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É um desafio dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos principalmente nas duas 

últimas gestões da ABES DF apesar de a equipe que toma posse em agosto de 2017 ter, em sua 

maioria, membros que já integravam a direção desde 2013.  

Mas, contando com o apoio de todos, seremos bem-sucedidos na tarefa de prosseguir-

mos dinamizando a atuação da nossa entidade e ampliando sua intervenção na discussão dos 

temas relevantes para o saneamento e o ambiente do DF. 

Alguns fatos marcam a atual conjuntura local. 

  O Governo do Distrito Federal, por meio da NOVACAP, concluiu a obra do Aterro 

Sanitário Oeste e o SLU iniciou sua operação em janeiro de 2017. O encerramento do lixão da 

Estrutural está programado para outubro próximo e o SLU viabilizou uma série de medidas cida-

dãs que beneficiaram os catadores de materiais recicláveis. 

A atual crise hídrica que castiga o Distrito Federal, que entendemos ser mais uma crise 

de gestão dos recursos hídricos que se aprofundou ao longo dos anos, é um desafio a todos os 

profissionais do setor saneamento e acreditamos que, com maior consciência dos usuários e mai-

or competência dos profissionais, poderemos superá-la nos próximos dois anos. 

Pouco avançamos nas soluções mais sustentáveis quanto ao manejo das águas pluviais 

mas continuamos acreditando que é preciso enfrentar o desafio de adotar concepções mais mo-

dernas na gestão das águas pluviais e institucionalizar a prestação deste serviço público. 

A eficaz regulação dos serviços públicos de saneamento básico não dispensa o controle 

social sobre a prestação desses serviços essenciais, que tem como pressuposto a transparência 

por parte da CAESB, do SLU, da NOVACAP e da própria ADASA.  

Criticamos as iniciativas do atual Governo Federal em promover a privatização dos 

serviços públicos de saneamento básico naqueles Estados que se encontram em dificuldades 

financeiras. Na verdade, somos totalmente contrários ao processo de privatização e mercantiliza-

ção da água, do esgotamento sanitário e dos aquíferos brasileiros.  

Não por outra razão continuaremos envolvidos na organização do Fórum Alternativo 

Mundial da Água que se realizará em 2018 em Brasília sob o lema “Água  não é mercadoria, é 

direito” 

É nossa convicção que a missão da ABES é mobilizar os profissionais e estudantes do 

setor para refletir e debater a realidade e as perspectivas futuras do saneamento, dos recursos 

hídricos e do meio ambiente do DF, oferecendo contribuições à sociedade do Distrito Federal e 

ao próprio GDF na escolha das opções mais apropriadas tanto no âmbito da gestão quanto no 

domínio da tecnologia.  

Por isso, continuaremos a priorizar nossa atuação como membros dos Conselhos Distri-

tais de Meio Ambiente – CONAM e de Recursos Hídricos – CRH, bem como do Comitê Gestor 

de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - CORC, do CONLURB - Conselho de 

Limpeza Urbana e do CCPPTM - Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territori-

al e Metropolitano. E seguiremos lutando pela definição legal do organismo colegiado responsá-

vel pelo controle social dos serviços públicos de saneamento.  

Estas não são tarefas fáceis, ainda mais nos tempos difíceis que estamos vivendo. En-

frentá-las com consequência exige de nós esforço coletivo e por isso esperamos contar, mais 

uma vez, com a contribuição de cada associada e de cada associado. 

 João Marcos Paes de Almeida - Presidente ABES/DF 

ABES DF 

Diretoria 

2017-2019 A Luta Continua...  

Conselho Fiscal 

Conselho Consultivo 



Realizações 2015-2017 

Oficina: Manejo dos Resíduos da Construção Civil e    

Demolição no DF 

Data: 27/09/2015 

Local: Auditório do CREA/DF 

Instituições Parceiras: CAU/DF, SLU, IBRAM, AGEFIS, 

Secr. M. Amb. DF, CAIXA, CAESB, METRÔ DF, DER, 

NOVACAP, SINESP, Min. Cidades, SINDUSCON, ASBRA-

CO, ADEMI, CREA DF. 

Público: O evento foi aberto ao público e envolveu ações do 

Poder Público, atores privados e, especialmente técnicos e 

gestores. 

Inicialmente os palestrantes abordaram a educação ambiental, 

pontos de coletas de resíduos no DF, fiscalização, liberação de 

terrenos para aterros controlados e as dificuldades em definir 

quem irá fiscalizar os processos de descarte e reciclagem dos 

RCC - Resíduos da Construção Civil.                                                                                                                                                                                             

No segundo painel foram apresentados os avanços no manejo 

dos resíduos da construção civil e o sucesso da destinação 

final nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Jundiaí. O 

terceiro painel apresentou políticas ambientais, editais e licita-

ções que cobram o plano de gerenciamento dos resíduos da 

construção civil e gestão ambiental, reuso e reciclagem, usi-

nas de reciclagem dos RCCs de Ceilândia e a construção de 

uma nova usina na estrutural, aterros privados e públicos e os 

pontos de depósitos clandestinos de RCC.                                                                

No último painel o foco foi as empreiteiras, construtoras e 

transportadoras e quais serão as práticas implantadas para que 

a cidade fique mais bonita e limpa pela ausência de entulhos 

nas vias e logradouros públicos e o que vão fazer para que o 

entulho se transforme em material reciclável.                

