
 

DMA – Departamento de Meio Ambiente 

Copyright ® 2011 Fiesp. Todos os direitos reservados 

Comentários e sugestões: Fone: 11 3549-4675 | Fax: 11 3549-4237 
E-mail: cdma@fiesp.org.br | Site: http://www.fiesp.org.br  
Twitter: http://twitter.com/FiespAmbiental 

 

1 

Informativo de Meio Ambiente da Fiesp Edição nº 72 – Ano VII – Março 2012 

Governo de SP e setor produtivo paulista assinam 

termo de responsabilidade pós-consumo 

 
Em 28 de fevereiro, o DMA esteve presente ao encontro no 

Palácio dos Bandeirantes, quando o secretário do Meio 

Ambiente, Bruno Covas, ao lado do Governador do Estado 

Geraldo Alckmin, assinou quatro Termos de Compromisso 

setoriais para a implementação da logística reversa no 

Estado de São Paulo, a saber: embalagens plásticas de 

óleos lubrificantes; embalagens de produtos de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos e materiais de limpeza e 

afins; de embalagens de agrotóxicos e, de pilhas e baterias 

portáteis. A Fiesp participou ativamente do processo de 

discussão e de elaboração dos Termos de Compromisso, 

junto com os setores industriais. Ao final foi promulgado um 

decreto criando o Programa Estadual de Implementação de 

Projetos de Resíduos Sólidos com o objetivo de atender às 

diversas ações do governo do estado na política de resíduos 

sólidos. 

 

Inscrições abertas até 09 de abril para 18º Prêmio 

Fiesp de Mérito Ambiental 2012 

 
Para concorrer ao Prêmio, às indústrias instaladas no Estado 

de São Paulo deverão inscrever-se por meio do site: 

www.fiesp.com.br/meritoambiental. 

 

 

 

 

Curso Internacional sobre Avaliação e Remediação 

de Áreas Contaminadas 

 

Nos dias 07, 08 e 09 de março, o DMA/Fiesp em parceria 

com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb) e a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas 

(Abas) promoveu o curso internacional que contou com a 

presença de Otávio Okano, presidente da Cetesb;      

Eduardo San Martin, diretor do DMA/Fiesp; Everton de 

Oliveira, diretor da Hidroplan; Jim Barker, pesquisador da 

Universidade de Waterloo; Holger Weiss, chefe do Centro de 

Estudos Ambientais Helmholtz; e Marco Pede, sócio da 

InSitu Remediation, além de professores de universidades 

do Canadá, Alemanha e da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp) de São Carlos. 

 

Seminário “Água e Saúde” 

 
Em 22 de março (Dia Mundial da Água), acontece na Fiesp, 

o Seminário que discutirá entre outros, os novos padrões de 

qualidade da água. Ao final, acontece a cerimônia de 

entrega do 7º Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de 

Água. Inscrições em: http://bit.ly/x3cGDg. 

 

Guia Ambiental de Produção mais limpa 

A parceria firmada entre a Fiesp, seus 

sindicatos filiados e a Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb)  beneficia o meio ambiente, por 

meio da edição de Guias Ambientais 

setoriais. Eles demonstram o 

compromisso da indústria com a 

produção mais limpa e o 

desenvolvimento sustentável. O material 

mais recente foi elaborado pelo setor de transformação de 

material plástico, e lançado em 09 de fevereiro, na Fiesp. O 

download pode ser feito pelo site http://bit.ly/AeNfma. 

http://www.fiesp.com.br/meritoambiental/
http://bit.ly/x3cGDg
http://bit.ly/AeNfma
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Seminário sobre Tributação Ambiental: seu papel 

para o desenvolvimento econômico sustentável. 

 

Deputado Arnaldo Jardim discursa na mesa de abertura 

 

Em 12 de março, o DMA, representado pelo diretor titular 

Nelson Pereira dos Reis, participou da cerimônia de abertura 

do evento promovido pelo Departamento Jurídico (Dejur) da 

Fiesp, que contou com as presenças do deputado Arnaldo 

Jardim, Helcio Honda e Fabio Nieves, respectivamente 

diretor titular e diretor adjunto do Dejur, e Alexandre 

Zavaglia Coelho, diretor executivo da Escola de Direito do 

Brasil (EDB). Na oportunidade, o diretor titular do 

DMA/Fiesp comentou sobre a relevância das discussões 

sobre o tema e ponderou sobre a situação tributária do 

Brasil, que sabidamente impõe um grande número de 

taxas, tributos e contribuições aos cidadãos e empresas. 

Apontou ainda, que para mais 90% dos empresários do 

país, a tributação excessiva afeta substancialmente a 

competitividade de nossos produtos. As pequenas e médias 

empresas são as principais afetadas por essa oneração, cujo 

principal resultado é a falta de capacidade de investimento. 

Finalizando, ponderou sobre a necessidade de se concentrar 

em uma proposta de reforma tributária que possa contribuir 

para a construção de uma sociedade efetivamente justa e, 

sobretudo, sustentável. 

 

Mudanças Climáticas e Eventos Extremos no Brasil 

Em estudo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 

Sustentável (FDBS), realizado em parceria com o Lloyds, os 

autores buscaram entender como as mudanças climáticas 

globais podem afetar o Brasil pelo aumento da frequência e 

intensidade dos eventos extremos. Esse documento analisa 

a ocorrência desses eventos climáticos extremos e seus 

impactos nos setores de energia, agricultura e nas zonas 

costeiras.  

 

Brasileiro abastece mais com gasolina e afeta 

metas de mudanças climáticas 

A queda de 35%, ou quase 6 bilhões de litros, nas vendas 

de etanol nos últimos dois anos coloca em risco o 

cumprimento das metas de corte das emissões de gases de 

efeito estufa assumidas pelo Brasil. Grande parte do 

cumprimento da meta depende da redução do 

desmatamento na Amazônia e no Cerrado, maior fonte dos 

gases de efeito estufa no País. A queda nas vendas de 

etanol ao consumidor torna ainda mais crucial o combate às 

motosserras. No ano passado, as vendas de carros flex 

caíram pela primeira vez desde o lançamento dos motores 

com a tecnologia brasileira. Os licenciamentos de carros flex 

caíram para 83% do total de carros vendidos em 2011, o 

menor porcentual em cinco anos, conforme informou o 

Estado em fevereiro. O uso do etanol deixa de ser vantajoso 

em relação à gasolina quando seu preço ultrapassa 70% do 

valor da gasolina nas bombas.  

