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ESPECIAL

Após a realização da COP-26, em Glasgow, na Escócia,

alguns eventos foram realizados na Fiesp com o objetivo

de apresentar os principais avanços alcançados na

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças

Climáticas.

As discussões giraram em torno da necessidade de

redução global e neutralidade das emissões de carbono,

os acordos setoriais e os termos de compromisso

firmados pelo governo brasileiro e ainda, o Mercado de

carbono, a transição energética para uma economia de

baixo carbono e o impacto das mudanças climáticas

sobre a indústria e a sociedade.

Os eventos realizados pelo Conselho Superior de Meio

Ambiente (Cosema), Conselho do Agronegócio (Cosag) e

Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex),

contaram com a participação de especialistas e

autoridades que puderam sintetizar a participação

brasileira na COP-26. Confira a edição especial sobre a

Cop-26 na seção “Aconteceu”.
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NA DESPEDIDA DE SKAF, COSEMA FAZ BALANÇO SOBRE A COP-26 
Encontro teve balanço dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro durante a Conferência do Clima em Glasgow e 

agradecimentos ao presidente Paulo Skaf pelo engajamento com a agenda ambiental em 17 anos de mandato.

Balanço COP-26

A gerente do Departamento de Desenvolvimento

Sustentável (DDS) da Fiesp, Anicia Pio, fez uma síntese

dos avanços alcançados na Conferência das Nações

Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, a COP-

26, durante reunião do Conselho Superior de Meio

Ambiente (Cosema) realizada no dia 30/11/2021.

Durante o período de realização da conferência,

questões como adaptação, mitigação e financiamento

foram contempladas e fortalecidas. Todas as

discussões giraram em torno de um objetivo comum:

estabelecer a necessidade de redução global de

emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030 (na

comparação com 2010) e de neutralidade de carbono

até 2050.

Acordos setoriais importantes foram estabelecidos,

como a Declaração sobre Florestas e Uso da Terra e o

Termo de Compromisso Global de Metano, que objetiva

reduzir em 30% das emissões de metano até 2030

(com base nos níveis de 2020). Outro aspecto

importante tratado na COP-26 diz respeito à transição

energética para uma economia de baixo carbono.

Nesse sentido, chamam a atenção iniciativas como

a Breakthrough Energy, criada pela Comissão Europeia

em parceria com Bill Gates e que prevê a mobilização

de novos investimentos de até US$ 1 bilhão entre 2022
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O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, agradeceu o apoio do  
Cosema nas discussões ambientais da casa. 

Mandato de Paulo Skaf

Durante o encontro, que foi o último do ano, o

presidente do conselho, Eduardo San Martin, fez um

agradecimento aos membros da equipe e ao presidente

da Fiesp Paulo Skaf, que encerrou em 31 de dezembro

último, 17 anos de mandato à frente da entidade. “O

trabalho do Cosema só foi possível graças à

participação do Departamento de Desenvolvimento

Sustentável e ao trabalho dos conselheiros que, com

muita dedicação, se envolveram em buscar melhorias

na qualidade de vida para a sociedade”, disse San

Martin. “Todos os conselheiros reconhecem também o

trabalho, a dinâmica e a postura do presidente Paulo

Skaf de enxergar a temática ambiental como

fundamental para o desenvolvimento do setor produtivo

e d o p a í s ” , a c r e s c e n t o u o e m p r e s á r i o .

Skaf retribuiu o agradecimento a San Martin e aos

membros do Cosema. “Vim para agradecer a todos os

conselheiros e todas as conselheiras que

voluntariamente se dedicaram todos estes anos à

Fiesp”, disse o empresário. “Muito obrigado a vocês

pelo trabalho e pela dedicação, e especialmente ao

Eduardo San Martin por ter aceitado nosso convite para

ser presidente deste Conselho”, concluiu.

e 2026 para tecnologias limpas e a Internacional Just

Energy Transition Partnership, lançada por França,

Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e União

Europeia, em parceria com a África do Sul, e que

pressupõe recursos iniciais de US$ 8,5 bilhões.

No âmbito das discussões, destaca-se também a

Declaração de Transição de Carvão Global para

Energia Limpa. Dentre as fontes de energia, é preciso

reduzir o consumo de carvão mineral global para

acelerar essa transição.

Ainda dentro da pauta de financiamento de projetos,

sobressaiu-se a iniciativa Glasgow Financial Alliance

for Net Zero (GFANZ), que reúne mais de 500

empresas do setor financeiro com uma carteira superior

a US$ 130 trilhões de capital privado dedicada a

fomentar a transição para uma economia baseada em

neutralidade de carbono. “Ações como essa mostram

que o risco climático foi incorporado pelo setor

financeiro e incluído como um risco aos negócios”,

observou a gerente do DDS da Fiesp.

