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Investigação e Biorremediação de Área Complexas 
Contaminadas 

 
Organizado pela Câmara de Comércio Holanda-Brasil, 
Seminário reuniu empresas e profissionais do setor para 
debater a questão do solo em 17 de junho, na Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O objetivo 
foi avaliar a situação do solo no estado de São Paulo, 
apresentar estudos de casos do Brasil e do exterior e 
debater as soluções possíveis. A abertura do seminário foi 
feita pelo diretor do Departamento de Meio-Ambiente (DMA) 
da Fiesp e diretor do Sindicato Nacional da Indústria do 
Rerrefino de Óleos Minerais (Sindirrefino), Walter Françolin. 
“Ao longo do tempo, os campos da investigação e da 
biorremediação de áreas contaminadas obtiveram 
mudanças tecnológicas importantes”, disse. “E essas 
mudanças vêm contribuindo para uma melhoria da 
qualidade de vida da sociedade, com menos impactos ao 
meio ambiente.” Ainda na abertura o diretor executivo do 
Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Consulado Geral dos Países Baixos, Theo Groothuizen, 
apresentou um panorama das ações ambientais da Holanda, 
segundo ele, o primeiro país do ranking de tecnologia 
ambiental na Europa. Para Hans Mulder, diretor da Câmara 
de Comércio Holanda-Brasil, o público presente no 
Seminário foi uma mostra da importância que a consciência 
ambiental tem hoje no meio empresarial. “Não se trata 
mais de ideologia, mas de nossa própria sobrevivência. 
Somos cada vez mais responsabilizados pelo que fazemos 
ou deixamos de fazer”, afirmou Mulder, que contou um 
pouco da história ambiental na Holanda. Os dados da 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 
foram apresentados  pelo gerente de áreas contaminadas, 
Elton Gloeden. Segundo ele, São Paulo tem hoje 4.572 
áreas contaminadas. As apresentações do evento estão 
disponíveis em: http://bit.ly/17hYny1. 
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/17TudUa. 
 

Bruno Covas participa de encerramento de 
seminário na Fiesp 

 
O secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Covas, 
participou do encerramento do Seminário de Investigação e 
Biorremediação de Áreas Complexas Contaminadas, 
destacando os vários desafios ambientais em São Paulo: 
mudanças climáticas, gestão dos resíduos sólidos, 
licenciamento ambiental e gestão das unidades de 
conservação. “E uma delas é a remediação de áreas 
contaminadas”, afirmou. Covas elogiou a realização do 
evento na Fiesp. “Encontros como esse são muito 
importantes. Ano passado assinamos um acordo bilateral de 
ajuda mútua com a Holanda. Ver esse acordo gerar frutos é 
muito gratificante”. Covas finalizou sua participação durante 
o encerramento do encontro destacando a importância das 
parcerias. “A secretaria trabalha buscando parcerias com 
universidades e com a iniciativa privada, buscando que São 
Paulo tenha crescimento sustentável conciliado ao 
desenvolvimento econômico e à proteção ambiental”. 
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/17TudUa. 
 
Secretaria do Meio Ambiente quer unificar 
resoluções ambientais para facilitar fiscalização 

