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Pauta proposta: 

1. Discussão sobre gestão de resíduos sólidos provenientes do sistema de esgotamento sanitário da UFSB. 

2. O que houver. 

 

Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

1.  Rodrigo fez os informes ao grupo sobre: Prazos para conclusão do PLS (mantidos), envio das súmulas 

para publicação e convites aceitos por coordenados de outros grupos para debater junto ao nosso os 

assuntos interrelacionados.  

2.  A reunião contou com a participação de Abílio, coordenador do grupo de trabalho Gestão de Resíduos 

Sólidos, contudo, por conta de problemas com a conexão do convidado a reunião foi interrompida e a 

conversa continuará na próxima reunião.  

3.  Rodrigo informou que a próxima reunião contará com a participação da coordenadora do GT de 

Educação Ambiental, Luana Rêgo.  

 

  Descrição e ação Responsável Prazo Rep 

1.  Apresentação do capítulo da dissertação de Rodrigo que 
poderá ser aproveitada como parte do trabalho a ser 
desenvolvido por esse GT. 

Rodrigo ASAP 0 

2.  Acrescentar no PLS o trabalho realizado pela UFSB em 
conjunto com o Comitê de Bacias da região. 

Daniel ASAP 0 

3.  Análise técnica do sistema Aguapura ViaNet. Rodrigo / 
Mateus 

28/05/20 3 
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4.  Convidar integrantes de GTs de temas que se relacionem 
com o nosso para integrarem discussões. 

Rodrigo 18/06/20 0 

5.  Avançar no desenvolvimento da descrição de 
equipamentos para determinar parâmetros de qualidade de 
água e efluentes que transmitam dados por telemetria e 
periodicidades dos testes laboratoriais. 

Dalliane / 
Narcisio 

04/06/20 0 

6.  Buscar informações sobre a quantidade de lodo que será 
gerado nas estações de tratamento de esgoto (ETEs) dos 
campi da UFSB. 

Rodrigo / 
Daniel 

18/06/20 0 

7.  Próxima reunião, 10 h 00 min. Todos 18/06/20 0 