 

Seminário - Enquadramento das  

Águas do Distrito Federal 

 

Data: 27/10/2015 

Local: Auditório do CREA/DF 

Instituições Parceiras: Técnicos e Dirigentes do GDF, CA-

ESB, ADASA, NOVACAP, SEGETH, ANA, Governo Fede-

ral, Universidades, Ministério Público e Organizações Não Go-

vernamentais.  

Público: comunidade técnica, científica e acadêmica, usuários 

de água, órgão gestores de recursos hídricos e meio ambiente, 

poder público e organizações não governamentais. 

Foi apresentado o mapa hidrográfico do DF, a Resolução CO-

NAMA 357/2005 e as classes de enquadramento, seguindo-se a 

localização das estações de tratamento da CAESB, os sistemas 

de abastecimento e as Resoluções nº 01 e nº 02 do Conselho de 

Recursos Hídricos de 2014.  

Também foi apresentado a situação das águas do DF, os riscos à 

sua qualidade e os impactos nos usos. Ressaltou-se as Estações 

de Monitoramento no DF, a metodologia utilizada no ponto de 

controle em cada unidade hidrográfica, uso e ocupação do solo 

e a disponibilidade hídrica no DF.  

Foi abordado o enquadramento atual das águas e a articulação 

dos órgãos e comitês responsáveis, que lutam por uma formula-

ção política efetiva.  

Efetivação do enquadramento – metas intermediárias e final e as 

ações necessárias ao seu alcance, as definições gerais contidas 

nas Resoluções nº 01 e 02 do CRH -DF e as ações para imple-

mentação do Enquadramento.  

 Política urbana e os impactos do enquadramento, a política 

ambiental, a regulação das águas e a efetivação do enquadra-

mento.   

Simpósio - Olhares sobre o Manejo de Águas  

Pluviais no DF: desafios e oportunidades 

 

Data: 30/03/2016 

Local: Universidade Católica de Brasília – Campus Taguatinga 

Instituições Parceiras: Universidade Católica de Brasília com 

apoio da ADASA, NOVACAP, PTARH (UnB) e Frente Nacio-

nal de Prefeitos – FNP. 

Público: evento aberto ao público, com participantes do Poder 

Público, setor privado e, especialmente estudantes, técnicos e 
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gestores. 

 

O simpósio abordou problemas sentidos por toda a popula-

ção do Distrito Federal, a exemplo dos alagamentos. Foram 

tratados fatores como: a impermeabilidade do solo que ele-

va a lamina d'água e causa inundações; a redução da evapo-

transpiração; a diminuição do tempo de concentração. Fo-

ram também apresentadas novas técnicas de drenagem ur-

bana e soluções a serem adotadas para minimizar danos 

causados pela chuva nas bacias urbanas. 

Debate sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos dos Gran-

des Geradores no DF 

 

Data: 27/04/2016 

Local: Auditório da Faculdade de Tecnologia da UnB (Asa 

Norte) 

Instituições Parceiras: SLU, ADASA, MPDFT, ABRAS-

CE, Centcoop-DF, ANAP e as entidades do comércio e dos 

catadores. 

Público: Instituições do governo, como a Agência de Fisca-

lização (Agefis), Caixa Econômica Federal, Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), soci-

edade civil e alunos dos cursos relacionados ao tema. 

O debate abrangeu os seguintes tópicos:   

 

 • A lei dos grandes geradores; 

• Exceção de obrigatoriedade de atendimento; 

• Resíduo sólido equiparado ao domiciliar; 

• Lei 11.445/07 e lei 12.305/09; 

• Definição do grande gerador; 

• O conceito de resíduo sólido indiferenciado; 

• Quem pode prestar o serviço ao grande gerador?  

• Incentivo à separação do resíduo sólido reciclável e com-

postável; 

• Preço público: que custos devem ser considerados? 

• Quem fixará os preços públicos? 