 
A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
iniciou uma revisão da legislação ambiental e reduziu as 
1.240 resoluções vigentes até dezembro de 2012 para 389 
este ano. A informação é do secretário Bruno Covas, que 
apresentou as ações de sua pasta em 23/07, na reunião 
mensal dos membros do Conselho Superior de Meio 
Ambiente (Cosema) da Fiesp. “Baixamos as resoluções 
vigentes sem nenhuma flexibilização ambiental, não 
reduzimos qualquer tipo de proteção. Nós apenas tornamos 
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clara qual é a legislação aplicável em cada caso”, disse 
Covas. De acordo com o secretário, a quantidade excessiva 
de resoluções com o passar do tempo dificulta o processo 
de fiscalização, uma vez que o técnico tem dificuldade em 
saber se aplica a determinado caso uma resolução de 1990 
ou uma de 2005. O próximo passo para simplificar a 
legislação ambiental será consolidar as resoluções, afirmou 
o secretário. “Vamos juntar numa só resolução todas 
aquelas que tratam de licenciamento; em outra, todas as 
que tratam de fiscalização”. Na reunião mensal do Cosema, 
liderada pelo presidente do conselho, Walter Lazzarini (à 
direita na foto), Covas apresentou as 15 principais ações da 
Secretaria de Meio Ambiente para atividades como controlar 
a contaminação de áreas de preservação, estimular a 
reutilização de resíduos sólidos por parte da indústria e 
estimular as boas práticas de conservação. Para visualizar 
essa apresentação, acesse: http://bit.ly/18MFeb0. 
Fonte: Fiesp, http://bit.ly/18MFeb0. 
 
Resolução que simplifica licenciamento ambiental 
está em fase de aprovação, diz novo diretor da 
Cetesb 
 
“Uma resolução que estabelece nova regra para o 
licenciamento ambiental no setor de mineração deve ser 
aprovada nos próximos dias”, afirmou em 25/07, o novo 
diretor de Controle e Licenciamento Ambiental da 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(Cetesb), Aruntho Savastano Neto, durante a reunião do 
Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin), 
conduzida por Eduardo Rodrigues Machado Luz, 
coordenador do Comin. Segundo Savastano Neto, a nova 
regra que classifica a atividade do setor pode simplificar o 
processo de licenciamento para operações de mineração de 
menor complexidade. Fonte: Fiesp, http://bit.ly/1eaYqQ5. 
 
Feira Internacional de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade será realizada em novembro, em 
São Paulo/SP 

 
Uma das maiores feiras dos setores de ar, água e solo na 
América Latina realiza a sua 15ª edição nos dias 5, 6 e 7 de 
novembro. A Feira Internacional de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (Fimai) reúne, anualmente, centenas de 
expositores do Brasil e de vários pontos do mundo. O 
evento tem apoio institucional da Federação das Indústrias 
do Estado de São (Fiesp). Para mais informações acesse: 
www.fimai.com.br. 

Curso de Fiscalização Ambiental em Operações de 
Comércio Exterior 

 
Em 05 de agosto, na sede da Fiesp, o DMA participou da 
cerimônia de abertura do Curso de Fiscalização Ambiental 
em Operações de Comércio Exterior, realizado em parceria 
com o Ibama -– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis. Na ocasião, estiveram presentes 
autoridades do Ibama, quais sejam: o diretor de Qualidade 
Ambiental e Presidente Substituto da Entidade, Fernando 
Marques; do Coordenador Geral de Fiscalização Ambiental, 
Jair Schmitt; e do Superintendente do Ibama em São Paulo, 
Murilo Reple Penteado Rocha. O curso, que contou com a 
participação de técnicos do Ibama de todo o território 
nacional objetivou aprimorar o conhecimento da legislação 
aduaneira dos sistemas autorizativos voltados para o 
comércio exterior. 
 
