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Com a palavra o Eng. Douglas Comparotto diz que o nome da 
empresa é Revita São Carlos Ambiental. Com a palavra o Prof. Dr 
Jozrael Henriques Rezende diz que não havendo mais manifes-
tação dos presentes, agradece a apresentação dos Consultores e 
os Responsáveis pelo empreendimento e solicita que os mesmos 
se retirem do recinto, pois o restante da Reunião será feita 
somente com os Membros das Câmaras Técnicas. Continuando 
solicita que as sugestões dos Membros das Câmaras Técnicas 
deverão ser encaminhadas por e-mail para a Secretaria Executi-
va. Eng.ª Márcia Cristina Cury Bassoto Membro do Estado e 
Coordenadora da Câmara Técnica de Planejamento justifica a 
sua ausência e envia copias digitais dos seguintes documentos: 
Lei 12.305 de 02/08/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos altera a Lei 9.605 de 12/02/1998, Lei 12.300 de 
16/03/2006 Institui a Política de Resíduos Sólidos e defini princí-
pios e diretrizes, Decreto 54.645 de 08/05/2006 Regulamenta 
dispositivos da Lei 12.300 de 16/03/2006, Portaria MINTER 53 
de 03/01/1979 Estabelece normas aos projetos específicos de 
tratamento e disposição de resíduos sólidos. Terminando, agra-
dece a presença de todos e dá por encerrada a reunião.

Comunicado
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CBH-BT, REA-

LIZADA EM 10-12-2010 EM ARAÇATUBA- SP
De acordo com a Lei 7663/91, aos dez dias do mês de 