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo, 05/03/2012, p. A12 

 

Por milhões de dólares, índios vendem direitos 

sobre a Amazônia 

Por US$ 120 milhões, índios da etnia mundurucu venderam 

a uma empresa estrangeira direitos sobre uma área com 16 

vezes o tamanho da cidade de São Paulo em plena floresta 

amazônica, no município de Jacareacanga (PA). O negócio 

garante à empresa "benefícios" sobre a biodiversidade, além 

de acesso irrestrito ao território indígena. Qualquer 

intervenção no território depende de aval prévio da Celestial 

Green Ventures, empresa irlandesa que se apresenta como 

líder no mercado mundial de créditos de carbono. A 

Fundação Nacional do Índio (Funai) registra mais de 30 

contratos nas mesmas bases. Só a Celestial Green afirmou 

ao jornal Estado ter fechado outros 16 projetos no Brasil, 

que somam 200 mil quilômetros quadrados. Isso é mais de 

duas vezes a área de Portugal ou quase o tamanho do 

Estado de São Paulo. "Os índios assinam contratos muitas 

vezes sem saber o que estão assinando. Ficam sem poder 

cortar uma árvore e acabam abrindo caminho para a 

biopirataria", disse Márcio Meira, presidente da Funai, que 

começou a receber informações sobre esse tipo de negócio 

em 2011. "Vemos que uma boa ideia, de reconhecer o 

serviço ambiental que os índios prestam por preservar a 

floresta, pode virar uma pilantragem." "Temos de evitar que 

oportunidades para avançarmos na valorização da 

biodiversidade disfarcem ações de biopirataria", reagiu a 

ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Territórios 

indígenas estão entre as áreas mais preservadas de 

florestas tropicais. Somam mais de 1 milhão de quilômetros 

quadrados e a maioria deles está na Amazônia. O comércio 

de créditos de carbono com comunidades indígenas opera 

numa zona jurídica nebulosa. Parecer recente da Advocacia-

Geral da União (AGU) sobre o tema é de que os contratos já 

assinados com comunidades indígenas devem sofrer a 

intervenção da União - não exatamente por parte do órgão 

indigenista do governo, mas por ato da presidente da 

República, Dilma Rousseff. A origem dos problemas seria a 
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falta de regulamentação do mecanismo de Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. 

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo, 11/03/2012. 

 

Polônia ameaça metas de redução de carbono da 

UE 

Os ministros de Meio Ambiente dos 27 países da União 

Europeia se reúnem hoje em Bruxelas, Bélgica, para 

aprovar o roteiro de corte de emissões de gases-estufa até 

2050. Apresentado em março de 2011 pela Comissão 

Europeia, ele prevê 95% de cortes de emissões até meados 

do século. Mas as tentativas dos diplomatas da UE, que 

lutam para firmar um compromisso conjunto, podem ser 

prejudicadas pela relutância da Polônia em aceitar qualquer 

menção a metas de redução de carbono entre 2020 e 2050. 

O país concordara com as metas para 2050 estipuladas em 

um encontro da UE em 2009, mas reluta em aceitar os 

degraus intermediários do roteiro de corte de emissões 

(25% até 2020, 40% até 2030 e 60% até 2040). Para se 

prevenir de um veto polonês, a presidência da UE omitiu a 

referência à meta de 25% de corte até 2020, mas isso não 

parece ter arrefecido a resistência da Polônia, que depende 

do carvão para gerar mais de 90% de sua eletricidade. 

Enquanto algumas nações do centro e do leste do 

continente são simpáticas às preocupações do país, outras, 

como Grã-Bretanha, Alemanha e França, não desistiram do 

roteiro de cortes de emissões.  

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo, 09/03/2012, p. A18 

 

Conar reprova campanha contra sacolinha 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(Conar) reprovou e suspendeu a campanha "Vamos Tirar o 

Planeta do Sufoco", realizada pela Associação Paulista de 

Supermercados (Apas), cujo objetivo é banir o uso das 

sacolinhas plásticas descartáveis. A decisão unânime, 

votada por seis integrantes da 1ª Câmara do Conselho de 

Ética do Conar, atende a uma representação da Instituto 

Sócio Ambiental dos Plásticos (Plastivida). A entidade 

questionou a veracidade da campanha, com base em regras 

do código de autorregulamentação que consideram oito 

itens da ética publicitária que devem ser respeitados nos 

apelos de sustentabilidade usados em propagandas. "É uma 

tentativa de propaganda enganosa porque a campanha diz 

que a sacola é descartável, quando ela é reutilizável, 

comprovadamente por pesquisas feitas com a população. 

Além disso, a campanha não apresentou informações com 

exatidão e clareza nem citou fontes científicas para 

comprovar que, ao banir a sacola, o problema do ambiente 

está resolvido", afirma Jorge Kaimoti, advogado da 

Plastivida. O Conar considerou ainda o argumento usado 

pelo instituto de que, em momento algum da campanha, a 

associação de supermercados informou que o custo das 

sacolas já é embutido no preço dos produtos.  

Fonte: Folha de S.Paulo, 09/03/2012, p. B5 

 

Indústria brasileira recicla 320 mil toneladas de 

pneus em 2011 

As indústrias brasileiras produtoras de pneumáticos 

destinaram de forma ambientalmente correta, no ano de 

2011, 320 mil toneladas de pneus inservíveis (que não têm 

mais condições de serem utilizados para circulação ou 

reformados), quantia que equivale a 64 milhões de unidades 

de pneus de carros de passeio. Os dados são da Reciclanip, 

entidade que reúne as empresas do setor e cuida da coleta 

e destinação desse material. Desde 1999, quando entrou 

em vigor no Brasil a resolução número 258 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama), que obriga as 

empresas fabricantes e importadoras de pneus a coletar e 

dar destinação final adequada aos inservíveis, a Reciclanip 

já enviou para reciclagem 1,86 milhão de toneladas de 

material, equivalentes a 373 milhões de pneus de passeio. 

Todas estas destinações são aprovadas pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama). Segundo a Reciclanip, a quantidade de 

material coletado no ano passado representa a retirada de 

resíduos do ambiente em volume igual ao que foi colocado 

no mercado em forma de pneus novos. A entidade tem 726 

postos de coleta em todos os estados do país e no Distrito 

Federal e qualquer pessoa pode entregar neles seus pneus 

usados. Para saber onde estão estes postos acesse 

www.reciclanip.com.br. 

Fonte: Planeta Sustentável - http://bit.ly/w0hlrr 

 

Governo de SP vai adotar novas regras para 

construção civil sustentável  

Os conceitos de construção civil no estado de São Paulo vão 

mudar. O secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno 

Covas, anunciou em 07 de março, que o Governo vai 

publicar um decreto para estipular regras e diretrizes para 

que as obras sigam critérios sustentáveis. Entre as 

principais questões abrangidas pelo documento está o uso 

da água, utilização de energia e gestão de resíduos. A 

minuta do decreto foi elaborada por um grupo de trabalho, 

formado pelo Governo e o setor. O documento é resultado 

do Programa Estadual de Construção Civil Sustentável, 

previsto na Política Estadual de Mudanças Climáticas 

(PEMC). “A missão da Secretaria não é impedir o 

crescimento do nosso Estado. Estamos aqui para orientar, 

para buscarmos soluções. Com o decreto, vamos 

estabelecer regras e diretrizes e garantir que as construções 

http://www.reciclanip.com.br/
http://bit.ly/w0hlrr
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sigam padrões ecoeficientes”, afirmou o secretário Bruno 

Covas. 

Fonte: SMA, http://bit.ly/zrzjxg. 
 

