MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
Tel. (0xx61) 3105.2207/2102 – http://www.mma.gov.br/conama / conama@mma.gov.br

RESULTADO DA 29ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL
06 e 07 de agosto de 2008 – 09h30 às 17h00, Sala de CT subsolo Edifício Marie Prendi Cruz,W2 Norte.
Qd. 505. Lote 2, Bl. “B” - Brasília/DF

1.

Abertura pelo Presidente da Câmara Técnica
Às 10:20h, verificada a existência de quorum, a Reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara
Técnica, Volney Zanardi Júnior, do Ministério do Meio Ambiente.
O Presidente propôs a retirada do item 3.1 da Pauta. Proposta acatada por unanimidade.
Além do Presidente, estiveram presentes à Reunião:
1. Ivy Karina Wiens - Representante do Instituto VIDÁGUA - Âmbito Nacional
2. Wanderley Coelho Batistada - Representante da CNT;
3. Celma Alves dos Anjos - Representante da ANAMMA Região Sul
4. Norma Lúcia de Carvalho - Suplente do Ministério das Cidades.

2.

Leitura e aprovação dos Resultados e da Transcrição da 28ª Reunião
A Transcrição da 28ª Reunião foi aprovada e os Resultados foram aprovados com emenda no item
2.

3.

Ordem do Dia
3.1. Processo nº 02000.000275/2008-34 - Assunto: Proposta de Resolução - DISPÕE SOBRE AS
INFORMAÇÕES MÍNIMAS QUE DEVEM DAS LICENÇAS AMBIENTAIS NO ÂMBITO DO SISNAMA, E
DA DIVULGAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O LICENCIAMENTO
AMBIENTAL.
Interessado: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental - SMCQ/MMA
Matéria retirada da Pauta, por não ter havido tempo hábil para consulta aos estados e municípios.
Voltará para discussão na próxima reunião.
3.2. Processo nº 02000.001881/2008-77 - Assunto: Monitoramento da cadeia de fornecedores
agropecuários para as atividades agroindustriais.
Interessado: MMA
A Proposta de Resolução discutida e aprovada com emendas será encaminhada à CTAJ e, se
aprovada, irá para deliberação do Plenário.
3.3. Processo nº 02000.001529/2008-31 - Assunto: Proposta de Resolução - ESTABELECE
DIRETRIZES GERAIS PARA DEFINIÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS OU VAZÃO MÍNIMA DE RESTRIÇÃO
OU VAZÃO MÍNIMA REMANESCENTE.
Interessado: Conselho Nacional de Recursos Hídricos

A apresentação da metodologia denominada Hidrograma Ecológico, prevista para ser apresentada
nesta reunião por um de seus autores, foi adiada para a 30ª CTCQA, devendo entrar como primeiro
item de pauta.
O representante do CNRH formulou o convite para uma reunião conjunta com a CTCQA em 18 e
19/08/2008. No entanto, por problema de agenda dos conselheiros, não deverá ocorrer, mas o
Presidente da CTCQA se prontificou a participar desta reunião, juntamente com outros de seus
membros.
3.4. Processo nº 02000.000542/2008-73 - ASSUNTO: PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DAS
NOVAS ETAPAS DO PROCONVE
Interessado: Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo
A Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo solicita que o CONAMA regulamente as
novas etapas para o PROCONVE, sobretudo pela proximidade da conclusão das fases de
implantação para veículos leves (L-5) e pesados (-6), prevista para 1º de janeiro de 2009.
O Presidente da CT informou sobre as discussões havidas entre o MMA, a ANP , a Petrobras, o
Ministério Público Federal, a ANFAVEA e outros segmentos envolvidos com questões como
distribuição do óleo Diesel S 50 e a regulamentação das novas etapas para o PROCONVE. Como
um novo encontro foi marcado para o final de agosto, o MMA não tem ainda um posicionamento
claro sobre os desdobramentos desse assunto, restando à CTCQA aguardar os resultados desse
novo encontro.
3.5. Processo nº 02000.001639/2008-01 - Solicitação de criação de Grupo de Trabalho no âmbito da
Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental para revisão da Resolução CONAMA nº 344/04,
conforme prevê o artigo 9º da Resolução, que dispõe sobre procedimentos mínimos para avaliação do
material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras
Interessado: Zuleica Nycz - Entidades Ambientalistas da Região Sul - APROMAC
A Nota Técnica nº 08/2008 da SMCQ/GACA do MMA, encaminhada ao CONAMA, foi apresentada
verbalmente pela Srª Letícia Reis de Carvalho. Segundo essa técnica, não foi feita análise do
mérito do documento da APROMAC, uma vez que tal documento não explicita quais os pontos que
deveriam ser revistos. Além disso, segundo a Srª Letícia, o documento deveria vir acompanhado
de uma síntese formal dos seminários realizados. Estas demandas deverão ser notificadas a
APROMAC, para que se manifeste a respeito.
Concluiu-se que deve haver um nivelamento das informações dentro da CT e que os segmentos
afetos a este tema como Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, ANTAQ, dentre
outros, deverão se articular para elaboração de uma proposta de revisão da Resolução 344/2004. A
partir desses encaminhamentos, serão definidos o escopo dos trabalhos e as estratégias básicas a
serem adotadas pelo Grupo de Trabalho a ser criado.
4. Informes
4.1. Processo nº: 02000.002780/2007-32 - Assunto: EMISSÃO DE POLUENTES POR FONTES FIXAS.
Interessado: Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos/MMA
Coordenação: Ministério das Cidades
Relatoria: Cláudio Darwin Alonso
A coordenadora e o relator do GT discorreram sobre a concepção do atual trabalho e outras
questões discutidas na reunião do dia 05/08/08 com a Secretária e técnicos da Secretaria de

Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental. A Secretária anunciou que em função das inúmeras
demandas, da complexidade e das inter-relações entre os diversos assuntos demandados, o MMA
estará nos próximos dois anos trabalhando no seu planejamento estratégico, para elaboração da
Política de Qualidade do Ar. Pretende-se que sejam tratadas de forma integrada questões como:
emissões atmosféricas, capacidade de suporte do corpo receptor, monitoramento, inventário das
fontes poluidoras, dentre outras.
4.2. Processo nº 02000.001398/2002-05 - Assunto: DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO USO
DE SABÕES EM PÓ CONTENDO FÓSFORO.
Procedência: Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo.
Coordenador do GT: Argonautas - ONGs Norte
O representante da ANA, Paulo Breno, informou que o Grupo de Monitoramento se reuniu em
05/08/08 para avaliar a situação atual e as ações a serem tomadas referentes ao monitoramento da
redução do fósforo e dos efeitos nos corpos hídricos. Questões como o Plano de Monitoramento
proposto pelo coordenador José Eduardo Beviláqua, as dificuldades encontradas no sistema do
IBAMA, a confidencialidade dos dados levantados pela ABIPLA, a necessidade de regionalização
apresentada pela ANA, dentre outras, foram discutidas e propostas providências a serem
adotadas por cada um dos presentes. A próxima reunião foi agendada para o dia 05/09/08 em São
Paulo, quando será definida a proposta de rede de monitoramento e consolidada a versão final do
Plano de Monitoramento.
Em outubro o Grupo deverá entregar à CTCQA um relatório preliminar do monitoramento.
4.3. Processo nº 02000.001652/2008-52 - Recomendação para que seja regulamentada a distribuição do
óleo Diesel S 50, de forma a garantir sua disponibilização por todo o território nacional, previamente a 1º
de janeiro de 2009, termo inicial de implementação da fase P-6 do PROCONVE.
Interessado: Ministério Público Federal
Recomendação aprovada na 90ª Reunião Ordinária do CONAMA. Solicitado posicionamento da
SMCQ do MMA e do IBAMA quanto aos dispositivos que necessitam revisão.
De forma análoga ao item 3.4, o Presidente da CT informou sobre as discussões havidas entre o
MMA, a ANP, a Petrobras, o Ministério Público Federal, a ANFAVEA e outros segmentos
interessados. Um novo encontro foi marcado para o final de agosto, restando à CTCQA aguardar
os resultados desse encontro.
4.4. Processo nº 02000.001725/2008-14 - Ofício nº 092/2008 - GSRENATOC
Procedência: Senado Federal
A CTCQA tomou conhecimento da demanda oriunda de eleitores do estado do Espírito Santo a respeito
da possibilidade de revisão e alteração da Resolução nº 003/90, que dispõe sobre os padrões de
qualidade do ar. O Ofício foi disponibilizado na página do CONAMA. O tema será tratado no âmbito das
discussões da Política de Qualidade do Ar. O Senador será informado das providências adotadas pelo
DCONAMA, sugerindo-se que sejam consultados os programas de controle da qualidade do ar do
estado, para que sejam articuladas ações integradas de parceria.
5.

Encerramento.
A reunião foi encerrada às 17:00 horas.