dezembro de dois mil e dez, realizou-se a Assembléia Geral 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a 
partir das 09:30 h (nove horas), nas dependências da AEAN 
- Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste, 
em Araçatuba - SP, convocada conforme Edital Of. CBH-BT 
0118/2010, divulgado a todos os membros do Comitê e demais 
interessados, por e-mail e via A.R, contando com a presença 
de dez prefeitos; cinqüenta e três membros da Sociedade Civil, 
sendo nove titulares e, mais quatorze membros dos Órgãos do 
Estado, sendo oito membros titulares. Na seqüência, o Secretário 
Executivo, eng. Luiz Otávio Manfré, leu o Edital de Convoca-
ção da Assembléia, conferiu a Lista de Presença e, iniciou a 
composição da mesa diretora dos trabalhos, sendo convidado 
primeiramente o Presidente do Comitê, Eng. Celso Torquato Jun-
queira Franco, prefeito de Sud Mennucci; o Prefeito Municipal de 
Araçatuba, Dr. Aparecido Sério da Silva e o Secretário Executivo 
Adjunto, Eng. José Maria Morandini Paoliello e a Arq. Selma 
de Fátima Figueiredo Rico representando a Sociedade Civil. 
Em seguida apresentou a ata da assembléia anterior, informou 
que seu conteúdo basicamente refere-se aos financiamentos de 
empreendimentos e que se encontra no site do Comitê, sugerin-
do a suspensão da leitura, franqueou a palavra para as conside-
rações e como não houve manifestação, colocou em votação, a 
qual teve sua redação aprovada. Na sequencia usou a palavra o 
Sr. Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos, 
fez comentários sobre os trabalhos da Câmaras Técnicas e do 
GT-Reservatórios, disse que havia enviado sugestões para o 
Relatório de Situação e para o Plano Estadual e esperava que a 
reunião alcançasse seus objetivos e, passou a palavra ao Prefeito 
de Araçatuba, Sr. Cido Sério, que utilizou-a para agradecer a 
presença, falou sobre a instalação do estaleiro em Araçatuba 
o que trará maior uso para a hidrovia; em seguida falou o Eng. 
José Maria. Em seguida, o Eng. Manfré, secretário Executivo, 
informou que nesta data fora publicado o DECRETO nº 56.504 de 
9 dezembro de 2010 que aprova a implantação da cobrança pelo 
uso da água na bacia do Baixo Tietê. Adiantou que a partir desta 
data o Comitê vai preparar junto com o DAEE o ATO CONVOCA-
TÓRIO e por em prática a campanha publicitária. Na seqüência, 
dando continuidade ao Edital, foram apresentadas para votação 
e aprovadas por unanimidade as seguintes Deliberações “Ad 
Referendum”: DEL. CBH-BT 101/20010 de 01/06/2010 - Aprova 
“ad referendum” da Assembléia Geral do CBH-BT, solicitação da 
PM de Birigui para alterar proporcionalidade de pagamento de 
contrapartida; DEL. CBH-BT 102/20010 de 18/07/2010 - Aprova a 
transferência de recursos financeiros do CBH/BT para o CBH/MP 
tendo em vista a realização do VIII Diálogo Interbacias de Edu-
cação Ambiental em Recursos Hídricos; DEL. CBH-BT 103/20010 
de 18/07/2010 - Aprova “ad referendum” da Assembléia Geral 
do CBH-BT solicitação da PM de Avanhandava para alterar a 
proporcionalidade e o valor de pagamento da contrapartida. 
Em seguida o Secretário Executivo com o auxilio do especialista 
ambiental Evandro Sant’Anna iniciou-se a apresentação e dis-
cussão do RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DA BACIA DO BAIXO TIETÊ, 
que após as explanações e recomendações da Câmara Técnica 
de Planejamento e Avaliação, foi aprovada por unanimidade a 
Del. CBH-BT nº 104/2010 de 10/12/2010 - Aprova o Relatório de 
Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Baixo Tietê para o 
ano de 2010. Em seguida o Secretário Executivo com o auxilio 
do especialista ambiental João Paulo iniciou-se a apresentação 
e discussão do PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 
referente ao CBH-BT. Foi exposto através do “data show” 
todas as planilhas, discutindo-se item por item da proposta 
apresentada pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, 
sendo por fim aprovada por unanimidade a Del. CBH-BT nº 
105/2010 de 10/12/2010 - Aprova a proposta da Bacia do Baixo 
Tietê para o PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. Na 
sequencia iniciou-se a apresentação da Del. CBH-BT 095/2009 
de 15/12/2009 que estabeleceu os Critérios para financiamentos 
do Orçamento Fehidro 2010, e as propostas para alteração da 
mesma apresentadas pelas Câmaras Técnicas de: Turismo e 
Educação Ambiental; Saneamento; Planejamento e Avaliação; 
Conservação e Proteção dos Recursos Naturais, que após dis-
cussão, foi aprovada na forma da Del. CBH-BT nº 106/2010 de 
10/12/2010 - Define CRITÉRIOS para apresentação, avaliação e 
hierarquização de projetos para o ORÇAMENTO FEHIDRO 2011 
e dá outras providências. Em seguida, dando continuidade ao 
Edital de Convocação, os coordenadores das Câmaras Técnicas 
fizeram breve relato das atividades das mesmas durante o ano 
de 2010, na seguinte ordem: CT-Saneamento por sua coorde-
nadora Vera Lúcia Nogueira; CT-Turismo e Educação Ambiental 
por seu coordenador José Aparecido Cruz e CT-Planejamento 
e Avaliação por seu coordenador Luiz Otávio Manfré, estando 
ausente a coordenação da CT-Recursos Naturais. Em seguida 
o presidente Eng. Celso fez breve relato sobre o Prêmio da 
ANA - Agencia Nacional de Aguas concedido ao projeto “PREA” 
e solicitou à Arq. Selma Rico, representante do grupo, para 
discorrer a respeito do prêmio, o que foi feito e após recebeu 
os aplausos da platéia e a parabenização pela conquista não só 
para o grupo, mas também para o próprio CBH-BT que financiou 
o projeto. Em seguida, foi concedida a palavra à Ecologa Adria-
na Castro Silva que explanou sobre a proposta de emissão de 
carbono zero nas Assembléias, aprovada anteriormente e que 
foi colocada em prática nesta data através do preenchimento 
das fichas adequadas, o que provocou a necessidade de plantio 
de quinze árvores e será efetivada pela própria. Em seguida 
usaram a palavra os prefeitos de Guararapes, Sr. Edenilson de 
Almeida; de Valparaiso, o Sr. Marcos Yukio Higuchi; de Bilac, o Sr. 
José Roberto Rebelato e de Lavínia, o Sr. Rodolfo Mansan sobre 
as questões de implantação de hidrômetros e outros assuntos 
em geral. Por fim, usou a palavra o Sr. Lourival Rodrigues dos 
Santos, vice-presidente do CBH-Tietê Batalha e presidente do 
DAEP-Penápolis para expor as ações de Penápolis na área 
ambiental e dizer que estava presente na premiação da ANA 
onde o próprio DAEP era concorrente. Em seguida o presidente 
agradeceu a atenção de todos, requereu que complementem 
as documentações exigidas para os Contratos Fehidro; que 
obedeçam aos prazos legais para entrega de solicitações de 
financiamentos do Orçamento 2011; agradeceu ao Governador 
do Estado de São Paulo pela expedição do decreto autorizando a 
implantação da cobrança pelo uso da água na bacia; agradeceu 
aos funcionários do DAEE e da CRHI que colaboraram para a 
realização da Assembléia, agradeceu ao CREA-AEAN-SEESP 
pela cessão do local e, aproximadamente às 13:30 horas, como 
ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Celso 
Torquato Junqueira Franco encerrou a Assembléia agradecendo 
o empenho de todos e desejando um feliz 2011 a todos, sendo 
que a ata deverá ser enviada para publicação.