MMA pede sugestões sobre transferência de poluentes  
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) abriu consulta pública 
para revisão do volume 8 do Registro de Emissão e 
Transferência de Poluentes (RETP), integrado à Declaração 
Anual do Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras 
(RAPP), que faz parte do Cadastro Técnico Federal do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais 
Renováveis (Ibama). Os interessados podem enviar 
sugestões ao Manual do Declarante até o dia 4/10/2013, 
enviando o formulário para o endereço eletrônico 
consulta@retp.com.br. As sugestões serão e servirão de 
base para o debate durante o seminário sobre o tema, 
previsto para os dias 15 e 16 de outubro, em Brasília. O 
Ministério do Meio Ambiente oferece, também, aos 
declarantes do RETP cursos gratuitos de educação a 
distância para disseminar os conhecimentos necessários à 
implementação do programa. Os cursos podem ser 
acessados por meio do portal ead.retp.com.br.  
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Programas de despoluição dos rios Tietê e 
Pinheiros e alternativas às marginais são 
apresentados em reunião conjunta do Cosema e 
Coinfra 
Os Conselhos Superiores de Meio Ambiente (Cosema) e de 
Infraestrutura (Coinfra) da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) reuniram-se no dia 08 de 
agosto para debater os programas de despoluição dos rios 
da região metropolitana de São Paulo e a requalificação das 
marginais da maior metrópole brasileira. O engenheiro civil 
e advogado Rodolfo Costa e Silva, coordenador dos 
programas, explicou os planos de intervenção no Tietê e 
Pinheiros, que envolvem não só a despoluição dos próprios 
rios, mas também a despoluição urbanística. “O primeiro 
programa é de recuperação ambiental do sistema 
Tietê/Pinheiros e de despoluição e requalificação urbana das 
marginais”, disse. “O segundo trata-se da despoluição da 
água e de uma nova proposta de gerenciamento de 
recursos hídricos dos principais rios do nosso estado, 
explicou. Costa e Silva conta que o projeto de concepção 
dos programas nasceu há um ano. “No momento, estamos 
na instalação e nas primeiras intervenções nas áreas, 
afirmou. Walter Lazzarini, presidente do Cosema, destacou 
a importância dos programas apresentados: “Somos um dos 
países mais burocráticos do mundo, mas não podemos 
deixar essa dificuldade eliminar a possibilidade desses 
projetos irem adiante. Eles são ambiciosos e pensam no 
bem-estar e no futuro da nossa sociedade”. 

Participe das Etapas Temáticas da IV Conferência 
Municipal do Meio Ambiente 

               
As Secretarias Municipais de Serviços, do Verde e do Meio 
Ambiente e de Coordenação das Subprefeituras convidam a 
todos a participarem da IV Conferência Municipal de Meio 
Ambiente, que acontece nos dias 30, 31 de agosto e 1º de 
setembro, no Centro de Convenções do Anhembi. Para mais 
informações, acesse SMA - http://bit.ly/dsgSas. 
 
 

Ibama publica instrução normativa sobre 
importação de resíduos 
O Ibama publicou a Instrução Normativa (IN) 12, de 16 de 
julho de 2013 que regulamenta a Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (Conama) 452/2012 que dispõe 
sobre os procedimentos de controle da importação de 
resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da 
Basiléia. Essa publicação se constitui em mais uma etapa 
para aperfeiçoar os mecanismos de controle do ingresso de 
resíduos no país e possibilitar maior transparência e 
celeridade nos processos de solicitação de importação de 
resíduos. Essa instrução possui listas com códigos das 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) correspondentes 
aos resíduos proibidos e controlados.  
Fonte: Sitivesp, http://bit.ly/1cdK7h9. 
 
Logística reversa 
Em 16 de julho, o DMA foi convidado a participar da reunião 
de diretoria e associados do Sindicato da Indústria de 
Lâmpadas e Aparelhos Elétricos de Iluminação do Estado de 
São Paulo (Sindilux), para discutir o tema relacionado à 
Logística reversa de resíduos sólidos. 
 

Em 4 de julho o especialista do DMA/Fiesp, Ricardo Lopes 
Garcia, ministrou palestra sobre o tema “O Decreto Estadual 
59.263/13, que regulamenta a Lei Estadual 13.577/9, que 
dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da 
qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, 
e dá providências correlatas”, para os associados da 
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 
 