11ª edição (fevereiro) da newsletter da Arsesp 

Confira o Boletim Informativo da 

Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia do Estado de São Paulo 

(Arsesp) que destaca a promoção de 

Audiências Públicas no Estado; a 

Parceria Brasil-Portugal no reforço à 

regulação; e o resultado da reunião 

que aconteceu em Franca/SP sobre a 

depreciação de ativos de saneamento 

básico. O download pode ser feito 

pelo site http://bit.ly/At6bhn. 
 

Pós-graduação em meio ambiente 

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-

graduação na Faculdade de Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai/SP).  

 
Informações em: http://www.sp.senai.br/meioambiente. 

 

CEA debate política estadual de educação 

ambiental  

A Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA), da 

Secretaria do Meio Ambiente (SMA), se reuniu em 24 de 

fevereiro, com membros do Grupo Facilitador, composto por 

representantes do governo estadual, entidades da sociedade 

civil, municípios e governo federal, ligados a temática 

educação ambiental, para iniciar a sistematização, discussão 

e decisão sobre a redação final do texto de regulamentação 

da Política Estadual de Educação Ambiental. O encontro foi 

realizado no auditório do Conselho Estadual de Meio 

Ambiente (Consema), na SMA. Em 06 de março, o Grupo 

Facilitador, bem como, os representantes dos encontros 

regionais, se reuniram na CEA para dar continuidade aos 

trabalhos da sistematização da Política Estadual de 

Educação Ambiental. Em debate, a Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA) e sua 

possível composição no Estado de São Paulo. Na próxima 

reunião, os membros do Grupo Facilitador e representantes 

dos encontros regionais finalizarão as contribuições. De 

acordo com a coordenadora Silvana Augusto, é fundamental 

a participação de todos. “Temos muito a ganhar com a 

rediscussão e a implementação da Política Estadual de 

Educação Ambiental no Estado de São Paulo”, reforçou. 

Fonte: SMA, http://bit.ly/xhwO4R. 

 

Consema aprova recomendações ao Plano de 

Controle de Poluição Veicular  

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) aprovou, 

por unanimidade, o encaminhamento à Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) de nove 

contribuições complementares ao Plano de Controle de 

Poluição Veicular . Elaboradas por grupo de trabalho dentre 

os conselheiros, as sugestões enviadas contemplam ações 

como adoção de estímulo creditício às micro e pequenas 

empresas para renovação da frota (objetivando retirar de 

circulação carros velhos, mais poluentes) e incentivo à 

produção e à comercialização de veículos com menor 

emissão de CO2 por meio da desoneração de IPVA e ICMS.  

Fonte: SMA, http://bit.ly/oPDtuO 

 

Novas resoluções sobre transporte de produtos 

perigosos começam a valer em maio 

Entram em vigor em maio duas resoluções da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre o 

regulamento do transporte de produtos perigosos. A 

resolução n.º 3.763, que começa a valer no dia 8 de maio, é 

a que mais trouxe mudanças, entre elas define normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 

dispõe sobre o conjunto de equipamentos necessários em 

situações de emergência, e sobre a identificação necessária 

à movimentação destes produtos – ficha de emergência e 

envelope. Já a resolução nº 3.762, que começa a valer no 

dia 7 de maio, atualiza algumas regras relacionadas a este 

tipo de transporte. Entre as exigências, o novo dispositivo 

http://bit.ly/zrzjxg
http://bit.ly/At6bhn
http://www.sp.senai.br/meioambiente
http://bit.ly/xhwO4R
http://bit.ly/oPDtuO
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estabelece que a sinalização pode ser dispensada, após o 

descarregamento, para os veículos ou equipamentos que 

não apresentam contaminação ou resíduos dos produtos 

transportados. 

Fonte: Portal Produtos Perigosos, http://bit.ly/xR1yjE 

 

 

Corregedor do TJ-SP aponta excesso de 

judicialização como entrave a questões ambientais 

 

Em reunião na Fiesp, José Renato Nalini (na foto) afirmou 

ainda que o desconhecimento do Direito Ambiental 

desampara o meio ambiente 

Há no Brasil um fenômeno 

preocupante: a judicialização 

excessiva. Ela faz com que as 

questões em todos os âmbitos 

se tornem embates em vez de 

debates e, apenas no Estado de 

São Paulo, existem 19 milhões 

de processos em curso. E não 

se limita a um ou outro campo, 

engloba também as demandas ambientais. A análise é do 

corregedor-geral de Justiça do Estado de São Paulo, José 

Renato Nalini, convidado da reunião do Conselho Superior 

de Meio Ambiente (Cosema) da Fiesp, realizada em 28/02, 

que discutiu o tema “O Poder Judiciário e o Meio Ambiente”. 

No início do ambientalismo as ameaças pareciam longínquas 

e o pensamento dominante contemplava que a degradação 

do meio ambiente ainda demoraria um século para mostrar 

seus efeitos negativos. Mas a deterioração precipitada da 

natureza mostra o contrário, ilustrou Nalini. O corregedor 

explicou que a Constituição de 1988 foi ambiciosa ao trocar 

o modelo de regras por um padrão de normas 

principiológicas, conciliando com as novas regras. 

 

Consciência crescente 

Para o diretor do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, 

Nelson P. dos Reis, o empresário pode fazer a diferença. 

"Hoje ele está cada vez mais consciente do seu papel na 

sociedade, de como produzir e tratar a questão ambiental". 

Reis acredita que há uma consciência crescente e 

autoimposição no condicionamento de suas atividades. "O 

grande problema são as dificuldades. O empresário tem 

uma amarra muito grande em função do grande 'cipoal' 

existente de legislações de toda natureza que não deixam 

claro a iniciativa para ele avançar na questão ambiental". 

Fonte: Fiesp, http://bit.ly/xYB0sh 

Rede de Resíduos da CNI 

Em 13 de fevereiro, o DMA participou de reunião da rede de 

resíduos da Confederação Nacional da Indústria (CNI), para 

discutir, entre outros assuntos, a Avaliação do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos – Documento Final 

Consolidado; informes sobre o Grupo de Trabalho (GT) 

Desoneração e Incentivos Econômicos do Comitê 

Interministerial; informes sobre as propostas de termos de 

referência sobre os Planos de Gerenciamento de Resíduos e 

regras de simplificação e, informes sobre a participação no 

GT Resíduos Perigosos. 

 

Projeto de Lei Estadual nº 1094, sobre Rótulo 

Descarte Padrão 

Em 24 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião em 

São Paulo/SP, na sede da Associação Brasileira da Indústria 

Elétrica e Eletrônica (Abinee), quando ocorreu o 

alinhamento de posição e argumentos de entidades 

industriais e da Fiesp sobre o referido projeto de lei estadual 

que vem a obrigar que todos os produtos que circulem no 

Estado de São Paulo possuam rótulo orientando o 

consumidor a descartar os resíduos de forma correta e em 

locais pré-definidos, com previsão de multas em caso de 

não cumprimento. O principal argumento jurídico da Fiesp 

contra o PL é de que fere a competência da União que é a 

única que pode legislar sobre comércio  interno e externo, 

uma vez que esta rotulagem prevê atingir todos os produtos 

e todos os fornecedores, inclusive importadores. O principal 

argumento técnico é a precipitação de um regulamento que 

visa rotular a logística reversa de resíduos, enquanto a 

própria logística ainda está sendo objeto de definição no 

âmbito da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Guia P+L - Comissão de Meio Ambiente da Abifa 

Em dia 28 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Associação 

Brasileira da Indústria de Fundição (Abifa), para discutir a 

elaboração do Guia Técnico Ambiental de Produção mais 

Limpa (P+L). A minuta do documento será enviada aos 

membros da comissão para incorporação de novas 

sugestões e contribuições e, posterior finalização. 