de aproximadamente 22 anos. Atualmente são coletadas 140 
toneladas/dia, o que dá 800 gramas por habitante/dia. Com a 
palavra o Prof. Dr. Marcelo Montaño apresenta o estudo para a 
escolha da alternativas locacionais para a 1ª aproximação e 
foram estabelecidos os seguintes critérios: formação geológica, 
tipos de solo, relevo(declividade), águas superficiais, áreas de 
vegetação nativa, áreas urbanas, aeroportos e aeródromos, 
áreas com diretriz de uso diferenciado e unidades de conserva-
ção; foram escolhidas 19 áreas. Usando os critérios: estruturas 
fundiárias, distancia do centro gerador, posicionamento em 
relação aos ventos predominantes, condição de acesso existen-
tes, existência de habitação próxima, potencial para impacto 
visual, dentre as 19, foram escolhidas 06 áreas e após as sonda-
gens de solo foi escolhida a área situada na SP 215 São Carlos/
Ribeirão Bonito, na sub bacia hidrográfica do Ribeirão Monjoli-
nho, a 12km do Trevo da Av. Morumbi. Com a palavra o Prof. Dr. 
Valdir Schalch apresenta considerações sobre o empreendimen-
to: o encerramento da vida útil do atual aterro, a importância 
que a cidade tenha um Plano Diretor, as pesquisas na escolha do 
local Aterro Sanitário, monitoramento do chorume, sendo que o 
mesmo deverá ser transportado para a estação de tratamento de 
esgoto para o seu tratamento, recuperação da área degradada, 
sala de transbordo dos resíduos do serviço de saúde, local de 
armazenamento de pneus inservíveis, concepção de sistema de 
proteção ambiental, sistemas auxiliares de isolamento da área e 
cinturão verde, sistema de tratamento de líquidos percolados. O 
aterro ocupará uma área de 565.685,33 m², a área não tem 
cobertura vegetal nativa, somente cultivo de cana de açúcar; 
existe uma habitação isolada a 500 metros sem ocupação per-
manente, a distancia do corpo da água é de aproximadamente 
250 metros. Nos trabalhos de vistoria e avaliação arqueológica 
não foi constatada a presença de vestígios pretéritos, não se 
encontra inserida em área de segurança aeroportuária – ASA, no 
local está previsto um local para a administração e pátio de 
compostagem, lagoas de contenção de líquidos percolados com 
capacidade para 6570 m³. Está previsto sistema de coleta e 
queima de gases, o aterro tem vida útil de 22 anos, coleta de 160 
toneladas/dia, hoje e no dia do encerramento 320 toneladas/dia, 
os resíduos sólidos domiciliares Classe II – A não inertes (NBR 
10004), a distancia e de 12 km de São Carlos (Cidade Aracy) via 
de acesso boa (tendo 800 metros de estrada de terra). Com a 
palavra Sra. Claudia Alice Bacaro pergunta se o líquido percola-
do (chorume) será tratado no local ou será tratado na estação 
de tratamento de esgoto. Com a palavra o Biol. Paulo José 
Penalva Mancini diz que o mesmo deverá ser tratado, na estação 
de tratamento de esgoto, mas sempre levando em conta a con-
centração de matéria orgânica que poderá atrapalhar a eficiên-
cia do tratamento. Com a palavra o Eng. José Luiz Galvão de 
Mendonça Membro Suplente do Estado e Membro da Câmara 
Técnica de Saneamento pergunta se está descartada a incinera-
ção. Com a palavra o Prof. Dr. Valdir Schalch diz que não foi 
prevista a sua instalação, mas não descarta a instalação no 
futuro. Com a palavra o Biol. Paulo José Penalva Mancini diz que 
a triagem do lixo tem um custo de aproximadamente R$ 18 
milhões e um incinerador com custo de aproximadamente R$ 50 
milhões. Com a palavra o Eng. Roberto Polga Membro do Grupo 
Técnico de Cobrança - Convidado diz que na fase de encerra-
mento e deposição do chorume esta previsto o seu transbordo 
por caminhões até a estação de tratamento de esgoto e já foi 
previsto no caso de acidente que atitude tomar, bem como o 
tratamento do lodo remanescente. Com a palavra Prof. Dr. Valdir 
Schalch diz que não foi feito estudo sobre isso, mas para a 
compostagem terá que ser feito o seu licenciamento. Com a 
palavra o Eng. Osmar José Gualdi Membro Suplente do Estado 
pela Secretaria do Saneamento e Energia e Coordenador da 
Câmara Técnica de Água Subterrâneas pergunta se para a sele-
ção da área foi levado em consideração seção de lavras pelo 
DNPM. Com a palavra o Prof. Dr. Marcelo Montaño diz que isso 
foi verificado e não tem nenhuma pesquisa de lavra na área. 
Com a palavra o Eng. João André Miranda Almeida Prado Mem-
bro do Titular do Estado pela Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento e Membro da Câmara Técnica de Recursos Naturais diz 