Para Pio, o principal produto apresentado pelo Brasil foi

o Documento de Diretrizes para uma Estratégia

Nacional para Neutralidade Climática, um conjunto de

ações que ilustram o que o país já faz para cumprir

suas metas e de que maneira pretende evoluir para

alcançar seus objetivos até 2030 e migrar para a

neutralidade de emissões.

“No Documento de Diretrizes, eu destacaria quatro

planos que foram apresentados: o Plano Nacional para

Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da

Vegetação Nativa 2020, a Política Nacional sobre

Mudança do Clima, o Plano Nacional de Crescimento

Verde e o Plano ABC+ da Estratégia da Agropecuária

Brasileira”, sublinhou a especialista.

Fonte: Adaptado de Agência Indusnet Fiesp

https://www.fiesp.com.br/noticias/resultados-da-cop-26-e-pauta-da-ultima-reuniao-do-cosema-de-2021/attachment/file-20211201132707-avcosema640x440/
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CONSULTE O DDS FIESP/CIESP
As equipes do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp e do Ciesp estão empenhadas em diversas frentes de

trabalho para amenizar os impactos das obrigações ambientais nas atividades do setor produtivo e auxílio na busca de

oportunidades

Para entender melhor as necessidades de seu setor ou indústria, envie seu questionamento, quanto à questões ambientais afetas

à sua atividade, por meio do canal: cdma@fiesp.com.br

.

SOB O PONTO DE VISTA DO GOVERNO, MINISTRO DO MEIO AMBIENTE 

ABORDA A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA COP-26
Joaquim Álvaro Pereira Leite tratou da criação do mercado global de carbono, mas alertou que o mundo precisa olhar para a 

transição de uma forma responsável

Em reunião do Conselho do Agronegócio (Cosag) da

Fiesp, realizada em novembro de 2021, o ministro do

Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, traçou

um panorama da participação do Brasil na COP-

26, realizada em Glasgow, Escócia. Ele Celebrou

conquistas alcançadas durante a convenção, mas fez

um alerta sobre o uso do protecionismo climático como

barreira para a entrada de produtos brasileiros em

algumas regiões do mundo.

Para o ministro, a postura e o desempenho do Brasil

surpreenderam atores globais e nacionais. “Desde os

primeiros momentos, fomos muito ousados no sentido

de mostrar que somos parte da solução”, disse Leite.

Segundo o ministro, a estratégia do governo era inserir

o Brasil no ‘jogo’ e nas principais discussões em voga.

A criação das bases para o mercado de carbono

ganhou especial atenção e foi celebrada pelos cerca de

200 países signatários do Acordo de Paris,

na Conferência, incluindo o próprio Brasil.

“O mercado global de carbono é de bastante interesse

para o Brasil e os países do Hemisfério Sul”, destacou

Leite. “Propusemos incentivar, empreender, acelerar,

crescer e gerar emprego verde, mas o mundo precisa

olhar para a transição de uma forma responsável para

que ela não gere uma inflação verde e uma escassez

de produtos”, acrescentou.

Para Leite, é necessário responsabilidade e cautela

para que o Brasil e outros atores globais não caiam em

‘modismos’. Apenas dessa forma, as “soluções

acontecerão gradativamente, com geração de emprego

e qualidade de vida” para todos os envolvidos.

Durante as negociações, o Brasil aderiu aos

compromissos de zerar as emissões líquidas de

carbono até 2050, reduzir em 50% a emissão de gases

poluentes até 2030 (com base em dados do ano 2005),

preservar as florestas e eliminar o desmatamento ilegal

e a degradação do uso do solo até 2028, além de

baixar as emissões de metano em 30% até 2030. De

acordo com o ministro, com exceção da redução das

taxas de desmatamento, que se trata de uma pauta

mais delicada, o país tem plenas condições de honrar

todos os acordos.

“Temos o desafio de implementar uma política mais

contundente em relação ao desmatamento, mas nossa

NDC (Contribuição Nacional Determinada) já tem

metano. Então, é só pegar esse volume e reportar no

acordo”, disse o ministro. “Vamos reportar lixões e

biogás, além de desenvolver a pecuária e melhorar a

sua genética e o seu manejo – o que também vai

reduzir o metano”, sublinhou Leite.

No campo internacional, o ministro reportou um desafio

de outra natureza: continuar negociando com outras

partes do acordo e não aceitar imposições de blocos ou

grupos unilaterais. “Alguns países vão usar o

protecionismo climático para impedir a entrada de

produtos brasileiros em algumas regiões e vamos estar

atentos para atender os interesses nacionais”,

argumentou Leite.

O secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e

Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (Mapa), Fernando Camargo, também

apoiou as negociações dos grupos técnicos e garantiu

que o Brasil mostrou engajamento com as questões em

pauta e obteve êxito em discussões importantes como

o Acordo de Koronivea, que faz referência ao Brasil e

cita o sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta,

agricultura de precisão e tecnologia baseada em

ciência.
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Ministro do Meio Ambiente em encontro na Fiesp.

COP-26

about:blank
https://www.fiesp.com.br/noticias/ministro-do-meio-ambiente-sobre-a-cop-26-mostramos-que-somos-parte-da-solucao/attachment/file-20211129122940-kk640x440/


Informe Ambiental | Edição nº 147

Página | 4

ACONTECEU

“Chegamos à COP-26 e surpreendemos grande parte

das pessoas que estavam bastante céticas em relação

à nossa participação”, disse Camargo. “Alguns dos

principais pontos positivos para o agro na COP foram

nosso compromisso com o acordo de metano e o

Acordo de Koronivea, a assinatura do FACT (Forest,

Agriculture and Commodity Trade) e o

desenvolvimento do famoso Artigo 6, com base no livro

de regras do Acordo de Paris, que ainda está sendo

implementado”, contou o secretário.

O setor produtivo, a indústria e a academia

Rodrigo Lima, diretor da Agroícone, elogiou o

desempenho da comitiva brasileira enviada à COP-26

e ressaltou a relevância da participação do setor

privado nas discussões. “Destaco a formalização da

meta de neutralidade de emissões até 2050 e a

colocação do Brasil na mesma direção de inúmeros

países e empresas que também assumiram esse

compromisso”, disse o especialista. “A participação

brasileira no mercado de carbono é fundamental, e os

empresários precisam se empenhar no cumprimento

deste compromisso”, acrescentou.

Saiba mais

COP-26

O presidente do Cosag, Jacyr Costa, também celebrou

a atuação da missão liderada por Joaquim Alvaro

Pereira Leite. “Gostaria de parabenizar o trabalho feito

pela delegação brasileira”, disse Costa. “É um

reconhecimento não só do setor produtivo, mas

também da sociedade civil de uma maneira geral”,

continuou.

Daniel Barcelos Vargas, coordenador de pesquisa da

Fundação Getúlio Vargas – FGV Agro reconheceu que

a COP-26 promoveu avanços importantes, mas

argumentou que é fundamental que os países

amadureçam os diálogos e qualifiquem as discussões

sobre a demanda, a oferta e o regime de troca previsto

pelo mercado de carbono.

“Deveríamos participar da maneira mais ativa possível

da definição de metas e parâmetros que estabelecem

quem vende e quem compra créditos de carbono”,

sugeriu Vargas. “O que é admissível como crédito de

carbono para a COP? Nossas tecnologias, nossos

valores e nossa capacidade também precisam ser

reconhecidos como fonte de crédito nas negociações

internacionais”, indicou o pesquisador.

Fonte: Adaptado de Agência Indusnet Fiesp

O IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO AGRONEGÓCIO 

Os efeitos das mudanças climáticas no agronegócio

brasileiro também ganharam destaque, durante o

encontro do Conselho Superior de Agronegócio

(Cosag) da Fiesp, ocorrido no dia 05/10/21.

Na análise de Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, diretor

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as

mudanças climáticas já ocorreram, baseando-se no

que mostram as estações e os radares integrados, com

dados do sistema global de informação

meteorológica. Oliveira alertou que o fenômeno do

aquecimento é uma realidade há mais de 20 anos, no

Brasil, e que há um desvio anual que se vê na trajetória

negativa das chuvas, reduzida entre 1996 e 2020, com

consequência para o agronegócio.

Para Jean Pierre Ometto, pesquisador titular no

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), da

coordenação-geral de Ciências da Terra (CGCT), da

Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidades

(DIIAV), e também integrante do Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

(IPCC), o agronegócio acaba sendo afetado pelas

precipitações menores e pelo aumento das

temperaturas. “As evidências científicas são cada vez

mais fortes”, confirmou, frisando que há um desafio

importante pela frente que guarda relação próxima com

o meio ambiente e o setor do agro.

Para ele, as decisões sobre adaptação definirão os

impactos da mudança do clima no futuro, este é um

ponto essencial. Ao tratar dos riscos de impacto e dos

limites à adaptação, citou fatores relacionados a

vulnerabilidade (sistema socioecológico propenso a

ser afetado por ameaças climáticas); sensibilidade

(grau de alteração que o sistema pode sofrer, direta ou

indiretamente), capacidade adaptativa (grau em que os

e l e m e n t o s d o s i s t e m a e s t ã o p r e p a r a d o s

antecipadamente para o impacto climático e sua

capacidade de resposta), exposição (nível, duração

e/ou extensão em que o sistema está em contato com

a ameaça climática) e ameaça climática (estado ou

projeção de uma particularidade climática que

provavelmente pode afetar o sistema socioecológico).