 

Encontro Empresarial Brasil-Aruba 

Em 06 de março, o DMA, por meio do diretor Mario Hirose, 

participou como palestrante no Encontro Empresarial Brasil-

Aruba, promovido pelo Departamento de Relações 

Internacionais e Comércio Exterior (Derex), na Fiesp. Houve 

três painéis, sendo um sobre infraestrutura, outro sobre 

http://bit.ly/xR1yjE
http://bit.ly/xYB0sh
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economia e sustentabilidade e o último, sobre 

oportunidades de investimentos. Seguiu-se, aos painéis, 

uma rodada de negócios. As oportunidades e ameaças de 

investimentos no Brasil, considerando-se aspecto de 

sustentabilidade nas organizações industriais e em produtos 

inovadores e os caminhos da indústria do país neste rumo, 

associados aos instrumentos de mercado e à atualização de 

marcos regulatórios necessários para dar segurança jurídica 

e retorno financeiro a empreendedores e investidores 

estrangeiros, foram abordados pelo diretor do DMA. 

 

Missão da Itália 

Em 7 de março, o DMA participou de reunião com 

representantes do governo italiano a fim de discutir formas 

de cooperação entre as partes. 

 

Seminário Resíduos Sólidos - As responsabilidades 

de cada setor 

Em 07 de março, o diretor do DMA, Eduardo San Martin 

coordenou o Seminário “Resíduos Sólidos: As 

responsabilidades de cada setor”, na Diretoria Regional da 

Distrital Oeste do Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Ciesp). O evento contou com a presença de 

representantes dos setores públicos e privados a fim de 

debater sobre as novas responsabilidades impostas pela Lei 

Federal 12305 que institui o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

 

 

Conselho de Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

Câmara Técnica do Plano de Recursos Hídricos (CT-PNRH) 

Em 07 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Brasília para discutir a proposta do setor 

produtivo de inclusão de uma ação específica no Programa 

IX (Gerenciamento Costeiro). 

 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

Rede de Recursos Hídricos  

No dia 09 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Brasília. Na ocasião, foi discutido o 

acompanhamento das Câmaras Técnicas do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, dentre outros assuntos.  

 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) 

292ª Reunião Ordinária do Plenário (ROP)  

Em 15 de fevereiro o DMA esteve presente à reunião, 

ocasião em que os membros do Conselho aprovaram as 

contribuições técnica ao Plano de Controle da Poluição 

Veicular (PCPV), elaboradas pelo Grupo de Trabalho do 

Consema. 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) 

Em 06 de março, o DMA participou da reunião do CRH, na 

sede de governo paulista no Palácio dos Bandeirantes, para 

apresentação dos projetos e aprovação da Deliberação dos 

índices de distribuições de recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (Fehidro) para os Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

 

Câmara Técnica da Cobrança (CT-COB/CRH) 

Em 14 de fevereiro, o DMA participou da reunião ordinária 

de instalação dos trabalhos da CT-COB no exercício de 

2012, realizada na sede da Universidade de São Paulo para 

avaliar o Estudo de Fundamento da Cobrança para CBH-

Turvo-Grande. Em 27 de fevereiro, o DMA participou da 

reunião, para dar continuidade à avaliação do Estudo. 

 

Câmara Técnica de Planejamento (CTPLAN/CRH) 

Em 15 de fevereiro, o DMA participou da reunião ordinária 

de instalação dos trabalhos da CTPLAN no exercício de 

2012, realizada na sede da Universidade de São Paulo (SP) 

para avaliar os índices de distribuições de recurso do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para os Comitês de 

Bacias Hidrográficas (CBHs) e definição da agenda de 

trabalho para 2012. Em 1º de março, o DMA participou de 

outra reunião da CTPLAN realizada na sede da 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

(CATI/Campinas) para avaliar as proposta de projetos com 

vistas a obter recursos financeiros do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (Fehidro). Em 08 de março, o DMA 

participou de nova reunião ordinária da CTPLAN, realizada 

na sede da USP para avaliar as propostas de alteração das 

orientações para elaboração dos Planos de Bacias dos CBHs 

e proposta para alteração da vocação das Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs). 

 

Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS) 

Em 1º de março, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada em Campinas/SP, para definição de prioridades e 

projetos relacionados às águas subterrâneas no Estado de 

São Paulo 

 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Cades) - São Paulo 

26ª Reunião Plenária Extraordinária 

Em 10 de fevereiro, o DMA esteve presente à referida 

reunião, quando foi submetida à consulta o Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EVA) da implantação do ramal 

subterrâneo de empresa do ramo elétrico. Foi submetida à 

aprovação os Pareceres Técnicos da Câmara Técnica de 

Obras Viárias, Drenagem e Transporte, referente ao Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do prolongamento e 
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reurbanização da Av. Jornalista Roberto Marinho. 

 

Conselho Superior de Inovação e Competitividade 

da Fiesp (Conic) 

Em 03 de fevereiro o DMA participou de reunião deste 

Conselho, na sede da Fiesp. A pauta tratou especificamente 

da conferência Rio+20 e a participação da Fiesp em evento 

paralelo a ocorrer no Forte de Copacabana, para cuja 

organização o Conic foi solicitado a opinar. Estavam 

presentes também representantes do Senai-SP, que 

expuseram propostas de apresentação da indústria paulista 

e brasileira, por meio dos temas inovação tecnológica, 

educação para inovação e invenção, empreendedorismo 

inovador, no contexto do desenvolvimento sustentável. O 

Projeto Nanomundo (escola móvel), os produtos e 

processos do Inova São Paulo e os projetos do evento 

Design 2030, todos promovidos pelo Senai-SP, foram 

sugeridos como meio de concretizar esta temática, no 

contexto da participação da Fiesp e da indústria na Rio+20. 

 

Compesca/Fiesp 

Grupo de Trabalho Licenciamento Ambiental / Aquicultura 

Em 09 de fevereiro, o DMA participou da reunião do Grupo 

de Trabalho para Licenciamento Ambiental do Compesca/ 

Fiesp, realizada no edifício sede da Fiesp, ocasião em que se 

discutiu a minuta de Resolução da Secretaria Estadul de 

Meio Ambiente (SMA) que disporá sobre os procedimentos 

para o licenciamento ambiental das atividades de 

aquicultura no Estado de São Paulo. Em 29 de fevereiro, o 

DMA participou da reunião do GT, ocasião em que se 

discutiu a estratégia de participação do Comitê na reunião 

com os representantes da Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (Cetesb), para discussão das sugestões e 

comentários do setor produtivo à referida minuta de 

Resolução SMA. 

