reunião do grupo está 

programada para 16 de abril, às 19h, 

no INESC. 

  No dia 19/03, o Fórum Lixo e 

Cidadania realizou uma reunião 

no INESC de 19h a 21h30 e 

contou com a presença de re-

presentantes do Serviço de Lim-

peza Urbana do Distrito Federal 

- SLU, Gestores Ambientais, da 

Agricultura Urbana,  Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária 

e Ambiental - ABES/DF, Analis-

tas de Políticas Públicas, Empre-

sários, da Articulação dos Gru-

pos de Agricultura Urbana do 

DF - AGAU, entre outros. 

  No encontro os participantes 

debateram sobre a 

falta de alinhamen-

to da Política Dis-

trital de Resíduos 

Sólidos com a Polí-

tica de cobrança e 

a integração dessas 

com as políticas 

sociais. Segundo a 

Diretora-Geral do 

SLU e da ABES/DF, 

Kátia Campos, é 

necessário regularizar a cobran-

ça dos serviços prestados aos 

grandes geradores de lixo no 

DF. “O SLU destacou que o 

Decreto 2.668 de 1974, já define 

que o Serviço de Limpeza Urba-

na não tem que coletar volumes 

acima de 100 litros ou 30 quilos 

e que uma instrução normativa 

e/ou uma regulamentação da 

Agência Reguladora de Águas, 

Energia e Saneamento Básico do 

DF - ADASA, poderão ser sufici-

entes para responsabilizar esses 

grandes geradores e não a popu-

lação”. 
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  No dia 27/03 foi realizado o Workshop 

“Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

Perspectivas e Soluções”, no Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios. 

O evento foi realizado pela Diretoria da 

Associação Brasileira dos Membros do 

Ministério Público de Meio Ambiente – 

ABRAMPA e a Associação Brasileira das 

Indústrias Automáticas de Vidro – ABIVI-

DRO.  O Presidente da ABES/DF, Marcos 

Montenegro esteve presente e palestrou na mesa 

de discussão I sobre Gestão Regional de Resí-

duos Sólidos. 

  O Workshop foi um evento de 10 edições rea-

lizadas em diferentes sedes do Ministério Público, 

sendo uma edição em cada Estado, de modo a 

abordar todas as regiões do Brasil e oferecer 

maior possibilidade de participação aos membros 

do Ministério Público. 
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“Plano diretor que 

apresente 

elementos para 

toda a gestão 

territorial de 

Águas Pluviais do 

Distrito Federal” 

Encontro de Especialistas em Drenagem Pluvial e Zoneamento 

Ecológico e Econômico do DF  

  Dia 25/03 aconteceu o 

encontro de Zoneamento 

Ecológico e Econômico - 

ZEE/DF e a Drenagem Pluvi-

al: Encontro de Especialistas. 

O evento foi destinado para 

técnicos especialistas na 

área e teve por objetivo 

colher contribuições para o 

ZEE-DF mediante a discus-

são e proposição de Diretri-

zes Gerais e Específicas 

relativas à Drenagem Pluvial 

incluindo sua integração 

com os demais elementos 

do Saneamento Básico.  

  No encontro os partici-

pantes debateram sobre a 

criação de um Plano diretor 

que apresente elementos 

para toda a gestão territori-

al de Águas Pluviais do Dis-

trito Federal, que até o mo-

mento não possui. Também 

foram levantadas questões 

sobre uma gestão mais am-

pla das águas e de espaços 

territoriais, a exemplo de 

plano de bacia; planos de 

ação; investimentos neces-

sários; impactos ambientais, 

sociais e econômicos; recu-

peração de áreas degrada-

das pela falta de manejo das 

águas, assoreamento e con-

taminações difusas dos cor-

pos hídricos do território, 

além dos custos para o Esta-

do. 

  O encontro contou com a 

presença do Presidente da 

ABES/DF, Marcos Montene-

gro, que contribuiu com 

reflexões e experiências no 

saneamento ambiental dis-

trital. Também participaram 

diversos representan-

tes de órgãos e institui-

ções do governo como 

a Agência Reguladora 

de Águas, Energia e 

Saneamento do Distri-

to Federal - ADASA, Compa-

nhia de Saneamento Ambien-

tal do Distrito Federal -   

CAESB, Ministério da Educa-

ção - MEC, Companhia Urba-

nizadora da Nova Capital do 

Brasil -  NOVACAP, Instituto 

Brasileiro de Mineração - 

IBRAM, Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente - SEMA, 

Companhia Imobiliária de 

Brasília - TERRACAP, Serviço 

de Limpeza Urbana - SLU, e 

outros. A reunião foi promo-

vida pela Coordenação Geral 

Técnica do ZEE-DF e pela 

UNB, no auditório da FIBRA. 

