MEMÓRIA DE REUNIÃO
MONITORAMENTO DE FÓSFORO PARA AVALIAÇÃO DE RESOLUÇÃO 359/2005
1ª Reunião
Local: CONAMA
Data: 05/08/2008 – 10hs às 13hs
Entidades Participantes: MMA, IBAMA, CETESB/SP, ANA e ABIPLA
Foram avaliadas a situação atual e as ações a serem tomadas referentes ao monitoramento
da redução do fósforo e dos efeitos nos corpos hídricos.
Situação atual:
- O representante do IBAMA informa que, como o cadastro é muito abrangente, só agora o
sistema do IBAMA encontra-se em condições de uso para receber os dados e trabalhar com as
médias.
- A ABIPLA questiona confidencialidade dos dados, ao que foi respondido que para avaliação
do monitoramento só são necessários os dados médios de teor de fósforo e das quantidades
totais.
- A ANA apresentou a necessidade de os dados serem apresentados por região,de modo a
permitir a avaliação das medidas de redução.
- Maria Eugênia apresentou algumas dificuldades, como o sistema do IBAMA que não aceita
entrada igual a zero.
- Volney ressaltou a importância de se iniciarem os trabalhos com a maior brevidade possível.
Encaminhamentos
Volney ficou de encaminhar Ofício ao IBAMA, solicitando prioridade nos trabalhos referentes ao
fósforo, com relação ao sistema informatizado de recepção de dados.
O IBAMA solicitou à ABIPLA comunicação oficial das dificuldades que o Setor vem
encontrando no preenchimento das informações constantes do relatório do Cadastro Técnico
Federal.
A ABIPLA terá a incumbência de verificar a escala de regionalização dos dados de produção e
teor de fósforo para subsidiar a avaliação do monitoramento.
Na segunda parte da reunião foram tratados assuntos específicos ao Plano de Monitoramento.
O coordenador do Grupo trouxe uma proposta de Plano de Monitoramento que, em síntese
aborda aspectos relacionados a estações de monitoramento operadas pelos estados e que
contemplam informações de qualidade e quantidade que seja possível estabelecer localizações
próximas a áreas urbanas para representar os efeitos de redução atingidos.
A proposta foi discutida entre os representantes presentes:
- ANA e CETESB irão definir os pontos estratégicos de monitoramento nas redes estaduais.
- ABIPLA ficou de trazer informações de consumo por região.
- ABIPLA ficou de avaliar o documento.

- Ficou agendada uma reunião em São Paulo, para definir itens pendentes supramencionados
e encaminhar ao Sr. Coordenador um Plano de Trabalho, com cronograma para execução do
referido monitoramento.
- A parir de abril de 2009, os trabalhos de revisão da Resolução serão iniciados.
- Foi marcada uma reunião para 05 de setembro em São Paulo, onde deverá ser apresentada
uma primeira a proposta de rede de monitoramento.

