
  

 
ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNT OS INSTITUCIONAIS 
CT-AI COM O GRUPO DE TRABALHO SOBRE NITRATO GT-NITR ATO. 
 
Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se a  1 
Reunião Conjunta da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI com o Grupo 2 
de Trabalho sobre Nitrato GT-Nitrato, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica 3 
do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do Departamento de Águas e Energia 4 
Elétrica, onde estiveram presentes os seguintes membros da CT-AI: Vandir Pedroso de 5 
Almeida (representante da FIESP); Marcelo Gomes de Oliveira Néias (representante da 6 
Assoc. ENg. Arq. Agron. De Presidente Prudente); Álvaro Yanagui (representante do 7 
DAEE). Estiveram presentes também os seguintes membros do GT-NITRATO: Marcelo 8 
Gomes de Oliveira Néias (representante da Assoc. ENg. Arq. Agron. De Presidente 9 
Prudente); Izio Barbosa de Oliveira (representante da CETESB); Gilmar José Peixoto 10 
(representante da SABESP/ABES); Sandro Roberto Selmo e Oswaldo Massacazu Sugui 11 
(representantes do DAEE); Alan Crivelari Talavares (representante da Vigilância 12 
Sanitária); Paulo César Durante (representante da Secretaria Estadual da Saúde); 13 
Vandir Pedroso de Almeida (representante da FIESP); e o Sr. Murilo Gonçalves 14 
Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, bem como convidados conforme 15 
lista de presença anexa. Com a palavra, o Sr. Marcelo Néias agradece a presença de 16 
todos, inicia a reunião e procede a leitura da ata da reunião anterior do GT-NITRATO, 17 
que após lida e realizadas as devidas correções foi aprovada. Na sequência, o Sr. 18 
Marcelo Néias procedeu a leitura da ata da reunião anterior da CT-AI , que após as 19 
devidas adequações foi colocada em votação e aprovada. Em seguida, a palavra é 20 
passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, que deu 21 
informações sobre o OF/GAB/PRM/PP/Nº622/2014-ly de 28/07/2014, que a Secretaria 22 
Executiva do CBH-PP recebeu da Procuradoria da República, o qual solicita 23 
manifestação deste CBH a respeito do tema da exploração do gás de xisto, com o uso 24 
da técnica de faturamento hidráulico em face dos blocos exploratórios do setor SPAR-25 
CN-BACIA DO PARANÁ (PAR-T-198;PAR-T-199; PAR-T-218:PAR-T-219 E PAR-T-220), 26 
explicando que ainda constam algumas indagações. Na sequência, procedeu-se a 27 
apresentação “Exploração do gás natural não convencional | Considerações”, de 11 de 28 
dezembro de 2013, de Marcelo Jorge Medeiros, Secretário Substituto, Diretor do 29 
Departamento de Recursos Hidráulicos e Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente 30 
Urbano, apresentação que versa sobre os dois tipos de gás, o convencional, e o gás de 31 
folhelho (shale gás), e suas formas de exploração. Foram destacados vários itens da 32 
apresentação, a qual mostrou que o Estados Unidos é o maior explorador mundial de 33 
gás de folhelho. Constou também na exposição, algumas entidades e órgãos que se 34 
manifestaram contrários a tal prática, bem como as movimentações no Brasil que vem 35 
tratando do assunto. Foram demonstradas também as consequências à curto e longo 36 
prazo com a exploração do gás de xisto e fraturamento hidráulico, bem como a indução 37 
de abalos sísmicos. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo tece comentários sobre a 38 
Moção/17/2012 que foi retirada da pauta da reunião da Câmara Técnica de Águas 39 
Subterrâneas, do CNRH. Ressaltou ainda, que em novembro de 2013, foi realizada a 12ª 40 
Rodada de Licitações realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 41 
Biocombustível (ANP), que tem por objetivo a autorização para explorar o gás de 42 
folhelho (gás de xisto) na bacia do Rio Paraná. Em seguida, os membros presentes 43 
trocaram informações e emitiram opiniões sobre o assunto, e na sequência foi 44 
transmitida a apresentação “Perspectivas da Exploração e Produção do Gás Natural 45 
Onshore em São Paulo”, de Ubirajara Sampaio de Campos, Subsecretário de Energia do 46 
Estado de São Paulo. Com a palavra, o Sr. Marcelo Néias notou que o foco desta 47 
apresentação é o mercado de gás natural, e deu considerações sobre alguns pontos da 48 



  

apresentação, como os aspectos geológicos e existência de parâmetros; exemplo do 49 
ciclo para o gás de folhelho; principais questões ambientais de interesse; riscos e 50 
acidentes. Posteriormente, foi apresentado o vídeo “Shale Gas Hydraulic”. Em seguida, 51 
os membros presentes entraram em um momento de troca de informações, onde foram 52 
debatidos alguns encaminhamentos sobre o tema, e na sequência o Sr. Murilo 53 
Cavalheiro procedeu à leitura do artigo da audiência pública, que aconteceu em Toledo-54 
PR, a qual debateu a extração do gás de xisto. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo 55 
destacou outros pronunciamentos, tais como: carta Aberta à Presidência; Fórum 56 
Nacional; Informação Técnica da CETESB de 12 de julho de 2013; Artigo do Dr. Ricardo 57 
Hirata/USP/Instituto de Geociências. Com a palavra, o Sr. Marcelo Néias, sugere que 58 
estes pronunciamentos, bem como as apresentações sejam encaminhadas aos 59 
membros da CT-AI e do GT-Nitrato, para que em uma próxima reunião, seja melhor 60 
discutido o assunto. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Izio, o qual nota para os 61 
membros desta reunião ter cautela a emitir qualquer pronunciamento sobre o assunto, 62 
ressaltando que esta reunião foi primeiramente para expor o assunto, pois ainda não há 63 
informações necessárias no momento para emitir qualquer opinião, e que o assunto 64 
merece ser estudado melhor. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo, sugere uma próxima 65 
reunião, em 29 de agosto de 2014, para que depois de recebidos os pronunciamentos, 66 
possam ser trabalhados melhor o assunto e emitir uma resposta ao ofício. Em seguida, a 67 
palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, que sugere a este CBH tomar uma posição, 68 
mesmo que seja uma Moção, e ressalta que as informações já obtidas são suficientes 69 
para uma resposta. Após um momento de troca de informações e opiniões, ficou 70 
agendada uma reunião da CT-AI com o GT-Nitrato para o dia 29 de agosto de 2014. 71 
Tratados todos os assuntos da pauta, o Coordenador da Câmara encerrou a reunião e 72 
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, 73 
Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 74 
quem de direito. Presidente Prudente, aos quinze dias do mês de agosto de 2014. 75 
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