O pesquisador do INPE deu detalhes da Plataforma do

Impacta Brasil, em construção, voltado a diversos

setores com olhar sobre segurança alimentar,

segurança energética e recursos hídricos, traçando

cenários para o presente e para as décadas de 2030 e

2050, um sistema de informação para dar base à

discussão e à tomada de decisão.

Para saber mais sobre o tema apresentado por Jean

Pierre Ometto, clique aqui.

Adaptado de Agência Indusnet Fiesp

https://www.embrapa.br/tema-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf/nota-tecnica
https://www.fiesp.com.br/noticias/em-debate-com-especialistas-o-impacto-das-mudancas-climaticas-no-agronegocio/
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SOB O PONTO DE VISTA TÉCNICO E POLÍTICO, EMBAIXADOR PAULINO 

FRANCO RELATA OS COMPROMISSOS FIRMADOS NA COP-26 
Autoridade participou da última reunião de 2021 do Coscex e compartilhou suas impressões sobre as discussões realizadas 

na Conferência Climática

Durante reunião virtual do Conselho Superior de

Comércio Exterior (Coscex) da Fiesp, realizada no

último 23/11/2021, o embaixador e secretário de

Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do

Ministério das Relações Exteriores, Paulino Franco de

Carvalho Neto, fez uma síntese das negociações

ocorridas durante a COP-26.

Neto dividiu as discussões no âmbito internacional e a

posição tomada pelo Brasil em relação a cada um

deles. O eixo político concentrou anúncios, declarações

e debates sobre políticas de enfrentamento às

mudanças climáticas enquanto o eixo técnico tratou das

negociações para a implementação das ações

discutidas em torno do Acordo de Paris.

Compromissos firmados na esfera política

De acordo com o embaixador, em virtude da ampla

divulgação da COP-26 na mídia, foram adotadas

declarações que indicam a posição dos países em

realizar ações em áreas específicas, especialmente em

relação à preservação de florestas e ao controle de

metano. Essas cartas de intenção não alteram ou

substituem compromissos jurídicos assumidos pelos

países sobre a convenção e os instrumentos de Paris.

O Brasil formalizou, no âmbito da Convenção do

Acordo de Paris, o compromisso de atingir a chamada

neutralidade climática até 2050. Quanto ao novo

percentual para NDC (Contribuição Nacionalmente

Determinada) brasileira, redução de 50% das emissões

até 2030, para Neto, o percentual é coerente com o

objetivo de longo prazo de 2050 e deverá ser

formalizado no início de 2022. Ainda em Glasgow, foi

assumido publicamente o compromisso do Brasil em

zerar o desmatamento ilegal no país até 2028, radicado

pela adesão à Declaração de Glasgow sobre florestas e

uso da terra, bem como, passou a fazer parte do Pacto

Global sobre Metano, iniciativa formulada e promovida

pelos Estados Unidos e pela União Europeia (UE).

A posição brasileira no âmbito técnico das

negociações

Decisões foram tomadas sobre uma gama variada de

pautas – regulamentação de arranjos operativos sobre

mercado de emissões, marcos temporais comuns para

as contribuições nacionais determinadas,

financiamento, perdas de danos e agricultura – , mais a

conclusão da regulamentação do artigo 6 do Acordo de

Paris, que trata dos instrumentos para a criação de um

mercado global de carbono e prevê três modalidades

voluntárias de cooperação entre as partes, elencada

como a maior conquista obtida durante a COP-26.

O Artigo 6 do Acordo de Paris prevê o estabelecimento

de um mercado de carbono, cuja operacionalização

deverá considerar as metas contidas nas NDCs que irá

auxiliar empresas e países a cumprirem suas metas de

redução, bem como auxiliar os que precisem ou

queiram compensar as emissões de Gases de Efeito

Estufa (GEE) com a compra de crédito de carbono.

Conforme explica Neto, havia três obstáculos que

impediam a regulamentação do mercado de carbono:

imprecisão em relação à contabilização das

transferências de créditos e à aplicação dos ajustes

correspondentes dos países participantes, à transação

de créditos remanescentes do mecanismo de

desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto para o

novo mecanismo de desenvolvimento sustentável, e à

aplicação de uma taxa às transações de resultados de

mitigação para alimentar um fundo de adaptação, uma

reivindicação dos países em desenvolvimento.