que a gestão de resíduos sólidos tem várias correntes sobre 
existência de aterro sanitário no município ou não. Com a pala-
vra o Prof. Dr. Valdir Schalch diz que o aterro sanitário é impor-
tante para todas as cidades e o mesmo pode ser feito de diversas 
maneiras uma é através de consórcio regional. Com a palavra o 
Prof. Dr. João Luiz Boccia Brandão Membro Titular da Sociedade 
Civil e Membro da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão 
diz que o projeto apresentado e para coletar todo o lixo, e deve-
ria ampliar a reciclagem e a coleta seletiva. Com a palavra o Biol. 
Paulo José Penalva Mancini diz que o aterro sanitário tem sua 
vida útil prevista de 22 anos com o volume lixo que é coletado 
hoje e o objetivo da contratação da empresa e o aumento da 
coleta seletiva com criação de Cooperativa pagando hoje por 
tonelada R$ 100,00. Com a palavra o Prof. Dr. Marcelo Montaño 
diz que a vida útil do aterro e de 20 anos e a reciclagem e muito 
importante. Com a palavra o Eng. Paulo Vaz Filho Membro da 
Câmara Técnica de Saneamento pergunta quais são as medidas 
mitigadoras e compensatórias e a jazida de solo que será utili-
zada na cobertura. Com a palavra o Prof. Dr. Marcelo Montaño 
diz que foram feitos vários estudos e inicialmente será utilizado 
o mesmo material do corte e futuramente teremos que procurar 
jazidas próximas. Com a palavra o Prof. Dr. Valdir Schalch diz que 
no Volume 2 na pagina 469 foram colocadas varias medidas 
mitigadoras entre elas a implantação do cinturão verde, monito-
ramento das águas superficiais e subterrâneas, contratação de 
mão de obra local e matas ciliares nas nascentes. Com a palavra 
o Prof. Dr. Marcelo Montanõ diz que outras medidas mitigadoras 
são: projeto de escoamento superficial, solo impermeabilizado, 
pouca interferência na topografia (maciços) e pouco trafégo de 
caminhões. Com a palavra o Eng. Edson Montini da Estação 
Ecológica de São Carlos pergunta se existe algum estudo sobre 
a Estação Ecológica. Com a palavra o Prof. Dr. Marcelo Montaño 
diz que esta previsto a sua ampliação (atualmente tem 75 hec-
tares). Com a palavra o Eng. Fabio de Santi Membro da Câmara 
Técnica de Águas Subterrâneas pela Sociedade Civil pergunta se 
na área tem alguma recarga do Aqüífero Guarani. Com a palavra 
o Eng. Douglas Comparotto diz que na área em estudo não há 
recarga do Guarani. Com a palavra o Biol. Paulo José Penalva 
Mancini diz que 72% do município de São Carlos tem área de 
recarga, mas no local do aterro existe rocha diabásica que 
impermeabiliza toda a área, portanto não há recarga. Com a 
palavra o Eng. Osmar José Gualdi diz que existem vários poços 
na região para que isso seja verificado com mais exatidão. Com 
a palavra o Biol. Paulo José Penalva Mancini diz que foi verifica-
do que a área não é de recarga. Com a palavra o Eng. Osmar 
José Gualdi pergunta qual é a probabilidade de haver contami-
nação do lençol freático. Com a palavra o Prof. Dr. Marcelo 
Montaño diz que pode haver o rompimento da manta e que não 
foram feitos estudos para isso. Eng. Valdir Schalch sugere que 
seja feito um monitoramento e que a duração da manta é de 100 
anos, e que antes da colocação da mesma existe um colchão de 
1,00 metro de argila compactada. Com a palavra o Eng. Heitor 
Pelaes Membro do Estado pela Secretaria de Saneamento e 
Energia e Membro da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão 
pergunta qual é a distância da área em estudo até o Município 
de Ibaté. Com a palavra o Prof. Dr. Marcelo Mantaño diz que 
Ibaté tem aeroporto desativado e que a distância e de 12,6 km. 
Com a palavra o Eng. Fabio de Santi pergunta sobre como ficará 
o Crédito Carbono do aterro. Com a palavra o Eng. Douglas 
Comparotto diz que o Crédito ficará a cargo da empresa contra-
tada. Com a palavra o Prof. Dr Jozrael Henriques Rezende diz 
que como no caso do Município de Jaú, não querer o aterro é 
uma falha, o Crédito Carbono do aterro não terá compensação 
pelo empreendedor e que seja adquirida a área até o ribeirão (na 
extensão 247 metros). Com a palavra o Biol. Paulo José Penalva 
Mancini diz que a desapropriação será feita pela Prefeitura e a 
compra da área pela empresa. Com a palavra o Eng. Oioli Pache-
co Junior Membro da Câmara Técnica Planejamento e Gestão 
pela Sociedade Civil pergunta qual é o nome da empresa e se na 
área a ser desapropriada existe reserva legal. Com a palavra o 
Prof. Dr. Marcelo Montaño diz que já existe reserva legal na área. 