 

Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG).  

GT Rio+20 

O DMA participou de reunião deste Grupo de Trabalho (GT), 

no dia 09 de fevereiro de 2012, em São Paulo, na sede da 

Braskem e em conferência telefônica com participantes que 

não puderam estar presentes. Os destaques foram 

definições do GT sobre o documento próprio do CBPG, que 

será de compromisso, tendo como referências o “draft 

zero”, o documento do Pacto Global Internacional, o 

documento do governo brasileiro, além de outros referentes 

ao Business Action for Sustainable Development (Basd-

Brasil) e entidades a ele pertencentes. Versará sobre os 

principais temas definidos pelo GC, tais como energia e 

clima, água, desenvolvimento social, segurança alimentar, 

cidades e urbanização e economia do desenvolvimento 

sustentável, com foco em educação, energia e clima, ações 

anticorrupção e desenvolvimento social, de modo a ser mais 

coerente com a realidade brasileira. Também houve 

definições sobre a participação do CBPG e da rede brasileira 

no evento do GC, denominado “Fórum de Sustentabilidade 

Corporativa” (CSF, em inglês), para o que se definiu que a 

rede brasileira ocupará um turno do dia 18.06.2012, um dia 

antes do Business Day (evento do Basd Internacional), 

sugerirá palestrantes para cada um dos temas do CSF e 

também, no turno dedicado à rede brasileira tratará do 

tema “O papel da liderança empresarial no Desenvolvimento 

Sustentável”, no contexto do tema “Economia e 

desenvolvimento sustentável”, do CSF. 

 

Reunião 

Em 14 de fevereiro, o DMA, por meio do diretor-titular do 

DMA, Nelson Reis participou de reunião na Fundação Dom 

Cabral, em São Paulo/SP. O destaque da pauta foi o relato 

do Grupo de Trabalho (GT Rio+20), feito por Jorge Soto, 

representante da Braskem, que apresentou o cronograma 

da conferência, assim como as definições principais sobre a 

participação do CBPG e da rede brasileira no evento 

paralelo, a ser promovido pelo Pacto Global Internacional 

denominado Fórum de Sustentabilidade Corporativa (CSF, 

em inglês), a ocorrer dos dias 16 a 18/06/2012, no Hotel 

Windsor Barra, no Rio de Janeiro, no contexto da Rio+20. 

Entre as definições estão a realização do evento intitulado 

“O papel da liderança empresarial para o desenvolvimento 

sustentável”, dentro do macrotema “Economia e 

desenvolvimento sustentável” do CSF; e a elaboração de 

documento do CBPG, com adesão de todo ou parte da rede 

brasileira que se posicionará e assumirá compromissos 

sobre temas da conferência e a realidade brasileira, entre os 

quais “energia e clima” (incluindo as fontes renováveis), 

“desenvolvimento social”, governança e ações 

anticorrupção, “educação”, entre outros, em convergência 

com os princípios do Pacto Global. 

 

Conselho Temático de Meio Ambiente 

(Coema/CNI) do Sul-Sudeste 

Em 02 de março, o DMA esteve presente à 1ª reunião do 

Coema Regional das Federações das Indústrias dos Estados 

do Sul e Sudeste, em Vitória/ES promovido pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). No evento, foram 

discutidos temas relativos ao: Código Florestal, recursos 

hídricos, mudança do clima, e Rio+20. Participaram da 

reunião os conselheiros das respectivas Federações, 

representantes da Federação da Agricultura e dos órgãos 

ambientais do Espírito Santo. Na abertura da reunião, o 

diretor presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (Iema), e Secretário adjunto da 
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Secretaria de Meio Ambiente do ES (Seama), Aladim 

Fernando Cerqueira, apresentou o histórico da política 

ambiental do Estado e o planejamento estratégico, recém-

elaborado, dos órgãos.  

 

Câmara Ambiental do Setor de Resíduos da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb) 

25ª Reunião Ordinária 

Em 02 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião da 

Câmara Ambiental do Setor de Resíduos.  Durante a 

primeira reunião do ano, foram discutidos: a recomposição 

do quadro de membros representantes do setor produtivo e 

do meio ambiente; e o encaminhamento do processo de 

eleição do presidente para novo mandato. Ao final, foi 

atualizado o escopo e os temas prioritários a serem 

trabalhados em 2012. 

 

26ª Reunião Ordinária 

Em 08 de março, o DMA participou da reunião ordinária dos 

trabalhos da Câmara Ambiental do Setor de Resíduos, na 

sede da Cetesb, para tratar do plano de trabalho de 2012, 

eleição do presidente da CAR e outros assuntos. 

 

Área de Preservação Ambiental (APA) Ibitinga 

9ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor 

Em 22 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada em Ibitinga/SP. A pauta foi referente à informes 

da Presidência e do Plenário; aprovação da Ata da 8° 

reunião ordinária do Conselho; e eleição e posse do 

Conselho Gestor da APA Ibitinga Biênio 2012-2014. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Turvo/Grande (CBH-TG) 

Seminário sobre Gestão dos Sistemas Públicos de 

Abastecimento do CBH-TG 

Em 02 de fevereiro, o DMA esteve presente ao seminário, 

realizado no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai), em São José do Rio Preto/SP. Na ocasião, o 

Professor Dr. Antonio Eduardo Giansante proferiu a palestra 

sobre Plano Municipal de Saneamento. 

 

Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e Assuntos 

Institucionais (CT-PLAGRHI/AI), Usos Múltiplos e Águas 

Subterrâneas (CT-UM/AS), e Saneamento (CT-SAN) 

Em 15 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada em São José do Rio Preto/SP. Na ocasião, foi 

realizada apresentação técnica do Estudo, e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) de loteamentos 

residenciais do município de São José do Rio Preto. 

Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e Assuntos Institucionais (CT-

PLAGRHI/AI) 

Em 02 de março, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada em São José do Rio Preto/SP cuja pauta foi 

referente à análise e hierarquização de projeto do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) 2012. Em 12 de 

março, o DMA esteve presente à outra reunião, realizada 

em São José do Rio Preto/SP. Na ocasião, foi realizada 

análise do Estudo, e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) dos Loteamentos Residenciais no 

município de São José do Rio Preto. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ) 

Reunião do Grupo Técnico - Empreendimento 

Em 06 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada em Piracicaba/SP. Na ocasião, foi realizada análise 

sobre o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) para 

implantação de aterro de resíduos sólidos domiciliares e 

industriais no Município de Limeira/SP. 

 

Conselho da Fundação Agência de Bacias PCJ 

Em 07 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada em Piracicaba/SP, quando foram apreciados e 

votados o Relatório de Atividades exercício de 2011 e o 

Balanço Patrimonial exercício de 2011. 

 

Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB) 

Em 08 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada em Campinas/SP, quando foram discutidas as 

realizações dos grupos desde suas constituições em 2011. 

