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educadores  amb ien ta i s ,  o rgan izações  não -
governamentais, empresas, universidades e cidadãos 
interessados em conhecer mais sobre o assunto. 
A obra, fruto de primoroso trabalho de pesquisa, foi 
impressa em papel reciclado e contém 2.650 termos da 
área ambiental. 
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Abordando aspec tos  teór icos ,  
fundamentados de maneira clara e didática, Avaliação de 
Impacto Ambiental possibilita ao leitor principiante 
definições e conceitos precisos, a fim de contextualizar o 
processo de avaliação de impactos e familiarizá-lo a 
respeito do assunto. Para os profissionais, o livro atua 
como roteiro e referência, pois aborda aspectos técnicos e 
científicos ligados à legislação ambiental atualizada.
São 18 capítulos, ilustrados por 32 casos reais de 
diferentes tipos de investimentos, como hidrelétricas, 
minerações e sistemas de transporte.

Avaliação de Impacto Ambiental: 
Conceitos e Métodos

Estante

Águas Subterrâneas e 
Poços Tubulares Profundos
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O livro visa esclarecer a linguagem hidrogeológica, termos 
e conceitos específicos da área, não só para o grande 
público, como também para usuários e técnicos que atuam 
no setor. 
A obra reúne contribuições de diversos profissionais 
renomados em suas especialidades.

Autora: Ana Luiza Dolabela de Amorim 
Mazzini
Nº de páginas: 533
Editora: --- 
Preço: Sócio: R$ 63,20.
Não Sócio: R$ 79,00

O objetivo do Dicionário foi o de ser concebido como fonte 
de consulta para todos os interessados na área ambiental: 
professores, alunos, gestores públicos e privados, 



Boa leitura!
Lineu Andrade de Almeida.

Curso

Data

Valor R$ 

Formatura TACEEditorial

Agenda

 aquecimento global tem se tornado pauta de discussão de interesse coletivo. Recentemente, o Odeputado estadual Rodolfo Costa e Silva apresentou o Programa Carbono Neutro, que consiste em 
um projeto de lei para a implementação de um inventário sobre as emissões de dióxido de carbono pelos 
órgãos do poder executivo estadual, para a redução dos efeitos do aquecimento.

Falando em meio ambiente, no mês de março foi celebrado o primeiro ano de aprovação da lei de 
Resíduos Sólidos - Lei 12.300/06, em reunião na Assembléia Legislativa de São Paulo. No encontro, 

participantes de diversas entidades contribuíram com apontamentos e observações, 
dando continuidade ao processo iniciado com a aprovação da lei. A busca pela 
regulamentação ainda está em andamento, contudo estamos no caminho certo!

Esta edição do Informe ABES-SP traz novidades, sugestões de cursos, palestras e 
informações a respeito do que acontece nas subseções do Interior do Estado de São Paulo. 
Trazemos também novos projetos de iniciativas não governamentais, como o Projeto 
Reviva Mangue. Além disso, o Informe leva até você novas indicações de leitura, como 

“Dicionário Educativo de Termos Ambientais”, de Ana Luiza Dolabela de Amorim Mazzini e 
“Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos”, de Luiz Enrique Sanchéz.

Aquecimento Global = Meio Ambiente em pauta

9 a 11 de maio
Sócio: R$ 350,00 
Não Sócio: R$ 500,00
Sócio Estudante: R$ 200,00
Não Sócios
Estudantes: R$ 350,00

Implantação de Sistema de Qualidade em 
Laboratórios de Ensaio, segundo critérios 

da ISO IEC/17025/2005

29 a 1  de junhoºº
Operação e ETE (Estação de Tratamento de 

Esgoto)   fase líquida e Fase Sólida - Conceitos 
e Práticas Operacionais e de Controle de 

Qualidade de Processo.

