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ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SENEAMENTO – CT-PAS.

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, às nove horas, na sala de reunião do
DAEE, realizou-se a 11ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e
Saneamento - CT-PAS, Biênio 2009/2010, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP, onde estavam presentes os representantes dos segmentos:
Estado/Titular: DAEE (Sandro Roberto Selmo); CESP (Washington Luiz de Azevedo
Geres); SABESP (Augusto César Marques Leme); CATI/PRESIDENTE PRUDENTE
(Roberto Yassuo Shirasaki); CETESB (Ízio Barbosa de Oliveira). Estado/Extraordinário:
UNESP (Antônio César Leal); APTA (Sonia Maria Nalesso). Sociedade Civil/Titular:
AEAPP (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); Sociedade Civil/Extraordinário: CDPEMA
(Carlos Alberto Arraes). Município/Titular: SANDOVALINA (Fabio Yukio Agassawara);
PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira de Castilho); MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto
Moreira Ferri). Município/Extraordinário: NANTES (Elisangela Coutinho Armando);
SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel Pinto); PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kuraki
Lombardi). CONVIDADOS: PREFEITURA DE NANTES (Rogério Carlos de Souza);
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (Rodolfo Weller Piloto); DAEE
(Osvaldo Massacazu Sugui); ETH BIOENERGIA (Hebson Nery); CATI/PRESIDENTE
PRUDENTE (Antônio Carlos Cezario); MINISTÉRIO DO AÇÚCAR DE CUBA (Dr.
Federico Sulroca Dominguez); TN-AMBIENTAL (Antônio M. Saad). O Sr. Sandro Roberto
Selmo, coordenador da CT-PAS, iniciou a reunião colocando a ata da reunião anterior
em discussão. Após sua leitura, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Coordenador
desta Câmara Técnica esclareceu que o motivo principal da realização da presente
reunião é a apreciação do EIA/RIMA referente ao empreendimento “Ampliação da
Unidade Industrial e Expansão de Áreas Agrícolas da Destilaria Alcídia S/A” e emissão
de Parecer Técnico. Posteriormente, mencionou os aspectos legais referentes à
elaboração do EIA/RIMA, conferindo atenção especial à Resolução SMA nº. 54 de
30/07/2008, que determina a necessidade de manifestação dos Comitês de Bacias
Hidrográficas (CBH´s) acerca desses estudos. O Sr. Sandro, continuando, agradeceu
aos senhores Ízio Barbosa de Oliveira e Roberto Polga pelo tempo, trabalho e empenho
dedicados à elaboração da Minuta do Parecer Técnico referente ao empreendimento da
Destilaria Alcídia, solicitando que tais agradecimentos estivessem explicitados em ata. A
seguir, o Prof. Dr. Antônio César Leal, pesquisador da UNESP/Presidente Prudente,
apresentou à CT-PAS o Dr. Federico Sulroca Dominguez, pesquisador do Ministério do
Açúcar de Cuba, que visita o Brasil a fim conhecer os processos produtivos de açúcar e
álcool e de destinação da vinhaça no país. Na seqüência, o convidado Sr. Antônio Saad,
geólogo, representante da empresa TN-Ambiental, que elaborou o EIA/RIMA referente à
ampliação e expansão das atividades da Destilaria Alcídia, tomou a palavra e realizou
exposição sobre a estrutura produtiva da Destilaria em questão, apresentando, ainda,
dados referentes ao aumento do consumo de água, porém com redução da relação litros
de água consumida/tonelada de cana produzida, destacando as áreas de influência do
empreendimento inseridas na UGRHI-22. O Sr. Antônio Saad encerrou sua
apresentação, e se dispôs a responder eventuais dúvidas. O Sr. Ízio questionou o fato de
não haver, no EIA/RIMA, previsão de aumento da captação de água subterrânea. O Sr.
Saad justificou dizendo que água subterrânea não é incluída no processo industrial. O
Sr. Roberto Shirasaki teceu comentários à respeito da tecnologia empregada na
produção sucroalcooleira, mas chamou a atenção para os impactos ambientais
negativos causados pela presença de uma atividade monocultora, sendo precisa a
renovação das áreas de cultivo e a fiscalização, pelos órgãos competentes, do uso da
água em destilarias. Outras questões foram esclarecidas pelo Sr. Saad, como a respeito
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do uso da vinhaça para fertirrigação e monitoramento das condições do solo, abordadas
no EIA/RIMA. Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Sandro Roberto Selmo solicitou o
início da apreciação da minuta do Parecer Técnico relativo ao empreendimento.
Inicialmente foi lida a caracterização do empreendimento e, após, houve discussão das
recomendações à empresa, que constam no Parecer. Durante a análise da minuta
mencionada foram feitas sugestões ao conteúdo, com destaque para a inserção do
monitoramento climatológico, sugerido pelo Prof. Dr. Antônio César Leal, programas de
captação e uso de água das chuvas e programas de adequação de APP’s. Além disso, o
Dr. César solicitou à empresa o envio, ao CBH-PP, de mapas de uso e ocupação do solo
na região do Pontal do Paranapanema, que abarquem outros usos e potencialidades de
cultivo além da cana-de-açúcar; chamou a atenção, também, para a gradativa redução
do número de postos de trabalho na medida em que se expande a atuação das usinas
na região. Outra observação realizada pelo Dr. César, também integrante da minuta de
Parecer Técnico, é a necessidade de verificação do local da aplicação dos recursos
oriundos da compensação financeira deste tipo de empreendimento; se estão sendo
direcionados à solução de problemas ambientais na região do Pontal. Nesse sentido, o
Sr. Sandro Roberto Selmo solicitou que conste em ata a importância deste
acompanhamento e que seja encaminhado um Ofício ao DAIA requerendo o Plano de
Investimentos da Compensação Financeira. Submetida à votação, a minuta foi aprovada,
assim como a CT-PAS também se manifestou favorável à ampliação da unidade
industrial e expansão de áreas agrícolas da Destilaria Alcídia após análise do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), com a
ressalva de que o interessado deverá cumprir todas as exigências técnicas
estabelecidas pelos órgãos pertinentes. Prosseguindo, os integrantes da Câmara
elaboraram uma minuta de Deliberação “AD REFERENDUM” CBH-PP/111/2010, de
10/01/2010, aprovando o Parecer Técnico da CT-PAS Nº 02/2010 sobre o
empreendimento “Ampliação da Unidade Industrial e Expansão de Áreas Agrícolas da
Unidade II” – Destilaria Alcídia S/A, situada no município de Teodoro Sampaio/SP. Após
os trabalhos realizados pelos membros da Câmara, o coordenador da CT-PAS, Sr.
Sandro Roberto Selmo, encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos e se
comprometeu a agendar nova reunião da Câmara para que sejam discutidos os critérios
de investimentos de recursos FEHIDRO no ano de 2010. Nada mais havendo a tratar,
eu, Régis Ricci dos Santos, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 10 de fevereiro de
2010. Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, “Comitê
da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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