Resolução SMA 90 - Exigências para os resultados 
analíticos 
Em 4 de julho a Fiesp, participou da 1ª reunião do Grupo de 
Trabalho (GT) instituído pela Resolução SMA 39/2013, que 
tem como objetivo avaliar programas de ação com vistas à 
implementação das regras da Resolução SMA nº 90, de 
novembro de 2012, que regulamenta as exigências para os 
resultados analíticos, incluindo-se a amostragem, objetos de 
apreciação pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 
Recursos Naturais (Seaqua), e que subsidiam o exercício de 
suas atribuições legais do controle, monitoramento e a 
fiscalização das atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental 
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Resolução SMA nº 39, de 21 de maio de 2013 
Em 25 de julho, o DMA participou da 2ª reunião do Grupo 
de Trabalho instituído pela Resolução SMA nº 39, que tem 
como objetivo de avaliar programas de ação com vistas à 
implementação das regras da Resolução SMA nº 90, de 
novembro de 2012, subsidiando ações futuras da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente. 
 

Reunião sobre O Novo Código Florestal e as Áreas 
de Preservação Permanentes Urbanas 
Em 2 de julho, o DMA esteve presente por meio do seu 
diretor, Ricardo Esper e de técnicos à reunião sobre o Novo 
Código Florestal e as Áreas de Preservação Permanentes 
Urbanas, na sede da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), organizada pelo Departamento Jurídico 
(Dejur) da Fiesp. Foi discutida a influência do Novo Código 
Florestal em áreas urbanas e sobre o setor industrial. 
 

Espécies Exóticas com Potencial de Bioinvasão 
Em 09 de agosto, o DMA juntamente com o Departamento 
do Agronegócio, recebeu na sede da Fiesp, a Coordenadora 
de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo - SMA, Sra Cristina 
Azevedo, para uma reunião técnica sobre o tema “espécies 
exóticas com potencial de bioinvasão”. O objetivo desse 
encontro foi promover junto a setores associados à Fiesp , 
um melhor entendimento sobre essa  matéria , em especial 
sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo 
Grupo Técnico, criado pela Resolução Conjunta SAA-SMA-
SS-01/12,  para a avaliação de risco e elaboração de 
proposta de normas visando ao controle, manejo e 
monitoramento de espécies exóticas com potencial de 
bioinvasão no Estado de São Paulo. Além dos 
representantes do DMA e do Deagro, participaram da 
reunião técnicos ligados ao setor florestal e representantes 
do Comitê da Cadeia Produtiva da Industria da Pesca e 
Aqüicultura - Compesca/Fiesp 
 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(CT-PNRH)  
Nos dias 02 e 03 de julho, o DMA esteve presente à reunião 
realizada em Brasília/DF. Na ocasião, conforme orientação 
da plenária do CNRH, foi solicitada à Agência Nacional das 
Águas (ANA) que elabore o plano estratégico da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraguai. Para as demais regiões, 
caberá a esta câmara técnica propor critérios para 
identificar bacias prioritárias para a elaboração de planos 
estratégicos onde ainda não existem comitês. Na próxima 
reunião, a ANA deverá apresentar a situação da 
implementação dos planos estratégicos das regiões 
Araguaia-Tocantins e da Margem Direita do Rio Amazonas. 

 
Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema)  
309ª Reunião Ordinária do Plenário 
Em 16 de julho, o DMA esteve presente à reunião em que os 
membros do Conselho aprovaram o Relatório sobre a 
Classificação da Qualidade do Ar conforme Decreto Estadual 
59113/13. Também, foi aprovado pelo Plenário o Relatório 
da Comissão Temática Processante e de Normatização sobre 
a proposta de Deliberação Normativa que estabelece os 
princípios, critérios e procedimentos que devem nortear os 
recursos de sua competência. 
 
Comissão Temática de Biodiversidade, Florestas e Áreas 
Protegidas. 
Em 16 de julho, o DMA esteve presente à esta reunião, 
ocasião em que o relator do Plano de Manejo da Floresta 
Estadual Serra D’Água recomendou a devolução do referido 
Plano ao Instituto Florestal (IF), em função da necessidade 
de correções e adequações. O citado relatório deverá ser 
votado na próxima reunião da Comissão. 
 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) 
Reunião da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS)  
Em 27 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em São Paulo/SP, quando foram apresentados os resultados 
do workshop realizado em Bauru/SP, sobre o 
monitoramento das águas subterrâneas e os trabalhos que 
estão sendo realizados com relação ao Nitrato. 
 