 

O que rola por aqui? 

     Tendo em vista o De-

creto nº 36.237 de 01 de 

janeiro de 2015, que des-

tituiu todos representan-

tes do Governo do Dis-

trito Federal de suas fun-

ções junto aos conselhos 
e comitês, a ABES/DF 

indicou as sócias Thais 

Brito de Oliveira - Enge-

nheira Civil e Sanitarista 

(Titular) e Nadja Limeira 

Araujo - Engenheira civil 

(Suplente) para represen-

tar o órgão junto ao Co-

mitê Gestor de Resíduos 

da Construção Civil 

(CORC), segundo prevê 
o Decreto nº 33.825, de 

08 de agosto de 2012, o 

qual institui o referido Co-

mitê. 
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A 53° reunião extraordinária do Conselho de Meio Ambien-

te - CONAM/DF, foi realizada conjuntamente com a 14° reunião 

extraordinária do Conselho de Recursos Hídricos CRH/DF no 

dia 19/03, na Residência Oficial do Governador do Distrito Fe-

deral em Águas Claras - ROAC/GDF. 

O Secretário de Meio Ambiente e Presidente de ambos os 

conselhos, André Lima, iniciou a reunião dando posse aos novos 

conselheiros e contou com a presença da sociedade civil e do 

Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg.   

Em seguida, o pesquisador da Embrapa e Presidente do Co-

mitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, Jorge Enok, fez uma 

apresentação sobre a situação dos recursos hídricos do Distrito 

Federal. Foi destacado que as condições hídricas no DF não são 

preocupantes, mas é evidente a redução de cerca de 20% na 

média anual das chuvas nos últimos 20 anos. O reservatório do 

descoberto, que hoje é responsável por 60% do abastecimento 

do DF, está atualmente com 88% de sua capacidade. Segundo 

Jorge Enok “no final do ano passado foi aprovado o enquadra-

mento dos corpos d'água do Distrito Federal (Resolução nº 2, 

de 17/12/2014) e que esse foi um dos trabalhos relevantes do 

CRH”. 

O Secretário de Meio Ambiente apresentou a proposta pre-

liminar do “Mapa do Caminho das Águas”, explicou que o pro-

jeto pretende contemplar ações como: efetivar o enquadra-

mento aprovado; criar os comitês de bacia; monitorar a quali-

dade das águas; incentivar a regulação e o uso da água; imple-

mentar a cobrança; promover a recuperação ambiental; ampliar 

a infraestrutura ambiental; criar um comitê para implantar o 

CAR (Cadastro Ambiental Rural). “Acredito que essa gestão 

consolidará Brasília como “Capital das Águas”, acrescentou.  

A proposta foi encaminhada aos conselheiros (CONAM e CRH) 

para apresentarem sugestões, subsídios e críticas, e posteriormen-

te enviada à Secretaria de Planejamento para aprovação, uma vez 

que é necessário assegurar os recursos para a implantação das 

medidas propostas.  

Com o projeto do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE, 

apresentado por Maria Sílvia, pretende-se que seja efetivado um 

sistema de informação para o monitoramento do Distrito Federal.  

O ZEE é um instrumento que visa dar racionalidade e possibilitará 

integrar o planejamento territorial com o planejamento dos recur-

sos hídricos. Até julho/2015 deverá estar disponibilizado para con-

sulta pública e, até o final do ano, ser aprovado na Câmara Legisla-

tiva. 

O Governador Rodrigo Rollemberg declarou que o ZEE é uma 

prioridade e um desafio de sua gestão, pois é instrumento funda-

mental para promover o desenvolvimento no Distrito Federal sob 

outro olhar. Ressaltou que o Fórum Mundial da Água em abril/ 

2018 acontecerá em Brasília, sendo uma oportunidade para que a 

população se sensibilize para o uso racional dos recursos hídricos.  

A ABES/DF participou destas reuniões sendo representada no 

CRH por Lucijane M. de Abreu e Marcos Montenegro e no CO-

NAM por Dalma Caixeta, João Marcos e também pelo Presidente 

da ABES/DF, Marcos Montenegro que propôs uma reunião ex-

traordinária antes da primeira ordinária para que fosse apresen-

tado aos novos conselheiros a resolução sobre o enquadramento 

dos rios do DF.  