águas subterrâneas, enfatizando que uma vez contaminada essa 
água é imprópria para o consumo humano e questionou se há 
um monitoramento dessas águas. O Sr. Carlos Dinucci diz que há 
um levantamento para aplicar adubo apenas onde é necessário 
e que há um rodízio de culturas com leguminosas. O Especialista 
Ambiental Mariano Maudet Bergel diz que a população espera 
que a ampliação da usina gere empregos, no entanto, na apre-
sentação foi mostrado que há uma pequena queda no número 
de empregos e questiona em seguida como será o aproveita-
mento e aperfeiçoamento dos empregados provenientes do 
corte de cana. Os representantes da usina dizem que a qualifica-
ção e o reaproveitamento é cultura da empresa, que tem como 
parceiros o SESI e o SENAI e que para a certificação de qualida-
de é considerada a baixa rotatividade de mão-de-obra. Encerra-
da a sessão de questões as Câmaras Técnicas do CBH – SMT, 
CBH –TJ e do CBH – MP se reuniram e propuseram que haja 
vários programas: 1 - Programa de Monitoramento da Fauna 
ameaçada de extinção, em especial para a onça-parda e não 
apenas corredores ecológicos, que consistem em plantio de 
mudas pequenas e demora muito para se formar um ambiente 
seguro aos animais, lembrando que a onça-parda é uma espécie 
de topo de cadeia alimentar e sua preservação pressupõe a 
preservação de todas as espécie associadas a sua cadeia alimen-
tar. Monitoramento do aqüíferos subterrâneos e disponibilização 
de dados, controle de incêndio nas APPs. Não havendo mais 
manifestações foi encerrada a reunião. O Engenheiro Florestal 
Amilcar Marcel, Membro da Câmara Técnica de Recursos Natu-
rais pela Fundação Florestal, enviou por e-mail as seguintes 
sugestões: Condicionantes e restrições: 1.Como a proponente é 
signatária do Protocolo Agro-Ambiental do Setor Sucroalcooleiro 
Paulista, adicionamos todos os compromissos assumidos pela 
proponente no Protocolo como condicionante na presente deli-
beração; 2. Que não seja utilizado fogo como técnica de colheita 
ou de manejo nas área de expansão do empreendimento e para 
as áreas já cultivadas sejam cumpridas as metas assumidas no 
Protocolo Agroambiental; 3. Que seja feito o georreferenciamen-
to, a identificação e o monitoramento de todos os fragmentos e 
arvores nativas isoladas nas áreas de plantio; 4. Que não haja 
derrubada de nenhum fragmento de vegetação nativa dentro 
dos limites da UGRHI – Tietê – Jacaré; 4. Seja feita restauração 
florestal na totalidade das APPs de todas as fazendas próprias 
utilizadas para a produção de cana-de-açúcar, seguindo critérios 
registrados em documento “Programa de Adequação Ambiental 
da Usina da Usina São Manoel” elaborado em parceria com o 
Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal do Departamen-
to de Ciências Florestais da ESALQ/USP. As metas de restauração 
devem obedecer ao declarado no Protocolo Ambiental, ou seja, 
10% por ano de todas as áreas a serem restauradas, durante o 
período de 10 anos. Nas áreas arrendadas ou de parceiros agrí-
colas sugere-se que seja feito programa de fomento, dando 
orientações técnicas e fornecendo mudas para plantio. 5. Que a 
mão de obra utilizada nos trabalhos de restauração ecológica 
seja de trabalhadores rurais locais e que esta receba a devida 
formação e capacitação para a boa execução dos trabalhos de 
restauração ecológica; 6. O empreendedor deverá monitorar a 
qualidade da água e apresentar os resultados regularmente a 
CETESB e ao Comitê de Bacias Hidrográficas Tietê – Jacaré; 7. 
Apresentar levantamento dos pontos de captação para abasteci-
mento público, na ADA; 8. Que sejam apresentados estudos de 
realocação das estradas rurais que passam sobre os limites das 
Áreas de Preservação Permanente (APPs); 9. Apresentar propos-
tas para contenção do carreamento de sedimentos nos cursos d 
água dentro dos limites da UGHI Tietê – Jacaré; 10. Umectação 
das estradas de servidão sempre que haja necessidade; 11. 
Sejam apenas utilizados agrotóxicos ou defensivos agrícolas que 
não ofereçam riscos de contaminação dos corpos d’água e 
mananciais subterrâneos; 12. Que seja feito o informe sobre 
agrotóxicos utilizados contendo a quantidade, a diluição, a 
locação e o período; 13. Que o proponente seja responsável pela 
manutenção de toda a extensão das estradas de servidão e 
vicinais utilizadas no processo produtivo.