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan) 
Em 15 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em São Paulo/SP. Na ocasião, foram apresentadas e 
discutidas as sugestões de indicadores de eficiência e 
eficácia, a serem propostos para o monitoramento da 
implementação dos projetos aprovados com os recursos do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 
 
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e 
Institucionais (CT-AJI) 
Em 17 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em São Paulo/SP, quando foi tratada a renovação do 
Segmento de Representação dos Municípios e Estados para 
o Biênio 2013/2015. 
 
Comitês de Bacias Hidrográficas 
 
Comitês de Bacias Hidrográficas - Federais 
 
Grande (CBH-Grande) 
Reunião do Grupo de trabalho 
Em 05 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em São José do Rio Preto/SP, para tratar do preenchimento 
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das vagas remanescentes e da revisão do regimento interno 
do CBH Grande. 
 
Reunião da Diretoria 
Em 29 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
na sede da Agência Nacional de Águas (ANA), em 
Brasília/DF, quando foram tratadas as questões 
relacionadas à elaboração do Plano Integrado de Recursos 
Hídricos da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
do Paranapanema. 
 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ) 
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan) 
Em 05 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Americana/SP, para a adequação do regulamento do 
Prêmio Yara de Comunicação. Na ocasião, também foram 
analisados e encaminhados os projetos básicos das 
barragens nos rios Camanducaia e Jaguari, bem como 
apreciação e encaminhamento da proposta da Câmara 
Técnica de Outorgas e Licenças (CT-OL), referente às 
alterações nos Estudos de Viabilidade de Implantação (EVI) 
do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Foi 
ainda constituído o Grupo de Trabalho Critérios e 
Definições, para distribuição de recursos para 2014. 
 
 
1ª Conferência Regional de Meio Ambiente 
Em 29 de julho, o DMA esteve em Sorocaba/SP, para 
participar da 1ª Conferência Regional de Meio Ambiente. 
 
 
Comitês de Bacias Hidrográficas - Estaduais 
 
Aguapeí Peixe (CBH-AP) 
31ª Reunião Extraordinária  
Em 1° de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Lucélia/SP. A pauta foi referente à apreciação da 
pontuação e prioridade de investimentos a serem indicados 
ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), para o 
ano vigente. 
 
Reunião do Grupo de Trabalho Cobrança (GT-Cob) 
Em 11 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Marília/SP. Na ocasião, foi apreciado o parecer da 
Câmara Técnica de Cobrança (CT-Cob) do Conselho de 
Recursos Hídricos (CRH), sobre o Estudo de Fundamentação 
da Cobrança pelo uso da água no CBH-AP. 
 
Alto Tietê (CBH-AT) 
Reunião do Grupo de Trabalho Investimentos (GT-
Investimento) 

Em 26 de junho, o DMA esteve presente à reunião, realizada 
em São Paulo/SP. Na ocasião, foram iniciadas as discussões 
sobre os passos necessários para propor uma deliberação, 
visando a aplicação adequada dos recursos financeiros do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para o ano 
vigente. 
Nos dias 03, 16, e 24 de julho, o DMA esteve presente em 
reuniões, todas realizadas em São Paulo/SP, quando foram 
analisados os projetos e a definição dos critérios para 
participação dos tomadores interessados nos mesmos e 
para a obtenção dos recursos financeiros do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (Fehidro) para o ano vigente. 
 
Reunião do Grupo de Trabalho Institucional (GT-
Institucional) 
Em 11 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em São Paulo/SP. Na ocasião, foi dada continuidade a 
discussão sobre a estruturação e funcionalidade dos 
Subcomitês e das Câmaras Técnicas pertencentes ao CBH-
AT. 
 