“De um modo geral, a COP-26 deixou um legado

importante ao criar um diálogo organizado com o

objetivo de alcançarmos metas mais concretas e

palpáveis de financiamento para adaptação de

mudanças do clima”, disse. “O Brasil apoiou a criação

destes diálogos e queremos atuar cada vez mais de

um modo muito ativo neste processo”, concluiu.

Fonte: Adaptado de Agência Indusnet Fiesp

Confira a íntegra da matéria: 

https://bityli.com/zDsRS
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Clique no link

COP-26

O embaixador e secretário de Assuntos de Soberania Nacional e

Cidadania do Ministério das Relações Exteriores, Paulino Franco

de Carvalho Neto, participou virtualmente do encontro.

https://bityli.com/zDsRS
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FINANÇAS VERDES

BANCOS DE DESENVOLVIMENTO ADOTAM CRITÉRIOS ESG PARA LIBERAR 

CRÉDITO

A lei que criou a Política Nacional de Mudança do

Clima, em 2009, previu o desenvolvimento do Mercado

Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), um

mecanismo de compensação financeira para quem

instituísse projetos de redução ou remoção dos

chamados gases do efeito estufa.

Agora, está pronto para ser votado no Plenário da

Câmara dos Deputados, em regime de urgência, o

Projeto de Lei nº 528/21, que propõe a regulamentação

do Mercado Brasileiro de Carbono. O incentivo

econômico à conservação e proteção do meio ambiente

se traduz em títulos, os créditos de carbono, que

podem ser comprados ou vendidos. Cada crédito

corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono

(CO2).

A proposta do deputado Marcelo Ramos (PL-AM) cria

um Sistema Nacional de Registro, que vai concentrar

informações sobre os projetos de remoção ou redução

de gases e sobre as transações nacionais e

internacionais com os créditos de carbono que têm

origem no Brasil.

Também serão estabelecidos os parâmetros para a

definição dos valores dos créditos de carbono, a partir

de padrões de certificação. O projeto determina ainda a

criação de um órgão que vai administrar o sistema de

registro e propor metas de compensação ambiental que

estejam de acordo com os tratados internacionais de

combate às mudanças climáticas.

Nova versão

Uma nova versão do texto foi feita na Comissão de

Desenvolvimento Econômico da Câmara, propondo a

adesão voluntária aos programas de compensação

ambiental nos primeiros dois anos. A partir daí, haveria

uma fase até a adesão obrigatória. A implantação deste

programa nacional obrigatório ficaria a cargo do

Ministério da Economia, que teria um prazo de até

cinco anos a partir da aprovação da lei.

Junto com o projeto que regulamenta o mercado

brasileiro de carbono estão sendo examinados outras

propostas, como a que cria um Sistema Brasileiro de

Comércio de Emissões (PL 2148/15) e a que prevê a

certificação de créditos de carbono para

empreendimentos de geração de energia por fontes

alternativas (PL 290/20). Por isso, foi aprovada a

criação de uma comissão especial para examinar o

conjunto de proposições, o que não impede a votação

em Plenário.
Fonte: Adaptado de Agência Câmara de Notícias

Link encurtado: https://bityli.com/bBXmS

PROJETO QUE REGULAMENTA O MERCADO DE CARBONO ESTÁ PRONTO 

PARA SER VOTADO NO PLENÁRIO

A transição para uma economia verde tem ganhado

apoio do mundo corporativo, mas a questão do

financiamento ainda permanece um desafio. Para

alguns setores, descarbonizar operações pode significar

a completa reestruturação das cadeias de valor, o que

demanda investimentos nada triviais.

A necessidade de mobilizar recursos para projetos

complexos joga luz sobre a atuação dos grandes

financiadores de longo prazo no Brasil: os bancos de

desenvolvimento.

De uns tempos para cá, essas instituições têm

reforçado suas agendas sustentáveis, ampliando

incentivos para iniciativas de impacto socioambiental e

vinculando o crédito a critérios ESG (ambiental, social e

governança, na sigla em inglês).

Um dos bancos que vêm buscando protagonismo nesse

cenário é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

(BDMG). Mais de 60% dos financiamentos feitos pela

instituição em 2021 foram vinculados a algum dos 17

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Em 2019, o banco captou 100 milhões de euros (R$ 627

milhões) para investimentos na área, por meio de uma

parceria com o Banco Europeu de Investimento.

Até o momento, 29 iniciativas já foram financiadas, o

que inclui 25 projetos de energia solar, três centrais

hidrelétricas e um projeto de iluminação pública

eficiente em Minas Gerais.

O papel multifacetado dessas instituições frente ao

tema é apontado por Bruno Aranha, diretor de crédito

produtivo e socioambiental do BNDES (Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social).

