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Grupo de Trabalho Água e Efluentes 

Sala física: Sala 01 

Sala virtual: https://mconf.rnp.br/webconf/ufsb-2 

Participantes:  Dalliane Oliveira Soares – dalliane@ufsb.edu.br  

Hércules da Silva Carvalho – hercules1343@hotmail.com 

Mariana Sampaio Lemos Costa – msampaiolc@gmail.com 

Narcisio Cabral de Araújo – narcisioaraujo@ufsb.edu.br 

Ricardo de Araújo Kalid – kalid@ufsb.edu.br 

Rodrigo Brito - rodrigobrito@ufsb.edu.br 

 

Pauta proposta: 

1. Apresentação da instrução normativa n° 10/2012; 

2. Discussão sobre diagnósticos e experiências sobre o tema na UFSB; 

3. Definição da estratégia de trabalho para o grupo; 

4. O que houver. 

 

Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

1.  Rodrigo apresentou algumas informações sobre o tamanho e conteúdo dos capítulos a serem 
desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho (GT) e apresentou a normativa que rege a construção de Planos 
de Logística Sustentáveis (PLS) a instrução n° 10/2012. O grupo foi informado também sobre a entrega 
do trabalho, que está prevista para o mês de maio. 

2.  Houve uma troca de experiências sobre diagnósticos e experiências sobre o tema entre os 

participantes. 

3.  Foi apresentado por Mariana e Rodrigo trabalhos que estão sendo desenvolvidos relacionados ao uso 

de água na UFSB, as apresentações foram enviadas por e-mail aos participantes do GT.  

4.   Ficou definido que os itens exigidos pela normativa que sejam trabalhados pelo GT, serão divididos 

entres os membros do grupo para dar início ao desenvolvimento dos trabalhos. 

5.  O prof. Kalid, sugeriu e foi aceito pelos membros que o AguaPura será sugerido ao GT responsável 

pela escolha de um sistema para tal finalidade, visto que sua transferência da UFBA para o UFSB teria 

baixo ou nenhum custo, além de ser uma plataforma consolidada e já utilizada pela própria UFSB.  

6.  Ficou acordado que o tema Sistema de Gestão, entrará como subitem do capítulo 2, que trata do 

monitoramento do uso de água. 

7.  O prof. Narcisio alertou sobre a importância da realização de um diagnóstico sobre o sistema de 

esgotamento santanário dos campi da UFSB. Para início, será combinada uma visita técnica as 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmconf.rnp.br%2Fwebconf%2Fufsb-2


Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

instalações situadas na cidade de Itabuna. 

8.  As reuniões do grupo ocorrerão a cada 15 dias. 

 

 

 

  Descrição e ação Responsável Prazo Rep 

1.  Divisão dos temas entre os participantes do GT Todos 31/01/20 0 

2.  Desenvolvimento cronograma para acompanhamento do 
trabalho grupo. 

Rodrigo 06/02/20 0 

3.  Próxima reunião Todos 06/02/20 0 