• Custo da limpeza de eventos privados;  

• A crítica da lei da TPL; 

• Custos a serem cobertos pela receita da TPL (custo mé-

dio); 

• Os atuais critérios para lançamento da TPL para diversos 

tipos de usuários; 

• VBL (A) e VBL (B); 

• Critério geográfico;   

• Critério de atividade econômica;   

 

 

Debate sobre Resíduos da Construção Civil e  

Demolição no DF 

 

Data: 01/06/2016 

Local: Auditório da Faculdade de Tecnologia da UnB (Asa Nor-

te) 

Instituições Parcerias: SPU, SINDUSCON/DF, ADASA,        

SINESP, UnB  

Público: Representantes de instituições do governo, como a A-

gência de Fiscalização (Agefis), Ministério das Cidades, SLU 

sociedade civil, alunos dos cursos relacionados ao tema 

Instituições parceiras: SPU, SINDUSCON/DF, ADASA,       

SINESP, UnB 

O debate abrangeu a geração de entulho da construção civil no 

DF, buscando chegar a um consenso sobre medidas a serem to-

madas sobre o assunto, reduzindo o volume de entulho, sendo 

que 80% desses resíduos pode ser reciclado. Buscou também 

apontar idéias para a melhoria da gestão dos resíduos da constru-

ção civil. 

 

Premiação Concurso “Água da Chuva: É pro Lago que eu 

vou, quero ir limpinha 

Data: 27/10/2016 

Local: Auditório da ADASA 

Instituições Parceiras: Secretaria de Cultura do Distrito Fede-

ral, Instituto de Artes da UnB, ADASA, SLU, NOVACAP, CA-

ESB, Comitê de Bacia do Lago Paranoá, Fórum das ONGs Am-

bientalistas do DF, Movimento Nossa Brasília, Movimento Ocu-

pe o Lago, ABRH e Movimentos Culturais do DF, CAIXA 

Público: População do DF e entorno, na bacia do Lago Paranoá 

 

Premiação dos grafiteiros autores das 10 melhores pinturas em 

bocas de lobo.  

Todos os 29 grafiteiros participantes receberam certificados e os 

10 melhores, troféus. 

As intervenções ocorreram nos dias 15 e 16 de outubro de 2016. 

Ao todo, foram coloridas 57 bocas de lobo, em 17 regiões admi-

nistrativas. A ação contou com a participação de voluntários e da 

Secretaria de Segurança Pública do DF para isolamento da área e 
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segurança dos grafiteiros.   

O objetivo da atividade foi conscientizar sobre a importância 

do saneamento básico na vida e na saúde da população, além 

da melhoria da qualidade da água do Lago Paranoá. O even-

to também alertou para os riscos de alagamentos nas ruas e 

da poluição dos lagos pelo descarte inadequado do lixo na 

capital federal. 

Debate - Abastecimento de água no DF:  

aprendendo com a crise 

 

Data: 07/12/2016 

Local: Auditório do CREA/DF  

Instituições Parcerias: ADASA, CAESB, Consultor Enge-

nheiro, EMBRAPA e Comitê de Bacia do Paranoá 

Público: Técnicos e gestores da área, estudantes e sociedade 

civil 

 

No debate foram   abordados assuntos como: outorga para 

uso da água no DF; medidas de curto prazo para melhora no 

abastecimento de água; configuração dos sistemas produto-

res de água; perspectivas de aumento da disponibilidade com 

os mananciais do Bananal, do Corumbá IV e do Lago Para-

noá; conflitos de uso entre agricultura e abastecimento públi-

co, sobretudo nas bacias do Descoberto e do Pipiripau; con-

sumidores que pagam a mais pela água que consomem; al-

ternativas para reduzir o impacto da escassez atual sobre a 

agropecuária; trabalho da ADASA para minimizar prejuízos 

de futuras crises. 

 

Premiação das Escolas participantes do Concurso 

"Saneamento nas escolas: nós fazemos" 

Data: 08/12/2016 

Local: Auditório do CREA/DF 

Instituições Parceiras: SLU, Secretaria de Educação, A-

DASA, CAESB, NOVACAP, CAIXA 

Público: Escolas públicas e priva-

das do DF 

 

O projeto buscou mobilizar estudantes e professores para o diag-

nóstico dos problemas referentes ao desperdício e/ou o mal-uso 

de águas, assim como defeitos em sanitários, lixo e entulho em 

suas proximidades. Abrangeu também a busca de soluções para 

esses problemas de forma consciente, despertando o interesse na 

preservação sócio ambiental. 

 

ABES/DF– Gestão 2015 a 2017. 

Seja Sócio 

Faça parte da maior e mais atuante  

Associação do Setor de Saneamento  

Ambiental da América Latina 
 

Seja sócio da ABES e participe com descontos especiais de 

todas as atividades, sociais ou profissionais. Tenha direito 

de eleger seu representante na Direção Nacional e na Dire-

ção da Seção Estadual, participe das Câmaras Temáticas 

nas mais diversas categorias que constituem o universo do 

saneamento básico.  

Existem diversas categorias de associados: 

 

 pessoa física, formação de nível superior ou médio, 

estudante; 

 pessoa jurídica: empresa pública, privada ou institui-

ção de ensino. 

 

Existem ainda as categorias de associados correspondentes 

individual ou coletivo, reservadas àqueles que residem no 

exterior.  

 

Para maiores informações consulte o portal da ABES 

Nacional na internet. 

www.abes-dn.org.br 

P Á G I N A  4  