Comunicado
Ata das Câmaras Técnicas do CBH-TJ, realizada no dia 31 

de Agosto de 2010.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré, de acordo 

com a Lei n 7663 de 30/12/91, realizou Reunião com as Câmaras 
Técnicas Planejamento e Gestão, Recursos Naturais e Sanea-
mento convocados para tratar de vários assuntos de interesse do 
CBH-TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 31/08/2010, 
nas dependências da FATEC, sito a Rua Frei Galvão, s/n Jardim 
Pedro Ometto – Jaú, Estado de São Paulo, atendendo à convoca-
ções e convites por ofício da Presidente do CBH-TJ Prefeita 
Fátima Terezinha Camargo Guimarães, reuniram-se em Sessão 
Pública os Membros que compõem as três Câmaras Técnicas do 
Comitê, conforme livro de presença, para junto deliberarem 
sobre a ordem do dia: solicitação através dos Ofícios 45848/2010/
TA de 26/05/2010 e do Ofício n.º 65559/2010/TA de 02/08/2010 
para análise e manifestação quanto ao EIA-RIMA das obras de 
Implantação do Aterro Sanitário para Disposição Final de Resídu-
os Sólidos Domiciliares – Classe IIA da Prefeitura Municipal de 
São Carlos. Compareceram as seguintes pessoas representantes 
do Empreendedor: Biol. Paulo José Penalva Mancini – PM de São 
Carlos, Eng. Douglas Comparotto Minamisako– PM de São Car-
los, Prof. Dr. Marcelo Montaño, Prof. Dr. Valdir Schalch e Bioq.ª 
Érica Pugliesi todos Consultores; pelas Câmara Técnica de Plane-
jamento e Gestão, Recursos Naturais e Saneamento: Eng. Rober-
to Polga (Convidado, CIESP Comitê PCJ), Eng. Artur Lima Osório 
(PM de Araraquara), Eng. Heitor Pelaes (Secretaria de Sanea-
mento e Energia), Prof. Dr. João Luiz Boccia Brandão (USP), Fla-
vio Alberto Parenti (PM de São Manuel), Eng.José Luiz Galvão de 
Mendonça (DAEE), Dr. Dorival Aparecido Mansano (OAB), Eng. 
Osmar José Gualdi (Secretaria de Saneamento e Energia e Coor-
denador da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas), Eng.ª Aline 
Astolfi (PM de Iacanga), Prof. Dr.º Jozrael Henriques Rezende 
(FATEC – Jaú e Vice Presidente do CBH – TJ), Eng. Eliel Oioli 
Pacheco Jr. (ACIFLORA), Sra. Sibeli C Fiochi (SINDSPAN), Sr. José 
Vitor Ficcio (Associação Bica de Pedra), Eng.ª Mileide Camila 
Piovezana (PM de Boracéia), Eng.ª Aline Astolfi (PM de iacanga), 
Eng. Renato Soares Dinamarco Lemos (CODASP), Eng. João 
André Miranda de Almeida Prado (Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento), Prof.ª Ilza Machado Kaiser (FATEC – Jaú), Sra. 
Claudia Alice Bacaro (PM de Jaú), Biol. Paulo José Penalva Man-
cini (PM de São Carlos) e Eng. Paulo Vaz (Associação Escola de 
Engenharia de Araraquara). Com a palavra o Prof. Dr. Jozrael 
Henriques Rezende Vice presidente do CBH - TJ agradece a pre-
sença de todos, e diz que o papel das Câmaras Técnicas é de 
analisar a apresentação do EIA/RIMA e dar sugestões, sempre 
tomando como base a Resolução SMA n.º 054/2008; agradece 
ao Eng. Roberto Polga representante CIESP e Membro do PCJ 
que enviou “Orientações aos Empreendedores para apresenta-
ção de EIAs ao Comitê do PCJ” e sugere que o mesmo seja 
adaptado ao TJ depois de analisado pelas Câmaras Técnicas. 
Com a palavra o Biol. Paulo José Penalva Mancini da PM de São 
Carlos e Membro da Câmara Técnica de Recursos Naturais diz 
que o aterro sanitário atual foi licenciado em 1988, e foi um 
licenciamento de gabinete, pois não houveram Audiências Públi-
cas embora a legislação já exigisse. Está localizado em uma área 
particular e um aluguel esta sendo pago desde 1988 retroativa-
mente. Possui capacidade de 90.000 toneladas de lixo, mas já foi 
depositado muitas vezes mais do que isso é sua vida útil e de 
aproximadamente 1 ano e meio. Portanto, foi contratada a FIPAI 
para os estudos de escolha da área, e confecção do EIA/RIMA, e 
a contratação de uma empresa privada que fará a obra e a 
coleta domiciliar no esquema PPP (Parceria, Público/Privada), 
sendo que a mesma deverá investir na educação da população 
e com isso gerar menos lixo (Coleta Seletiva). Outra coisa impor-
tante é a instalação de Ecopontos para a coleta de resíduos da 
construção civil e o cumprimento da Sanção Presidencial da Lei 
12.305 de 02/08/2010 que institui a Política Nacional de Resídu-
os Sólidos. Com a palavra o Eng. Douglas Comparotto diz que 
para elaboração do projeto foi levado em conta as Audiências 
Públicas, a coleta seletiva e o aproveitamento da matéria orgâ-
nica, o crescimento de São Carlos e a vida útil do Aterro que é 