A reunião foi encerrada com a aprovação do calendário anual de 

reuniões ordinárias dos dois conselhos para 2015 e com a anuência 

da criação de um Grupo de Trabalho no CRH para consolidar a 

proposta do “Mapa Caminho das Águas”.   

  Toda segunda quarta-feira do mês acontece a reunião 

de Diretoria ABES/DF, no prédio SG12, sala de aula 

PTARH - Programa de Pós –Graduação em Tecnologia 

Ambiental e Recursos Hídricos, ao lado do Prédio da 

Faculdade de Tecnologia - UNB, Asa Norte. 

  Calendário das próximas reuniões.  

Reunião de Diretoria Colegiada ABES/DF 

  Abril Maio Junho 

Datas 08 13 10 
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O que gosta de fazer nas horas de 

folga?  

Gosto de ler e assistir filmes  

O que toca no seu som?  

MPB, Bossa Nova, JAZZ  

Na minha cozinha não pode faltar?  

Café  

Qual sua viagem dos sonhos?  

Conhecer Itália, Roma, França, Gré-

cia  

Qual seu livro de cabeceira?  

Os Salmos   

Qual seu nome?  

Lucely Gonçalves  

Onde nasceu?  

Nasci em Roraima, na 

Região do Surumu, área 

indígena, hoje demarca-

da como Raposa Serra do Sol 

Casada, solteira?  

Casada 

Tem filhos? Como se chamam?  

Tenho dois filhos e se chamam Ser-

gio Antonio Junior e André Luiz  

Um momento inesquecível?  

Abraçar o Presidente Lula na sua 

primeira eleição. 

Qual citação favorita?  

" Tudo o que existe e vive precisa 

ser cuidado para continuar a exis-

tir e a viver: Uma planta, um ani-

mal,uma criança, um idoso, o pla-

neta Terra".  

Leonardo Boff  

mudanças do clima provocam no 

meio ambiente.  

   Como empresa anfitriã, a Compa-

nhia Estadual de Águas e Esgotos do 

Rio de Janeiro (Cedae) terá importante parti-

cipação nesse encontro, apresentando e fazen-

do um balanço das obras - algumas em fase de 

finalização  - para receber as olimpíadas. O 

Congresso organizado pela ABES reunirá cer-

ca de seis mil participantes, representando os 

principais agentes e empresas de saneamento 

do Brasil. O tema do encontro, “Alterações 

Climáticas e a Gestão do Saneamento Ambi-

ental”, e sua localização  - Rio de Janeiro -

garantirão um número recorde de trabalhos 

inscritos. De acordo com a Diretora Executiva 

da ABES, Maria Isabel Pulcheiro Guimarães, 

“os trabalhos estão sendo avaliados por 

técnicos da associação que selecionarão 

1.500 para serem apresentados no Con-

gresso em painéis e mesas redondas”.  

   Com uma bagagem de 27 edições bianu-

ais, o Congresso da ABES se consolida 

como uma referência para aqueles que 

militam na área de saneamento ambiental. É 

um dos maiores e mais influentes fóruns do 

segmento. Segundo Maria Isabel Guimarães, 

o encontro é um instrumento de atualiza-

ção e capacitação profissional.  

 

Por Valéria Fernandes 

Revista Bio ano XXI nº73 outubro/dezembro 2014. 

   Em 2016, durante a realização dos Jogos 

Olímpicos, o Rio de janeiro será a vitrine do 

esporte para o mundo. Mas, alguns meses 

antes,  em outubro de 2015, o 28º Congres-

so Brasileiro de Engenharia Sanitária e Am-

biental atrairá para a Cidade maravilhosa as 

atenções da comunidade científica, de ambi-

entalistas, técnicos e gestores da área de 

saneamento. Durante quatro dias de encon-

tro (4 a 8 de outubro), no Riocentro, esta-

rão em discussão alternativas e propostas 

para  enfrentar as conseqüências que as 

 28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental  

Diz aí... 
Quer participar do Boletim 

Eletrônico da ABES/DF? 
Escreva-nos com sugestões 

de matérias, curiosidades, 

dúvidas, quer saber mais 

sobre determinado assunto? Fique a 

vontade, aqui também é seu espaço. 
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Envie um e-mail para: 
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