Sócio: R$ 650,00 
Não Sócio: R$ 850,00
Sócio Estudante: R$ 350,00
Não Sócios
Estudantes: R$ 580,00

Informações pelo telefone (16) 3703 6450. Falar com Mara - 
Inscrições e reservas de vagas no site  www/abesfranca.com.br

mara@abesfranca.com.br

Local dos Cursos: Editório da ETE Franca da Sabesp

27 a 30 de junho
Auditoria Interna em Laboratórios

Sócio: R$ 500,00 
Não Sócio: R$ 620,00
Sócio Estudante: R$ 400,00
Não Sócios
Estudantes: R$ 500,00

Qualificação do TACE: primeira turma de 
profissionais aprovados

Qualificação do TACE: primeira turma de 
profissionais aprovados

pontos fortes e fracos. 304  A  ABES-SP concluiu o Para a obtenção do 
processo de certificação certificado, os candidatos p ro f i ss iona i s j á es tão 

são submetidos a prova dos primeiros 62 Técnicos passando pelo processo de 
escrita e prática. Ao final de de Atendimento Comercial certificação. As primeiras 
cada exame é feita uma E x t e r n o  -  T A C E ,  provas foram aplicadas em 
e n t r e v i s t a  c o m  c a d a  capacitando profissionais janeiro e a próxima entrega 
candidato, quando recebem que atuam nos serviços de de certificados está prevista 
orientação pedagógica de medição do consumo de para maio.
modo a ressaltar seus água, em uma solenidade 

realizada no dia 20 de 
março, no auditório da 
Sabesp, em São Paulo. 
Compareceram o diretor da 
M e t r o p o l i t a n a ,  P a u l o  
M a s a t o  Yo s h i m o t o ;  a  
s u p e r i n t e n d e n t e  d e  
P l a n e j a m e n t o  e  
D e s e n v o l v i m e n t o  d a  
Me t ropo l i t ana , Reg ina 
Aparec ida de A lme ida 
S i q u e i r a  e  o  
s u p e r i n t e n d e n t e  d a  
U n i d a d e  d e  N e g ó c i o  
Centro, Francisco José 
Falcão Paracampos.

Programação de Cursos para 2007  Subseção Franca

Solenidade encerra mais uma etapa do processo de treinamento 

Lineu Andrade de Almeida , presidente da ABES-
SP e convidados, durante solenidade do TACE.

Casa cheia: diversos convidados prestigiaram a entrega dos certificados.

Profissionais durante avaliação.

Carga
Horária
20 horas

Carga
Horária
32 horas

Carga
Horária
20 horas

Data

Data



Reunião 1º ano da aprovação da 
Lei de Resíduos Sólidos

Marco Regulatório do Saneamento

Marco Regulatório 
do Saneamento

Marco Regulatório 
do Saneamento

 

  de 

A discussão sobre o marco regulatório do 
Saneamento teve como palco o auditório da 
ABES-SP, no dia 29 de março, esclarecendo 
dúvidas e apontamentos sobre o assunto, em 
palestra proferida pelo presidente da instituição 
em São Paulo, Lineu  Andrade  Almeida. 

Encontram-se relacionados como objetivos 
da Política Federal de Saneamento Básico,  a 
contribuição para o desenvolvimento nacional, 
a redução das desigualdades regionais, a 
geração de emprego e de renda e a inclusão 
social, a priorização de planos, programas e 
projetos. Em contrapartida, também está 
embutido como objetivo a minimização de 
impactos ambientais re lacionados à 
implantação e desenvolvimento das ações, 
obras e serviços de saneamento básico.

O Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PNSB) procura estabelecer metas nacionais e 
regionalizadas para a universalização dos 
serviços de saneamento propondo projetos e 
ações, a fim de atingir os objetivos 
especificados. 

Dessa forma, o esgotamento sanitário, a 
limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, 
a universalização do acesso ao saneamento e a 
integralidade dos serviços prestados conferem 
exemplos de princípios públicos fundamentais 
determinados pela lei.

 

Palestra proferida pelo presidente da 
ABES-SP, Lineu Andrade de Almeida, 
esclarece a abrangência do assunto

Palestra proferida pelo presidente da 
ABES-SP, Lineu Andrade de Almeida, 
esclarece a abrangência do assunto

A terceira semana de março, que 
comemorou o Dia Mundial da Água, também 
celebrou o primeiro ano da aprovação da lei 
estadual de resíduos sólidos. Por conta do 
aniversário da aprovação, foi promovida 
uma reunião no dia 19, na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, a convite dos 
deputados Rodolfo Costa e Silva e Arnaldo 
Jardim. O encontro teve como objetivo 
discutir o avanço que a legislação representa 
para o Estado, além de ressaltar o desafio de 
sua implantação e o andamento do processo 
da regulamentação.

