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Grupo de Trabalho Água e Efluentes 

Sala física: Não houve 

Sala virtual: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rodrigo-moreira-brito 

Participantes:  Abílio José Procópio - abilio.queiroz@ufsb.edu.br 

Dalliane Oliveira Soares – dalliane@ufsb.edu.br  

Daniel Gonçalves - danielgoncalves@ufsb.edu.br 

Luana Campinho Rêgo - luana.rego@ufsb.edu.br 

Mariana Sampaio Lemos Costa – msampaiolc@gmail.com 

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

Rodrigo Brito - rodrigobrito@ufsb.edu.br 

 

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.  Luana informou que os prazos para entrega do PLS estão indefinidos por conta da pandemia. 

2.  A reunião contou com a participação de Abílio, coordenador do GT Gestão de Resíduos Sólidos e 

Luana Rêgo também participante desse grupo e coordenadora do GT de Educação Ambiental. 

3.  Ficou combinado com Luana uma próxima reunião com ênfase nas questões de educação ambiental, a 

data ainda será confirmada por ela.  

4.  Luana sugeriu a participação do GT de Biodiversidade para integrar junto ao de agroecologia as 

discussões que se relacionam aos trabalhos deste grupo. Ela também informou sobre a importância da 

participação da integrante do grupo de Agroecologia, a professora Rosane por ela desenvolver um 

projeto de extensão com hortas em escolas. 

5.  Ficou definido que o efluente sólido será totalmente aproveitado, sem a necessidade de previsão de 

possível destinação pelo grupo de gestão de resíduos sólidos. 

6.  Foi discutido e acordado sobre a necessidade de convidar os GTs de “Energia Elétrica” e “Compras e 

Contrações Sustentáveis e Redução do Consumo” para umas das reuniões nosso grupo.   

7.  Foi informado por Luana que trabalhos realizados que envolvem o tema água e efluentes podem ser 

enviados a ela para publicação no site da UFSB, na área destinada aos GTs. 
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  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 este 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 4 

4.  Convidar integrantes de GTs de temas que se relacionem 
com o nosso para integrarem discussões. 

Rodrigo ASAP 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.  Próxima reunião, 10 h 00 min. Todos 25/06/20 0 