foi definido em 1954, quando adquirida pela família Dinucci. 
Atualmente produz Cana de Açúcar 2.565.000 ton/safra e após 
ampliação produzirá 3.600.000 ton/safra. Produtos: Etanol 
(litros/safra) 125.000.000, após ampliação 136.290.000; Açúcar 
(saca de 50 kg/safra) 3.000.000, após ampliação 4.900.000; 
Levedura seca (ton/safra) 2.000, após ampliação 2.725 e Energia 
Elétrica (MWh) 22.489, após ampliação 52.000. O consumo de 
água Atual: 0,90 m³ H/TC 630 TCH 2.565.000 TCSAFRA Futuro: 
0.73 m³ H/TC 800 TCH 3.600.000. Número de funcionários atual: 
administração safra: 186; entressafra: 177; indústria safra: 249 
entressafra: 177, agrícola efetivo safra: 700 entressafra 740, 
trabalhadores rurais safra: 2.037 entressafra 1.544, total safra: 
3.172 entressafra 2.638. Numero de funcionários após amplia-
ção: administração safra: 204 entressafra 191, industria safra: 
317 entressafra 318, agrícola efetivo safra: 910 entressafra 934, 
trabalhadores rurais safra: 1670 entressafra: 1091, total safra: 
3.101 entressafra 2.534. Investimentos programados ano safra 
2009/2010 equipamentos agrícolas R$ 0,00, equipamentos 
Industriais R$ 3.297.500,00, ano safra 2010/2011 equipa-
mentos agrícolas R$ 208.000,00 equipamentos industriais R$ 
23.082.500,00, ano safra 2011/2012 equipamentos agrícolas R$ 
4.969.830,00 equipamentos industriais R$ 6.595,00, Total Inves-
tido em Equipamento Agrícola e Industrial R$ 38.152.830,00. 
E investe em projetos sociais R$ 500.000, ao ano. Benefícios 
provenientes da ampliação: aumento de impostos, geração de 
empregos, novos fornecedores, compensação ambiental direcio-
nada à unidade de conservação indicada pela SMA/CONSEMA, 
ampliação do programa de restauração florestal das áreas em 
APPs, ampliação de programa de treinamento e qualificação 
de mão de obra e desenvolvimento da região. Com a palavra o 
Geólogo Antonio M. Saad, consultor apresenta mapas com ADA 
– área diretamente afetada, AID – área de influência direta - e 
AII – área de influência indireta - e área em estudo, abrangem 
03 comitês: o MP, TJ e o SMT. A ocupação do solo na ADA ocorre 
através da cana com 33,6%, pastagem 22,6%, vegetação 15,8% 
e reflorestamento 13,3 %. Continuando, apresenta mapas com 
áreas de expansão e tabelas das áreas de cana de açúcar.