E s t a v a m  p r e s e n t e s  n a  r e u n i ã o  
representantes de diversas entidades 
relacionadas à causa, como ABES, Abrelpe, 
Cetesb, Fórum Lixo e Cidadania, Sinduscon, 
Agenda 21, dentre outros.

Sancionada no ano passado, a lei que se 

encontra em um adiantado processo de 

regulamentação, vem despertando o 

interesse da sociedade.  Segundo o deputado 

Rodolfo Costa e Silva, “meio ambiente está na 

moda”. Mediante a questão do aquecimento 

global, a preocupação com assunto vem à 

tona, porém, a saída para a solução dos 

problemas vem ao longo do tempo.

Durante a reunião, cada representante 

apresentou o posicionamento da sua 

entidade sobre a lei. Foram sugestões, 

críticas e expectativas que resultaram em 

mais um passo para a atualização das 

informações sobre o andamento da 

regulamentação, com prazo estipulado para 

julho deste ano. 

A reunião contribuiu para ressaltar a 

importância da participação das entidades 

no processo de regulamentação da Lei, em 

especial, a continuidade dos trabalhos  para 

o acelerar da regulamentação. 

Meio Ambiente em pautaMeio Ambiente em pauta

1º ano de Aprovação da Lei que institui a 
Política Estadual de  Resíduos Sólidos 

(Lei 12.300/06)

1º ano de Aprovação da Lei que institui a 
Política Estadual de  Resíduos Sólidos 

(Lei 12.300/06)

Deputado federal Arnaldo Jardim ao lado do 
deputado estadual  Rodolfo Costa e Silva.

Comemoração do 1º ano da Lei de Resíduos Sólidos leva diversos convidados à reunião na 
Assembléia Legislativa de São Paulo. 

Em comemoração ao primeiro ano da aprovação da Lei de 
Resíduos Sólidos, mas visando ainda a regulamentação 
dessa lei, entidades apresentam posicionamentos sobre 
a questão discutida.



Subseções Projeto Reviva Mangue

Projeto Reviva Mangue organiza 
mutirão para coleta de materiais 

recicláveis 
Para melhorar a condição de vida das famílias 

que residem em palafitas, mais precisamente 

sobre um manguezal no município de Guarujá, em 

Santa Cruz dos Navegantes, foi realizado dia 25 de 

março o Projeto Reviva Mangue, que deu início à 

campanha dos agentes ambientais do Projeto 

Reutilizando Materiais e Reciclando Idéias. 

O projeto organizou um mutirão no dia 25 de 

março, totalizando cerca de 80 voluntários para a 

limpeza do manguezal. O encontro ocorreu na 

Escola Estadual Nossa Senhora dos Navegantes, 

onde foram distribuídos materiais para a ação, 

como botas, luvas, sacolas plásticas, além de uma 

camiseta e um boné do projeto. 

Somente na parte da manhã, foram recolhidas 

1,5 toneladas de material nos arredores das casas 

situadas sobre o mangue, sendo que as atividades 

ainda continuaram no período da tarde, encerrando 

somente às 16 horas.

As casas, construídas na área de mangue, vêm 

enfrentando graves problemas no que diz respeito 

ao destino final dos esgotos e do lixo doméstico, na 

medida em que os próprios moradores poluem o 

local onde moram, facilitando a proliferação de 

doenças e contaminando o manguezal.

Tendo em vista o quadro descrito, o Projeto 

Reutilizando Materiais e Reciclando Idéias 

buscou obter uma melhoria nas condições de vida 

dessa comunidade através da criação de uma 

cooperativa de reciclagem. Em ação conjunta com 

os moradores, o lixo é coletado e transformado em 

objetos vendáveis. Para tanto, um grupo de 

voluntários foi capacitado durante o segundo 

semestre de 2006, e atualmente, produzem a partir 

do lixo diversos materiais, como móveis feitos de 

garrafas PET, artefatos de papel reciclável, mantas 

refletoras de Tetra Pak e etc.