Na visão dele, a canalização de recursos estrangeiros é

uma das principais contribuições que os bancos podem

dar na transição para uma economia de baixo carbono,

o que pode ser feito por meio dos "green bonds" (títulos

verdes).

Outra atribuição que Aranha vê para os bancos de

desenvolvimento é o de induzir boas práticas no

mercado. Ele cita o exemplo do Crédito ASG, programa

do BNDES que condiciona o custo do empréstimo ao

desempenho sustentável de uma companhia.

Fonte: Adaptado de UDOP – União Nacional da Bionergia

Link encurtado: https://bityli.com/amqJQ

https://bityli.com/bBXmS
https://bityli.com/amqJQ
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CONSELHO SUPERIOR DO AGRONEGÓCIO- COSAG

ECONOMIA CIRCULAR

COM O LANÇAMENTO DO INSTITUTO REVER, INDÚSTRIA REAFIRMA SEU 

COMPROMISSO COM A LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL
Primeira entidade gestora formada exclusivamente pela indústria no país assume ações operacionais do Sistema de 

Logística Reversa.

O Instituto Rever, associação sem fins lucrativos

focada na gestão de resíduos sólidos e de logística

reversa em âmbito nacional, teve seu lançamento

oficializado realizado na Fiesp, no último 22/11/2021

com a participação de 50 entidades que reúnem mais

de 2 mil empresas aderentes ao Sistema de Logística

Reversa.

A entidade, fruto da parceria da indústria com

operadores de resíduos, incluindo associações e

cooperativas de catadores que realizam a coleta, a

triagem, o beneficiamento e a comercialização de

materiais recicláveis, passa a assumir as ações

institucionais e operacionais do Sistema de Logística

Reversa. De novembro de 2018 a agosto de 2021, mais

de 260 mil toneladas de massa de embalagens pós-

consumo foram certificadas e mais de R$ 16,5 milhões

foram investidos na cadeia de reciclagem no Estado de

São Paulo.

Com o lançamento do Rever, empresas de todo o país,

incluindo São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,

Amazonas e Rio Grande do Sul (estados já

contemplados pelo Instituto), poderão receber

assistência e suporte para atingir, de forma competitiva,

suas metas de logística reversa.

A Fiesp atuou nas discussões dos Projetos de Lei que

resultaram na Política Estadual de Resíduos Sólidos,

em 2006, e na Política Nacional (PNRS) e seus

respectivos regulamentos, em 2010. Desde então, a

entidade vem trabalhando em conjunto com sindicatos

e associações na busca por soluções custo-efetivas

para o cumprimento das obrigações contidas na PNRS.

Essas ações foram intensificadas a partir de 2015,

quando a então Secretaria do Meio Ambiente de São

Paulo publicou a Resolução SMA 45/2015, vinculando

o cumprimento da meta de recolhimento de 22% das

embalagens colocadas no mercado por cada empresa.

Em 2018, foi assinado um termo de compromisso com

a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) e a Cetesb para

a implementação do sistema de logística reversa das

embalagens no estado de São Paulo, dando a

segurança jurídica necessária ao licenciamento

ambiental para as empresas associadas à entidade. A

iniciativa é celebrada pelos integrantes do sistema.

Para Carlos Silva Filho, presidente da Associação

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos

Especiais (Abrelpe) e da International Solid Waste

Association (ISWA), para que a reciclagem avance no

Brasil é fundamental que se discuta o tema.

“Não se trata apenas de cumprir obrigações”, disse

Filho. “Há mais de uma década colocamos de maneira

enfática que é necessário ter ações concretas para que

a reciclagem aconteça de maneira consistente e se

torne um setor da economia, promovendo empregos,

geração de renda, proteção do meio ambiente e

redução de emissões de Gases de Efeito Estufa.

O Sistema de Logística Reversa implantado em São

Paulo e agora amplificado pelo Instituto Rever foi um

divisor de águas para empreendedores do setor

produtivo. “Tivemos uma experiência passada com

outro sistema que foi muito dolorosa pra gente porque

não havia transparência e o poder econômico, a todo

momento, se sobrepunha às nossas atividades”,

revelou Carlos Lima, representante do Instituto

Brasileiro de Cachaça (IBRAC). Hoje, ele considera

gratificante fazer parte do Rever e da nova fase vivida

pelo Instituto. “O que mais existe de bonito nesse

modelo é a sua natureza agregadora”, disse o

empresário. “Tanto uma empresa pequena do setor da

cachaça, quanto uma empresa de abrangência

nacional, consegue participar deste modelo e atender à

política federal e estadual de resíduos sólidos”,

sublinhou.

O Secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do

Meio Ambiente - MMA, André França, também elogiou

o projeto e o seu propósito. “Testemunhamos um

momento único, de avanço naquilo que se torna

possível a partir do momento que se constrói em

conjunto algo desafiador, complexo e dinâmico. O

Instituto Rever nasce com a ambição de ir mais longe,

já nasce olhando para o Brasil, não apenas para São

Paulo, e muito gratifica a nós todos vermos o

surgimento de mais uma entidade gestora que vem

somar esforços para o alcance dos objetivos das

políticas públicas”, destacou França.
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Instituto Rever - www.rever.org.br

e-mail: instituto@rever.org.br

Telefone: (11) 3549-4730 

Conheça os detalhes do trabalho realizado pela

entidade neste link do REVER.

Para assistir ao evento de lançamento do Instituto
Rever clique aqui.

http://www.rever.org.br/
mailto:instituto@rever.org.br
https://rever.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=mV5PJb9_Wg8
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PUBLICADA LEI QUE REGULAMENTA A FAIXA DE RESTRIÇÃO EM APP DE ÁREA 
URBANA

Os municípios poderão regulamentar as faixas de

restrição à beira de rios, córregos, lagos e lagoas nos

seus limites urbanos. É o que determina a Lei

14.285/21.

Sancionada com vetos, a lei altera o Código

Florestal (Lei 12.651, de 2012) e permite a

regularização de edifícios às margens de cursos e

corpos d'água em áreas urbanas.

Novas regras

Pela nova norma, área urbana consolidada deve estar

incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo

plano diretor ou por lei municipal específica; dispor de

sistema viário implantado; estar organizada em quadras

e lotes predominantemente edificados; e apresentar uso

predominantemente urbano, caracterizado pela

existência de edificações residenciais, comerciais,

industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à

prestação de serviços.

Deve ainda dispor de, no mínimo, dois equipamentos de

infraestrutura urbana implantados, entre eles drenagem

d e á g ua s p lu v i a i s , e s g o t am e n t o s an i t á r i o ,

abastecimento de água potável, distribuição de energia

elétrica e iluminação pública e limpeza urbana, coleta

e manejo de resíduos sólidos.

Conforme o Código Florestal, as faixas às margens de

rios e córregos são áreas de preservação permanente

(APPs), e sua extensão é determinada a partir da

largura do curso d'água.

Os limites das áreas de preservação permanente

marginais de qualquer curso d'água natural em área

urbana serão determinados nos planos diretores e nas

leis municipais de uso do solo, ouvidos os conselhos

estaduais e municipais de meio ambiente.

Para a lei municipal deverão ser observadas regras

como a não ocupação de áreas com risco de desastres

e a observância das diretrizes do plano de recursos

hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou

do plano de saneamento básico, se houver.

As atividades ou os empreendimentos a serem

instalados nas áreas de preservação permanente

urbanas devem ainda observar os casos de utilidade

pública, de interesse social ou de baixo impacto

ambiental.

Maiores informações, acesse o link:

https://bityli.com/FpLws

HIPÓTESES DE DIREITOS MINERÁRIOS COMO GARANTIA EM OPERAÇÕES DE  
FINANCIAMENTO DA MINERAÇÃO É SANCIONADA POR RESOLUÇÃO

Publicada em 24/12/2021, a Resolução ANM Nº 90,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021, editada pela Diretoria

Colegiada da Agência Nacional de Mineração (ANM),

regulamenta os artigos 43 e 44 do Decreto nº 9.406, de

12/06/2018, estabelecendo as hipóteses de

oferecimento de direitos minerários (a concessão de

lavra e o manifesto de mina) como garantia em

operações de captação de recursos para o

financiamento da mineração, bem como os requisitos e

condições para que ocorra a transferência da

titularidade de tais direitos.

A concessão de lavra e o manifesto de mina podem ser

oferecidos por seus respectivos titulares como

garantias em operações de financiamento, nos termos

desta Resolução, constituindo-se a garantia de direito

minerário mediante instrumento público ou particular,

no caso de concessão de lavra, e instrumento público,

no caso de manifesto de mina, averbado na ANM.

Esta Resolução deverá ser objeto de Avaliação de

Resultado Regulatório (ARR) no prazo de três anos de

sua publicação e entrará em vigor em 02 de março de

2022.

Para mais informações, acesse o texto desta norma

neste link

RESOLUÇÂO CONAMA DEFINE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REÚSO DE 

EFLUENTES  EM SISTEMAS DE FERTIRRIGAÇÃO

autorizado pelo órgão ambiental competente, mas não 

se aplica:

I. A efluentes de curtumes e de indústrias

produtoras de etanol, açúcar e cachaça; e

II. Aos fertilizantes utilizados para fertirrigação

credenciados pelo Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento.

