Nota Técnica n°01 do Grupo Técnico de Acompanhamento do Programa de
Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos do rio Doce,
Zona Costeira e Estuários instituído pelo Comitê Interfederativo – Termo de Transação
e Ajustamento de Conduta

Belo Horizonte, 8 de Agosto de 2017

PLANO DE TRABALHO PRELIMINAR

De acordo com a Deliberação n°77, de 27 de Junho de 2017, retificada em 04 de Julho
de 2017 pelo Comitê Interfederativo (CIF) instituído pelo Termo de Transação de
Ajustamento de Conduta (TTAC), o Grupo Técnico de Acompanhamento do Programa
de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos do rio Doce,
Zona Costeira e Estuários (GTA-PMQQS) foi instituído e deve apresentar a Câmara
Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT SHQA) um Plano de
Trabalho, no qual deve constar uma proposta de cronograma para a realização de
suas atividades, incluindo as reuniões presenciais trimestrais e atividades de
fiscalização. Devido ao fato de ainda não ter sido disponibilizado para este GTA o
cronograma de coletas pela Fundação Renova, este Plano de Trabalho está em
caráter preliminar, devendo ser acrescentado de Cronograma assim que tal
informação for disponibilizada. Desta forma, esta Nota Técnica apresenta o Plano de
Trabalho Preliminar solicitado na Deliberação n°77, de 27 de Junho de 2017, retificada
em 04 de Julho de 2017 pelo CIF.
1. Fiscalização das Coletas de Dados
Visto que a Fundação Renova terá três equipes laboratoriais em campo
realizando as coletas, foi de entendimento do GT de acompanhamento do PMQQS –
GTA-PMQQS que as campanhas de fiscalização deverão contemplar estas três
equipes. Desta forma, uma semana por mês até o final do ano de 2017, os técnicos
envolvidos no GTA-PMQQS farão o revezamento para tal acompanhamento. Os
primeiros trechos que serão fiscalizados em rio serão aqueles com maior largura.
O início destas atividades se dará em Setembro, após o GTA-PMQQS receber
o calendário de coletas, o qual deverá ser disponibilizado pela Fundação Renova com
antecedência de 30 dias, tal qual já descrito na Nota Técnica n°08 da Câmara Técnica
de Segurança Hídrica e Qualidade de Água.

2. Análise de Dados
Todos os membros do GTA-PMQQS e grupos de trabalho criados nas
instituições para apoiar a execução das atividades deste irão analisar os dados
gerados pelas estações de monitoramento automatizadas e aqueles coletados em
campo.
Com o intuito de aproveitar a estrutura das salas de situação dos órgãos
estaduais de gestão de recursos hídricos, haverá um esforço de ajustar os dados
provenientes do monitoramento automatizados com estas salas de situação. A forma
como será feito o alerta para as operadoras de saneamento e para os demais órgãos
interessados deverá ser definido pelo CT SHQA.
No tocante aos dados das coletas manuais, após a Renova carregar o MP5
com os mesmos, o corpo técnico terá 15 dias para verificar alguma normalidade, e
caso encontre, repassar para o Coordenador do GTA-PMQQS para os devidos
encaminhamentos.
Com o intuito de dinamizar as análises dos dados gerados e aproveitar a
expertise dos órgãos envolvidos, definiu-se a seguinte discretização para verificação
das informações inseridas no MP5:


Estuários e Zona Costeira: IEMA E IBAMA



Lagoas: AGERH, IEMA e ICMBio



Rio Doce: Todos os órgãos que compõem o GTA-PMQQS

3. Cronograma para reuniões presenciais trimestrais
As reuniões trimestrais do GTA-PMQQS serão realizadas em Vitória (ES) ou
Belo Horizonte (MG), revezando entre estas capitais. Segue o calendário proposto e
local da reunião:


2° Reunião do GTA: de 24 a 26 de Outubro de 2017 – Vitória (ES)



3° Reunião do GTA: de 19 a 23 de Fevereiro de 2018 – Belo Horizonte (MG)



4° Reunião do GTA: de 21 a 25 de Maio de 2018 – Vitória (ES)



5° Reunião do GTA: de 27 a 31 de Agosto de 2018 – Belo Horizonte (MG)



6° Reunião do GTA: de 26 a 30 de Novembro de 2018 - Vitória (ES)

A fim de analisar um relatório antes do aniversário de dois anos do rompimento
da barragem de Fundão, a segunda reunião foi antecipada para outubro de 17. As
demais seguirão o espaçamento de três meses. Na reunião de 24 a 26 de outubro de
2017 em Vitória (ES) será avaliada a necessidade de 2 ou 3 dias de reunião para
definir as datas para 2018.