 O engenheiro João Francisco Heitzmann Neto, 
membro da diretoria da ABES, proferiu, no dia 15 de 
março, a palestra "Água e Saúde", discorrendo sobre 
diversos tipos de doenças de veiculação hídrica, seja 
por ingestão, por contato ou por vetores que se 
utilizam da água em seu ciclo biológico. 

A palestra ocorreu durante o seminário "Água - 
Educação Ambiental e Sustentabilidade", realizado ao 
longo do mês de março, em Presidente Prudente, 
sempre às quintas-feiras. No evento também foram 
realizadas visitas de campo, sempre aos sábados, em 
unidades de reciclagem e tratamento de água. No 
mesmo dia 15, também palestrou o associado à ABES, 
o engenheiro Gilmar José Peixoto, da Sabesp, 
abordando o tema "Saneamento Básico", que tratava 
sobre as quatro principais vertentes do saneamento: 
água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana.

Presidente PrudentePresidente Prudente

A partir da reunião do dia 9 de março, a Subseção 
Jales foi eleita como suplente (dentro do grupo 
sociedade civil) no Comitê Bacia São José dos 
Dourados, podendo participar da Câmara Técnica. A 
subseção passa a fazer parte da discussão 
orçamentária anual do Comitê, analisando projetos e 
representando a sociedade civil, na medida em que 
detém o poder do voto junto ao Comitê.

JalesJales

A Subseção Itapetininga irá promover, gratuitamente, 
o curso prático “Limpeza e Desinfecção de Caixa 
d'Água”, no dia 28 de junho, das 8h às 17 horas. 

O curso, voltado para técnicos em Química e 
prestadores de serviço, tem como objetivo capacitar o 
treinando para efetuar limpeza e desinfecção de caixa 
d'água, adotando cr i tér ios e procedimentos 
adequados para atendimento aos requisitos de 
segu rança no t raba lho ,  bem como ev i t a r  
comprometimento sanitário da água armazenada.

As inscrições poderão ser feitas diretamente na 
Subseção Itapetininga, pelo telefone (15) 3272-4320, 
ramal 237, com Tânia.

ItapetiningaItapetininga

O excesso de algas no trecho do rio Tietê, próximo 

ao município de Sabino, desencadeou a terceira 

reunião entre o Sintaema e ONG’s relacionadas com o 

meio ambiente, em virtude do mau cheiro provocado 

pelo desequilíbrio ambiental. 

O levantamento das possíveis causas do excesso de 

algas pode demorar até um ano. Esse fato deu origem 

ao movimento, que reúne Ong's, especialistas, 

professores, autoridades e também participação 

pública, todos interessados em solucionar o problema.

O biólogo Nelson da Silva, presidente da  Subseção 

Lins, da ABES/SP,  e integrante das ONG’s “SOS Rio 

Dourado” e “Olho d'água” explica que o surgimento das 

algas ocorre devido à eutrofização, que consiste no 

aumento de nutrientes na água, especialmente fósforo 

e nitrogênio, culminando com a proliferação excessiva 

de certos organismos, principalmente algas.

De acordo com Nelson, os compostos químicos que 

promovem a eutrof ização são, geralmente, 

provenientes do uso de adubo. Com a chuva, esses 

nutrientes são levados aos cursos d' água, acarretando 

a proliferação das algas. 

Já o mau cheiro provém do efeito de putrefação das 

algas mortas na superfície do rio. Por causa da grande 

quantidade de planta, forma-se uma espécie de tapete 

na superfície da represa que impede a penetração da 

luz solar. Com isso, as algas ficam impedidas de realizar 

a fotossíntese e liberar oxigênio, tendo como 

conseqüência a putrefação e o mau cheiro. 

Para se chegar a um relatório conclusivo sobre o 

assunto, será necessária a coleta de água em diversos 

pontos do rio. Nelson da Silva afirma que, só após o 

estudo limnológico e análise de vários parâmetros 

(como o estudo de vegetais, peixes e a demanda 

bioquímica de oxigênio), é possível chegar à origem 

exata dos produtos que estão causando o crescimento 

desenfreado das algas na represa de Sabino. 

Excesso de algas 
resulta em mau 

cheiro insuportável

Excesso de algas 
resulta em mau 

cheiro insuportável

Crianças brincam em meio ao lixo.

Mutirão à caminho da coleta de materiais 
recicláveis durante a realização do projeto.