 

Câmara Técnica da Indústria (CT-Indústria) 

Em 09 de fevereiro, o DMA coordenou a reunião em que foi 

discutido o plano de trabalho da CT-Indústria até julho de 

2012. Na ocasião, também foram atualizadas as 

informações sobre os trabalhos do grupo técnico de 

cobrança pelo uso da água. 

 

Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) 

Em 14 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Atibaia/SP para aprovar a substituição do 

secretário executivo adjunto do CBH-PCJ; criar o Grupo de 

Trabalho Verificação de Documentação; analisar a indicação 

de tomador dos empreendimentos de demanda induzida, 

elaborado pelas Câmaras Técnicas do Comitê, e julgar os 

recursos de tomadores que não tiveram seus projetos 

aprovados. 
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucai Mirim – 

Grande (CBH-SMG) 

Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA)  

Em 02 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada em Franca/SP. Na ocasião, foi discutida a 

programação de atividades da CT-EA no ano de 2012.  

 

Câmara Técnica de Aguas Subterrâneas (CT-AS) 

Em 07 de fevereiro, o DMA esteve presente no 

Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE), em 

Franca/SP, para participar da preparação de ofício 

relacionado a Área de Proteção e Recuperação da Zona de 

Afloramento do Manancial - Sistema do Aquífero Guarani 

(APRM-SAG). Em 16 de fevereiro, o DMA esteve presente à 

reunião, realizada no Departamento de Aguas e Energia 

Elétrica (DAEE), em Franca/SP. Na ocasião, foi dada 

continuação da análise e manifestação da Minuta de Lei 

Específica da referida Área de Proteção e Recuperação 

(APRM-SAG). 

 

Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA)  

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, o DMA esteve presente à cidade 

de Franca/SP, para discussão da programação de atividades 

da CT-EA no ano de 2012. Em 15 de fevereiro, o DMA 

esteve presente à outra reunião, realizada no Departamento 

de Aguas e Energia Elétrica (DAEE), em Franca/SP. Na 

ocasião, foi discutida a programação de atividades em 

2012.  

 

Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (CT-PLAGRHI) 

Em 14 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião, 

realizada no Departamento de Aguas e Energia Elétrica 

(DAEE), em Franca/SP. Na ocasião, foram apresentados e 

discutidos os termos para revisão do Plano de Bacia. Em 23 

de fevereiro, o DMA esteve presente à outra reunião, 

realizada no Departamento de Aguas e Energia Elétrica 

(DAEE), em Franca/SP. Na ocasião, foi realizada a 

preparação de oficio relacionada à Área de Proteção e 

Recuperação da Zona de Afloramento do Manancial Sistema 

Aquífero Guarani (APRM-SAG). 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê/Batalha 

(CBH-TB) 

Reunião das Câmaras Técnicas 

Em 09 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Novo Horizonte/SP. Na ocasião, foi discutida a 

criação do Grupo Técnico para Estudo e Parecer sobre a 

viabilidade da implantação da Agência de Bacia do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Tietê/Batalha, dentre outros 

assuntos. 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Aguapei-Peixe 

(CBH-AP) 

Grupo Técnico da Cobrança (GT-Cob) 

Em 10 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Marília/SP. Na ocasião, foi dada continuidade à 

discussão dos valores e coeficientes ponderadores da 

cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do 

Aguapeí-Peixe. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e 

Médio Tietê (CBH-SMT) 

Reunião dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Grupos 

de Trabalho 

Em 10 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Sorocaba/SP, quando foram apresentados 

pelos coordenadores, seus planos de trabalho para 2012. 

 

Câmara Técnica de Planejamento e Gestão (CT-PLAGRHI) 

Em 24 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Sorocaba/SP. Na ocasião, foi realizada 

discussão e manifestação sobre o “Relatório e Plano de 

Controle Ambiental (RCA/PCA) – Projeto Ibiúna, da 

Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)”, dentre outros 

assuntos tratados. 

 

Comitê da Bacia hidrográfica do Rio São José dos 

Dourados (CBH-SJD) 

Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PA) 

Em 14 e 27 de fevereiro, o DMA esteve presente às reuniões 

realizadas em Jales/SP. Foram analisados os projetos 

apresentados pelos proponentes tomadores para os 

recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) 

no ano de 2012. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 

Paranapanema (CBH-ALPA) 

Grupo Técnico de Cobrança (GT-Cob) 

No dia 28 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Pirajú/SP, para analisar os pareceres das 

solicitações encaminhadas para o tomador responsável, 

referentes à atualização do plano de bacias do CBH-ALPA. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu 

(CBH-MOGI) 

Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA) 

Em 29 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Pirassununga/SP para organização da 

enciclopédia (Atlas) relacionada a Bacia Hidrográfica do 

Mogi. 
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira e 

Iguape e Litoral Sul 

Reunião Ordinária Plenária 

Em 15 de fevereiro, o DMA esteve presente à reunião 

realizada em Registro/SP, para a apresentação, discussão e 

votação do processo de recomposição dos membros do 

segmento Sociedade Civil para o biênio 2012 à 2014, dentre 

outros assuntos tratados. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (CBH-

Pardo) 

Reunião Plenária 

Em 2 de março, o DMA esteve presente à reunião, realizada 

em Ribeirão Preto, São Paulo. Na ocasião, foi aprovada a 

deliberação sobre procedimentos para utilização de 

Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH-

Rio Grande) 

Diretoria Provisória 

Em 08 de março, o DMA esteve presente à reunião do 

Grupo de Trabalho para instalação do CBH-Rio Grande, 

realizada em Ribeirão Preto/SP. A pauta foi referente à 

finalização e aprovação dos processos de eleição, 

mobilização e regimento interno; e estratégias para 

finalização do processo de instalação do CBH.  

 

Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí Mirim e 

Grande (CBH-Grande) 

Câmara Técnica de Aguas Subterrâneas (CT-AS) 

No dia 12 de março, o DMA esteve presente à reunião 

preparatória, realizada em Franca, São Paulo, em que 

discutiu-se sobre o Aquífero Guarani. 

 

 

Aproveitamento de água da chuva 

Empresa: Braspress Transportes Urgentes Ltda 

Fundada em 1977, a Braspress se tornou a maior empresa 

do setor de transportes de encomendas do Brasil, atuando 

hoje com uma frota de cerca de 1.700 caminhões (entre 

próprios e agregados), mais de 6.000 colaboradores e 103 

filiais. Ao longo destes 35 anos, a empresa buscou por meio 

da valorização do capital humano, da responsabilidade 

social e da preservação do meio ambiente, o elo entre a 

lucratividade e o respeito aos valores da Companhia. 

 

Descrição das Medidas Adotadas 

A Braspress buscou dimensionar a captação e a reutilização 

de água de chuva nos prédios onde estão seus terminais de 

carga, que compõem 4 localidades: Sorocaba, Curitiba, Rio 

de Janeiro e Goiânia. Foram instalados sistemas para 

captação nas áreas de cobertura, direcionando o fluxo para 

cisternas instaladas de acordo com a capacidade 

pluviométrica de cada local. Após este processo, a água 

passa por um sistema automático de micro filtragem e 

desinfecção. Na unidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a 

água da chuva tratada é utilizada no processo de 

climatização, por meio do método de aspersão nas áreas de 

cobertura, tornando assim o ambiente climatizado 

automaticamente. 