Baixo Pardo Grande (CBH-BPG) 
21ª Reunião Extraordinária  
Em 04 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Barretos/SP, quando ocorreu a apreciação e aprovação 
da deliberação que estabelece edital para elaboração do 
Plano de Bacia que indica prioridades de investimento do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para o ano 
vigente.  
 
Mogi Guaçu (CBH-Mogi) 
Reunião Plenária  
Em 26 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Américo Brasiliense/SP. Na ocasião, foi apresentada, 
discutida e votada a deliberação que aprova diretrizes e 
critérios de pontuação para distribuição dos recursos 
financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro) para o ano vigente; e também, apresentado e 
discutido o processo de elaboração do Zoneamento 
Ecológico Econômico do Estado de São Paulo (ZEE-ESP), em 
cumprimento ao disposto na Lei, que instituiu a Política 
Estadual de Mudanças Climáticas e informações sobre a 
realização da Conferência Regional do Meio Ambiente, com 
foco no tema “Política Nacional de Resíduos Sólidos”. 
 
Pontal do Paranapanema (CBH-PP) 
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e 
Saneamento (CT-PAS)  
Em 22 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
no Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) em 
Presidente Prudente/SP, quando ocorreu a análise da 
documentação do projeto protocolado pelo tomador da 
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cidade de Pirapozinho, conforme decisão e hierarquização 
da Plenária, referente aos recursos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro) para o ano vigente e Adequação 
do Plano de Bacia à Deliberação do Conselho de Recursos 
Hídricos (CRH) 146/2012. 
 
Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) 
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan) 
Em 04 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Sorocaba/SP, quando foram analisados os pleitos do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para o ano 
vigente e definidos os procedimentos, cronograma de 
avaliação e classificação inicial. 
 
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e 
Gerenciamento (CT-PLAGRI) 
Em 18 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Sorocaba/SP, quando os projetos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro), encaminhados pelos 
tomadores, foram analisados e hierarquizados, visando à 
utilização dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da 
água em projetos previstos nos Programas de Duração 
Continuada (PDCs) do plano de Bacias. 
 
Tietê Batalha (CBH-TB) 
Reunião Câmara Técnica 
Em 1º de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Novo Horizonte/SP. Na ocasião, foram analisados os 
projetos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 
 
 
Tietê Jacaré (CBH-TJ) 
53ª Reunião Plenária  
Em 28 de junho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em Araraquara/SP, quando foi aprovada a participação do 
CBH-TJ no XI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental e 
a deliberação para a distribuição dos recursos financeiros do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para o ano 
vigente. Na ocasião, também ocorreu a indicação da 
comissão para organização da Conferência Regional de Meio 
Ambiente. 
 
Rios Turvo e Grande (CBH-TG) 
Reunião do Grupo da Sociedade Civil  
Em 11 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em São José do Rio Preto/SP, quando ocorreu a análise do 
Estatuto do CBH-TG. 
 
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento (CT-Plan) e 
Assuntos Institucionais (CT-AI) 
Em 12 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
em São José do Rio Preto/SP, quando foi discutida a análise 

dos projetos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro), inabilitados e o Termo de Referência para 
contratação do Plano de Bacia. 
 
Fóruns do Setor Industrial 
 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP) 
 
Câmara Ambiental da Indústria Paulista (Caip) 
Oficina de Esclarecimento  
Em 23 de julho, o DMA organizou por meio da Caip, a 
Oficina de Esclarecimento sobre Registro de Emissão e 
Transferência de Poluentes (RETP). A Oficina contou com os 
painéis: “Implementação do RETP na Indústria”, 
apresentado por Marcus da Mata, diretor da Intertox e 
coordenador do projeto RETP junto ao Ministério do Meio 
Ambiente; e “Instrução Normativa nº 06/2013, do Ibama” e 
“O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos 
(Cnorp)”, ambos apresentados por Mariana Midori 
Nakashima, analista ambiental do Núcleo de Qualidade 
Ambiental da Superintendência do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama). 
 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) 
Reunião dos Representantes dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas (CBHs) 
Em 25 de julho, o DMA esteve presente à reunião realizada 
no Ciesp de Ribeirão Preto/SP. Na ocasião, foi discutida uma 
melhor integração nas questões relativas aos CBHs da 
região e mapeamento da participação do setor. 
 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
 