Área atual
Município Própria Parceria Fornecedor Total %

Areiopolis 0 203,99 379,08 583,07 1,9

Botucatu 2.156,07 7.825,10 313,00 10.433,47 33,82

Igaraçu do Tiete 0 947,10 0 947,10 3,07

Pratania 0 1.156,37 9,76 1.166,13 3,78

São Manoel 7.498,20 8.901,44 1.459,93 17.120,24 57,44

Total 9.654,27 19.034,00 2.161,77 30.850,00 100

Área após ampliação
Município Própria Parceria Fornecedor Total %

Areiopolis 0 242,67 450,96 693,63 1,89

Botucatu 2.156,07 9.308,96 372,36 11.837,39 32,25

Igaraçu do Tiete 0 1.126,69 0 1.126,69 3,07

Pratania 0 1.375,65 11,61 1.387,26 3,78

São Manoel 9.680,42 10.481,04 1.494,07 21.655,53 59,01

Total 11.836,49 22.535,00 2.329,00 36.700,50 100

Produção por safra: cana (ton.) atual 2.565.000 futuro 
3.600.000; etanol (m³) atual 125.000 futuro 136.290; açúcar 
(saca de 50 Kg) atual 3.000.000 futuro 4.900.000; levedura (ton/
safra) Atual 2.000 futuro 2.725; Energia elétrica produzida 
(MWh) Atual 33.489 Futuro 52.000.Consumo de água na indús-
tria. - Superficial: atual 187,50 m³/h futuro 191,50 m³/h. subter-
rânea atual 566,50 m³/h futuro 582,50 m³/h. Meio Físico: apre-
senta carta tipos Climáticos, geomorfologia, geologia, pedolo-
gia, coleta de solos para análise, carta de erosividade da chuva 
na ADA, carta de Suscetibilidade a erosão na ADA, fotos dos 
recursos hídricos superficiais. Medidas Mitigatórias e de Com-
pensação: Plano de Monitoramento e Conservação do Solo, 
Plano de Monitoramento e controle das águas subterrâneas em 
áreas de fertirrigadas, Plano de monitoramento das águas super-
ficiais, plano de controle e aplicação da vinhaça. Meio Biótico: 
levantamento florísticos e fitossociológico, vegetação original, 
vegetação regional. Vegetação das áreas investigadas: 149 
espécies arbóreas, 03 espécies de palmeiras e 57 espécies herbá-
ceas e arbustivas. Peixes: espécies identificadas 27, espécies 
ameaçadas de extinção 01, Répteis e Anfíbios: répteis 06 espé-
cies e anfíbios 18 espécies. Aves: espécies evidenciadas 177 
espécies. Mamíferos: espécies evidenciadas 21 (15 espécies 
nativas e 06 exóticas), ameaçadas de extinção 04. Medidas: 
programa de monitoramento sazonal de fauna e flora, plano de 
recuperação e manejo de APPs, programa de apoio a regulariza-
ção da Reserva Legal, incentivo para os produtores e fornecedo-
res rurais isolarem fragmentos florestais e recomporem as APPs. 
Demografia na AID (área de influencia direta) em 2009 205.863 
habitantes. Economia gerada pelo empreendimento - fatura-
mento total: (2009) R$ 318197.327,78 (2013) R$ 446.592.740,74, 
ICMs (2009)R$ 17.610890,63 (2013) 24.717.039,48. Serviços 
Básicos: tem capacidade de absorver as mudanças gradativas 
que o processo de ampliação do empreendimento irá gerar. 
Impacto ambiental e medidas mitigadoras: criação de expectati-
vas na população, movimentação de terra somente na área 
industrial, mão de obra específica dos fornecedores e instalado-
res, fornecedores mais conscientes do seu papel social e ambien-
tal, investimento em aproveitamento de mão de obra local. 
Positivo: geração de postos de trabalho, geração de renda agrí-
cola, geração de arrecadação de impostos, recuperação e con-
servação do solo. Negativos: pressão sobre áreas com outras 
culturas, emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos 
sólidos e sobrecarga viária. Conclusão: o empreendimento do 
ponto de vista tecnológico, sócioeconômico e ambiental tem 
viabilidade, os reflexos da ampliação industrial e agrícola sobre 
a economia dos municípios trarão efeitos positivos para a popu-
lação, os impactos de caráter negativo são passiveis de mitiga-
ção. Aberta a sessão de perguntas, a Especialista Ambiental 
Célia A Surita (SMA – CRH) indaga sobre as lagoas de vinhaça e 
sobre a aplicação desse sub-produto no canavial, se não atinge 
o lençol freático. O Eng. Químico Cleber Gonçalves Aguiar expli-
ca que na usina existem 9 tanques de vinhaça, e todos são 
revestidos e impermeáveis, a fertiirrigação com vinhaça ocorre 
no período de seca e segue o PAV, plano de aplicação de vinhaça 
entregue à CETESB. Além disso, a usina está aguardando a 
Licença da CETESB para instalação de uma estação de tratamen-
to de efluentes, que consiste de 4 reatores anaeróbios com 
capacidade de tratar 90m3 por dia, sendo que a água será reu-
tilizada. Em seguida, Eng. Heitor Pelaes, Membro Titular da 
Câmara Técnica de Planejamento e Gestão, questiona se já foi 
protocolado no DAEE o pedido para aumento da vazão outorga-
da, garantindo a licença da vazão que será utilizada no processo 
após sua ampliação. O Eng. Químico Cleber Gonçalves Aguiar 
explicou que todas as captações já estão outorgadas com as 
vazões necessárias para o uso industrial mesmo após a amplia-
ção, sendo que atualmente há uma captação de 187,5 m3/h de 
água superficial e passará para 191 m3/h. A captação atual de 
água subterrânea é de 379 m3/h e passará a 391 m3/h. Na 
seqüência, o Especialista Ambiental Mariano Maudet Bergel, 
Membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental, indagou se 
está previsto algum programa para a proteção das 4 espécies de 
mamíferos ameaçados de extinção que foram encontradas no 
levantamento da área que será utilizada para a plantação e 
cana-de-açúcar. Com a palavra o Sr. Carlos Dinucci diz que nessa 
área será utilizada a colheita mecanizada, não havendo queima-
das, o que reduz o número de mortes de animais. informou ainda 
que existe um projeto da usina em parceria com a ESALQ de 
recuperação de APPs, que produz 100.000 mudas de plantas 
nativas ao ano, plantadas de forma a criar um corredor ecológi-
co, garantindo o trânsito de animais.O Geólogo Emilio Carlos 
Prandi do DAEE de Marilia e do Comitê do Médio Paranapanema 
expressou sua preocupação com a contaminação de nitrato em 