 

Resultados Ambientais e Econômicos 

Dentre os benefícios alcançados, foram poupados mais de 

36 milhões de litros/ano, o que gerou a economia de mais 

de R$ 500.000,00 em menos de 2 anos da implantação do 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

Em dia 02 de fevereiro de 2012, na sede da Fiesp ocorreu a 

primeira reunião desta comissão, coordenada por Eduardo 

Daniel, representante do Sindicato da Indústria de 

Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não 

Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel), tendo a 

participação de outras entidades da Caip, tais como Abinee, 

Sicetel, Abipla/Sipla e Sindividro, além do próprio DMA-

Fiesp. Foi definido o objetivo da comissão como sendo o de 

realizar a interface dos setores industriais com o Programa 

Brasileiro de Ciclo de Vida (PBACV), coordenado pelo 

Inmetro e pelo Ibict (Intituto Brasileiro de Informação 

Científica e Tecnológica do MCT), no contexto do Programa 

Brasileiro de Avaliação de Conformidade, para difundir 

informações e medir a expectativa dos setores com relação 

ao tema “Avaliação de Ciclo de Vida” e o projeto de 

inventário brasileiro de ciclo de vida. A primeira ação da 

Comissão será contribuir com comentários sobre o processo 
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da Comissão Técnica de Difusão do Inmetro, dentro do 

PBACV. Este processo envolve uma série de projetos 

estratégicos, com ações, atividades, definição de 

responsáveis, previsão de recursos e de parceiros a serem 

mobilizados/envolvidos, que serão objeto de sugestões das 

diversas partes interessadas. A próxima reunião da 

Comissão de ACV da Caip será em 28.02.2012, na Fiesp. 

 

38ª Sessão Plenária da Caip 

Em 08 de março de 2012, em São Paulo, na sede da Fiesp, 

ocorreu a Sessão Plenária coordenada pelo diretor do DMA, 

Mário Hirose. Houve a apresentação do Programa Brasileiro 

de Ciclo de Vida (PBACV) feita por Elizabeth Cavalcanti, da 

secretaria da presidência do Inmetro, instituição que 

coordena este programa. Em síntese, apresentou-se um 

histórico do programa que visa à construção de inventários 

de ciclo de vida de produtos brasileiros, o que visa, por sua 

vez, a viabilizar a adoção de Avaliação de Ciclo de Vida no 

país. Existem comissões técnicas que tratarão de diversos 

assuntos ligados ao programa, entre os quais inventários e 

difusão de informação. Essas comissões são formadas por 

membros do Inmetro, dos setores industriais, outros 

setores governamentais e as principais universidades 

envolvidas com o tema. A seguir, teve destaque o relato da 

Comissão de Avaliação de Ciclo de Vida da Caip, 

coordenada por Eduardo Daniel, representante do Sindicato 

da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e 

Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo - 

Sindicel, que mencionou a definição do objetivo principal da 

Comissão que é o de realizar a interface dos setores 

industriais com o Programa Brasileiro de Ciclo de Vida 

(PBACV), para difundir informações e medir a expectativa 

dos setores com relação ao tema e ao projeto de inventário 

brasileiro de ciclo de vida. A primeira ação da Comissão foi 

contribuir com comentários sobre o processo da Comissão 

Técnica (CT) de Difusão do Inmetro, dentro do PBACV. Este 

processo envolve uma série de projetos estratégicos, com 

ações, atividades, definição de responsáveis, previsão de 

recursos e de parceiros a serem mobilizados/envolvidos, os 

quais foram objeto de sugestões das diversas partes 

interessadas. Entre as atividades propostas aos projetos da 

CT de Difusão, teve destaque a criação de mecanismos de 

disseminação de informação sobre o PBACV entre os setores 

industriais. Nos debates, os representantes de entidades 

enfatizaram a limitação do instrumento para ser usado em 

rotulagem ambiental de produtos e também o temor com 

futuras regulamentações legais que obriguem a adoção da 

ACV, o que é sistematicamente combatido pelo DMA da 

Fiesp. Na Sessão Plenária, também foi proposta a criação de 

um Grupo de Trabalho (GT) para avaliar o grau de utilização 

pelas empresas dos guias ambientais elaborados 

conjuntamente entre a Cetesb, Fiesp e setores industriais. 

Os setores que já desenvolveram os guias serão 

prioritariamente convocados para compor o GT. A próxima 

sessão plenária ordinária da Caip será em setembro de 

2012, na Fiesp. 

 

 

Seminário Água e Saúde 

Realização: Fiesp/Ciesp 

Data: 22 de março de 2012 

Horário: 08h30 às 17h30 

Local: Fiesp 

Endereço: Av. Paulista, 1313 - São Paulo/SP 

Inscrições e informações: http://bit.ly/x3cGDg 

 

Seminário “Resíduos Sólidos – As responsabilidades 

de cada setor” 

Realização: Fiesp/Ciesp 

Data: 28 de março de 2012 

Horário: 09h00 às 12h00 

Local: Ciesp Campinas 

Endereço: Rua Padre Camargo Lacerda, 37 - Campinas-SP 

Informações: (19) 3743-2200  

Inscrições: janaina@ciespcampinas.org.br 

 

Benefícios da Certificação nos Sistemas da Qualidade 

e Sistema de Gestão Integrado  

Data: 21 de março de 2012 

Horário: 08h30 às 11h30 

Local: Atlântico Hotel 

Endereço: Av. Presidente Wilson, 01 - Santos/ SP 

Inscrições e informações: http://bit.ly/x7mQil 

Realização: BSI 

 

Benefícios da certificação do Sistema de Gestão 

Ambiental com base na norma ISO14001 e Sistema de 

Gestão Ocupacional com base na norma OHSAS18001 

Data: 21 de março de 2012 

Horário: 13h30 às 16h30 

Local: Atlântico Hotel 

Endereço: Av. Presidente Wilson, 01 - Santos/ SP 

Inscrições e informações: http://bit.ly/A1rbsU 

Realização: BSI 

 

Webinar ISO 50001 - Uma visão geral (norma de 

gestão energética) 

Data: 26 de março de 2012 

Horário: 14h00 

Inscrições e informações: http://bit.ly/yI5qPE 

Realização: BSI 

http://bit.ly/x3cGDg
mailto:janaina@ciespcampinas.org.br
http://bit.ly/x7mQil
http://bit.ly/A1rbsU
http://bit.ly/yI5qPE
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Gerenciamento de Passivos Ambientais. Um Desafio 

para o Setor 

Realização: Siamfesp 

Data: 05 de abril de 2012 

Horário: 08h30 às 11h30 

Local: Siamfesp 

Endereço: Rua Padre Raposo, 39 - 7º andar - Mooca/SP 

Inscrições e informações: http://bit.ly/ndWwsn 

 

*gratuitos  

 

 

 

 

Tipo  Nome Qtde Preço Data 

Plásticos 

Procura  
Aparas de PP 

Polipropileno 

100 
ton/mês 

- 21/02 

Resíduo Químico  

Procura  

Acido nítrico 

vencidos/ 

contaminados 

10 
m3/ano 

Doação 27/02 

Procura  
Acido fosfórico 

vencido/contaminado 

10 
m3/mês 

Doação 27/02 

Procura  
Acido clorídrico 

vencido/contaminado 

10 
m3/mês 

Doação 27/02 

Procura  
Acido sulfúrico 

vencido/contaminado 

10 
m3/mês 

Doação 27/02 

Outros 

Procura  
Bopp laminado com 

papel 

100 
ton/mês 

US$2,00 

kg 
06/03 

Para mais informações acesse: 

http://apps.fiesp.com.br/bolsaresiduos/ 

 

Lei complementar nº. 140, de 8 de dezembro de 2011 

Resolução da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) nº. 3763, de 26 de janeiro de 2012 

- Altera o Anexo da Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 

2004, que aprova as Instruções Complementares ao 

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 

Perigosos.   