Rede Clima da Indústria Brasileira 
Em 28 de junho, o DMA esteve presente na reunião que 
teve como tema as Contribuições do Setor Industrial à 
atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, na 
sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São 
Paulo. Foi apresentada a proposta de revisão do plano e de 
encaminhamento do processo. 
 
Normas técnicas 
 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
Acústica 
Nos dias 27 e 28 de junho, o DMA/Fiesp participou da 
reunião de instalação da ABNT/CEE-196 Comissão de Estudo 
Especial de Acústica, que tem como objetivo principal 
centralizar as várias normas sobre o assunto discutidas em 
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Comitês Brasileiros (CB’s) da ABNT. A principal norma em 
discussão é a ABNT NBR 10151 – Acústica - Medição de 
níveis de pressão sonora e avaliação em ambientes 
externos às edificações, que é utilizada por órgãos 
ambientais para fins de licenciamento ambiental. 
 

 

Decreto nº. 8.038, de 4 de Julho de 2013 - 
Regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Captação de 
Água de chuva e outras tecnologias sociais de acesso à 
água – Programa Cisternas, e dá outras providências. 
 
Resolução Ana nº. 903, de 22 de julho de 2013 - Cria a 
Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Superficiais (RNQA) e estabelece suas diretrizes. 
 
Resolução Conama nº. 458, de 16 de julho de 2013 - 
Estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental 
em assentamento de reforma agrária, e dá outras 
providências. 
 
Portaria MMA nº. 304, de 25 de julho de 2013 - Define 
o Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF) de 2014. 
 
Portaria SG nº 40, de 31 de julho de 2013 - Institui o 
Comitê Estratégico do Projeto Cataforte – Negócios 
Sustentáveis em Redes Solidárias, e dá outras providências. 
 
Instrução Normativa Ibama nº. 15 de 19 de julho de 
2013 – Altera os artigos 12,126 e o Anexo I da Instrução 
Normativa Ibama nº 10, de 07 de dezembro de 2012, que 
dispõe sobre multas a serem aplicadas sobre infrações 
ambientais. 
 
Instrução Normativa Ibama nº. 12 de 16 de julho de 
2013 – Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos 
de controle da importação de resíduos de que trata a 
Resolução Conama nº 452/12, em consonância com a 
Convenção da Basileia. 
 
Protocolo ICMS 68, de 26 de julho de 2013 - Altera o 
Protocolo ICMS 44/2013, que estabelece substituição 
tributária em relação às operações antecedentes 
interestaduais com desperdícios e resíduos de metais não-
ferrosos e alumínio em formas brutas quando o produto for 
destinado a estabelecimento industrial. 
 
 

Projetos de lei (PL) 
 
PL nº. 5918/2013 – Dispõe sobre a exigência de Plano de 
Controle da Contaminação Ambiental, para fins de 
licenciamento ambiental, e dá outras providências. 
 
PL nº. 5887/2013 – Acrescenta os incisos IX, X, XI e XII 
ao § 1º do art. 29, da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 
2007, que "Estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 
providências", com o objetivo de proibir a cobrança de taxas 
ou tarifas e outros preços públicos da população, enquanto 
não forem finalizados os serviços de infraestrutura e 
instalações operacionais e o saneamento básico respectivo 
estiver efetivamente sendo prestado à população. 
 
PL nº. 5879/2013 – Estabelece desconto de um trinta 
avos sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de 
água e esgoto, por dia de falta de fornecimento de água. 
 