 

Resolução ANTT nº. 3762, de 26 de janeiro de 2012 - 

Altera e revoga dispositivos da Resolução ANTT nº 3.665, de 

4 de maio de 2011, que "Atualiza o Regulamento para o 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos".   

 

Resolução da Agência Nacional das Águas (ANA) nº. 

25, de 23 de janeiro de 2012 - Estabelece diretrizes para 

análise dos aspectos de qualidade da água dos pedidos de 

Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos em 

reservatórios de domínio da União. 

 

Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (RDC/Anvisa) nº. 4, de 18 de 

janeiro de 2012 - Dispõe sobre os critérios para a 

realização de estudos de resíduos de agrotóxicos para fins 

de registro de agrotóxicos no Brasil. 

 

Portaria Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) nº. 32, de 2 de março de 

2012 - Cria o Comitê Técnico Consultivo, órgão colegiado 

consultivo com atribuições de acompanhar e avaliar a 

aplicação da Instrução Normativa MMA nº 2, de 20 de 

agosto de 2009, nos processos de licenciamento ambiental, 

bem como de propor ao Ministério do Meio Ambiente o 

aprimoramento das regras técnicas existentes. 

 

Portaria Interministerial dos Ministérios do Meio 

Ambiente, da Integração Nacional e das Cidades 

(MA/MI/MCidades) nº. 42, de 1º de fevereiro de 2012 

– Institui, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente, da 

Integração Nacional e das Cidades, o Comitê Gestor do 

Programa de Desenvolvimento do Setor Água.  

 

Portaria Interministerial nº. 59, de 17 de fevereiro de 

2012 – Os produtores e os importadores de óleo 

lubrificante acabado são responsáveis pela coleta de todo 

óleo lubrificante usado ou contaminado, ou 

http://bit.ly/ndWwsn
http://apps.fiesp.com.br/bolsaresiduos/
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alternativamente, pelo correspondente custeio da coleta 

efetivamente realizada, bem como sua destinação final de 

forma adequada. 

 

Projetos de lei (PL) 

PL nº. 3122/2011 – Proíbe a fabricação, a importação, a 

distribuição e a comercialização de fraldas descartáveis que 

contenham em sua composição substância ou matéria não 

biodegradável.  

 

 

Decreto nº. 57.817, de 28 de fevereiro de 2012 – 

Institui, sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, 

o Programa Estadual de Implementação de Projetos de 

Resíduos Sólidos e dá providências correlatas. 

 

Resolução da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) nº. 

11, de 9 de fevereiro de 2012 – Trata dos programas de 

responsabilidade pós-consumo no setor da telefonia móvel 

celular. 

 

Resolução SMA nº. 10, de 2 de fevereiro de 2012 - 

Define os procedimentos para destinação dos valores 

referentes à compensação ambiental no Estado de São 

Paulo definidos nos Termos de Compromisso de 

Compensação Ambiental (TCCAs) firmados pela Cetesb. 

 

Resolução SMA nº. 7, de 31 de janeiro de 2012 - Cria o 

Grupo de Trabalho sobre procedimentos para o 

licenciamento ambiental na Área de Proteção e Recuperação 

de Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings 

(APRM-B). 

 

Resolução SMA nº. 5, de 19 de janeiro de 2012 - 

Dispõe sobre a organização dos trabalhos referentes ao 

cumprimento da Política Estadual de Mudanças Climáticas - 

PEMC no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, bem 

como a divisão de atribuições entre as suas entidades 

vinculadas e disposições correlatas. 

 

Resolução SMA nº. 4, de 13 de janeiro de 2012 - 

Define o calendário de fechamento do ciclo 2011, no 

Programa Município VerdeAzul, e dispõe sobre o método de 

valoração dos passivos ambientais aplicado ao cálculo do 

Índice de Avaliação Ambiental. 

 
Projetos de lei (PL) 

PL 72/12 - Dispõe sobre o fornecimento gratuito, pelos 

estabelecimentos comerciais do Estado, de sacolas 

biodegradáveis, recipiente de papel e/ou papelão ou 

similares aos consumidores que adquiram 5 ou mais 

produtos. 

 

PL 37/12 - Torna obrigatória a disponibilização, por 

supermercados e estabelecimentos congêneres, de sacos de 

papel para a embalagem de produtos. 

 

PL 18/12 - Proíbe no Estado a distribuição ou venda de 

embalagens de plástico e papel que não forem 

ecologicamente corretas. 

 

PL 12/12 - Torna obrigatória a adoção de pavimentação 

ecológica nas áreas que menciona. 

 

 

 

 

Taxa Ambiental Estadual 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 

emitiu comunicado esclarecendo que: 

 

A) Conforme estabeleceu o artigo primeiro do Decreto 

Estadual nº 57.547/11, que regulamentou a Lei Estadual nº 

14.626/11, o valor recolhido a título de Taxa Ambiental 

Estadual, não implica aumento de carga tributária, 

destinando-se, tão somente, a permitir a transferência, para 

o sistema ambiental estadual, de parte dos recursos 

arrecadados por meio da Taxa de Controle e Fiscalização 

Ambiental, instituída pela Lei Federal nº 6.938/81. 

 

B) Encontra-se em discussão com o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

o estabelecimento de convênio a ser firmado que 

possibilitará a implantação e manutenção de sistemática de 

um único documento arrecadatório, compensando-se, de 

forma automatizada, os valores devidos a título de Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental, a cargo do Ibama, e da 

Taxa Ambiental Estadual. 

 

C) Segundo o comunicado, até que o convênio seja firmado 

e se estabeleça o procedimento unificado e informatizado 

para a prestação, de forma única, das informações exigidas 

pelos relatórios de atividades, federal e estadual, os 

empreendimentos devem manter a sistemática adotada até 

agora, qual seja, o cadastro junto ao Ibama e o 

recolhimento da taxa para aquele Órgão. 

 

Mais informações poderão ser obtidas na Cetesb por meio 

do telefone (11) 3133-3000 ou pelo site:  

http://bit.ly/xENoyQ. 

http://bit.ly/xENoyQ