PL nº. 5839/2013 – Dá nova redação ao art. 29 da Lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, vedando a tarifação 
conjunta dos serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em localidades sem acesso a rede 
coletora de esgoto. 
 

Decreto nº. 59.261, de 5 de junho de 2013 – Institui o 
Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São 
Paulo (Sicar-SP), e dá providências correlatas. 
 
Decreto nº. 59.374, de 23 de julho de 2013 – Altera a 
denominação da Divisão de Investigações sobre Infrações 
contra o Meio Ambiente, do Departamento de Polícia de 
Proteção à Cidadania (DPPC), da Polícia Civil do Estado de 
São Paulo, e dá providências correlatas. 
 
Resolução conjunta SMA/SSRH nº. 1, de 24 de julho 
de 2013 – Dispõe sobre planejamento e gestão das Áreas 
de Proteção e Recuperação dos Mananciais das Bacias 
Hidrográficas dos Reservatórios Guarapiranga e Billings, e 
suas atribuições compartilhadas entre a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente (SMA), por meio de suas 
Coordenadorias e da Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb), e a Secretaria de Estado de 
Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH), por meio de suas 
Coordenadorias e da Unidade de Gerenciamento de 
Programas (UGP) Programa Mananciais. 
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Decisão Cetesb nº. 221-A, de 24 de junho de 2013 – 
Dispõe sobre a alteração da Norma Administrativa - NA-007 
- Parcelamento de Multas, Ressarcimento e outros valores e 
dá outras providências. 
 
Projetos de lei (PL) 
 
PL 487/13 – Dispõe sobre a inserção nos projetos 
arquitetônicos da administração pública, autarquias, 
empresas e fundações da instalação de sistema de coleta 
para captação da água da chuva. 
 
 

Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil 
Empresa: Supricel Construtora e Incorporadora  

Supricel Construtora e Incorporadora, fundada em 2006, é 
especializada na incorporação de produtos residenciais e 
comerciais de alto padrão. Vem pautando seus objetivos 
pelo profissionalismo de como conduzir seus compromissos, 
primando pela qualidade e respeito ao meio ambiente.  
 
Descrição das Medidas Adotadas 
O programa de Gestão tem como principal preocupação a 
não geração dos resíduos, reuso e destinação correta dos 
mesmos. Exemplos, são a implantação de coleta seletiva 
nas obras, de caçambas de descartes de resíduos de 
construção civil (RCC), entre outros. 
 
 
Resultados Ambientais e Econômicos 
Diminuição nos custos da empresa, através do controle de 
perda e consumo de materiais significativos na atividade 
construtiva; e o aperfeiçoamento da Logística da obra, 
organizando, separando, acondicionando e destinando 
corretamente os resíduos. 
 

 

 
Prêmio Responsabilidade Socioambiental 
Realização: Câmara Municipal de São Paulo 
Data: 02 de setembro de 2013 
Horário: 19h00 
Local: Câmara Municipal de São Paulo  
Endereço: Viaduto Jacareí , 100 / São Paulo  

 
12ª Conferência Municipal de Produção mais Limpa e 
Mudanças Climáticas 
Realização: Câmara Municipal de São Paulo 
Data: 04 de outubro de 2013 
Horário: 08h30 às 17h00 
Local: Memorial da América Latina  
Endereço: Av Auro de Moura Andrade , 664 / São Paulo  
Inscrições e Informações: http://anggulo.com.br 
 

 
 

*gratuitos  

 
9º Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de Água  
 

 
A Fiesp, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da 
Água, no mês de março de 2014, promove o 9º Prêmio 
Fiesp de Conservação e Reúso de Água, que objetiva 
incentivar boas práticas do uso eficiente da água na 
indústria, gerando benefícios para toda a sociedade. As 
inscrições para a 9ª edição do prêmio já estão abertas e 
poderão ser feitas pela internet, por meio do endereço  
http://www.fiesp.com.br/premioagua.  

 