Publicada a Resolução do Conselho Nacional de

Meio Ambiente (CONAMA) nº 503/2021, que

define critérios e procedimentos para o reúso em

sistemas de fertirrigação de efluentes provenientes de

indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, frigoríficos

e graxarias.

Esta Resolução permite o reúso de efluentes

industriais que não tenham passado por processos de

estabilização para fertirrigação, desde que seja
Para saber mais informações sobre a norma, acesse

aqui.

https://cetesb.sp.gov.br/sigor-mtr/
https://bityli.com/FpLws
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7125525,853de99a,273a,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7102447,853de99a,5eb5,1
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GOVERNO FEDERAL CRIA FUNDO DE INVESTIMENTOS PARA PROJETOS DE 
RECICLAGEM

Em vigor desde 09/12/2021, a Lei Federal nº

14.260/2021 estabelece incentivos à indústria da

reciclagem e cria os Fundos de Investimentos para

Projetos de Reciclagem (ProRecicle).

Esta Lei autoriza a constituição de Fundos de

Investimentos para Projetos de Reciclagem

(ProRecicle), cujos recursos serão destinados aos

projetos de reciclagem. Os projetos aprovados e

executados com tais recursos serão acompanhados

e avaliados pelo Ministério do Meio Ambiente.

O Ministério do Meio Ambiente concederá anualmente

cert if icado de reconhecimento a invest idores,

beneficiários e empresas que se destacarem pela

contribuição à realização dos objetivos desta Lei

.

Para mais informações, acesse o texto desta Lei, aqui.

PROCEDIMENTOS PARA O APROVEITAMENTO DE REJEITOS E ESTÉREIS

Publicada em 07/12/2021, a Resolução ANM nº

85/2021, editada pela Diretoria Colegiada da Agência

Nacional de Mineração (ANM), dispõe

sobre procedimentos para o aproveitamento de

rejeitos e estéreis.

Os rejeitos e os estéreis fazem parte da mina onde

foram gerados, mesmo quando dispostos fora da área

titulada, ainda que a lavra esteja suspensa e, quando

depositados fora da área onerada pela outorga devem

ter sido objeto de servidão minerária.

O aproveitamento dos rejeitos e dos estéreis independe

da obtenção de nova outorga mineral, quando

vinculados à mina onde foram gerados e exercido pelo

titular do direito minerário em vigor, cujo exercício deste

direito é condicionado ao regular cumprimento das

seguintes obrigações, sem prejuízo dos demais

deveres previstos na legislação vigente:

1) Prever as estruturas para disposição de rejeitos e

estéreis no Plano de Aproveitamento Econômico

(PAE), Plano de Lavra ou peça técnica similar; e

2) Informar dados sobre rejeitos e estéreis no Relatório

Anual de Lavra RAL.

A inobservância do disposto nesta Resolução,

incluindo a irregularidade nas informações prestadas à

ANM, sujeita os infratores às sanções previstas no

Código de Mineração, no seu Regulamento e

legislação correlata, cuja aplicação da penalidade não

exime o titular do cumprimento de determinações

decorrentes das ações de fiscalização, bem como da

aplicação de outras sanções previstas na legislação.

Para mais informações, acesse o texto desta

Resolução aqui.

PROGRAMA NACIONAL DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -
FLORESTA+AGRO

apresentação de recibo de inscrição no Cadastro

Ambiental Rural (CAR).

A demonstração da conservação e recuperação da

vegetação nativa em propriedades rurais em áreas de

Reserva Legal (RL) e Preservação Permanente (APP),

beneficiárias de Pagamento por Serviços Ambientais,

deverão ser auditadas por terceira parte, a fim de

monitorar sua integridade e atendimento ao Código

Florestal.

As partes deverão definir prazos de monitoramento

periódicos das áreas.

São aplicadas também ao Floresta+ Agro as diretrizes

e os objetivos previstos na Portaria MMA nº 288, de

02/07/ 2020.

Para mais informações, acesse a Portaria na íntegra

neste link

Em vigor a Portaria do Ministério do Meio Ambiente

MMA nº 487/2021, que institui a

modalidade Floresta+Agro, no âmbito do Programa

Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais -

Floresta+.

A modalidade do Floresta+ Agro, que terá abrangência

nacional, possui como diretriz incentivar as atividades e

partes interessadas das cadeias produtivas da

agropecuária na realização do pagamento por Serviços

Ambientais, compreendidos como o conjunto de

atividades de melhoria, recuperação, monitoramento e

conservação da vegetação nativa em todos os biomas.

A adesão ao Floresta+Agro pode ocorrer de

forma individual, coletiva, por projetos, por microrregião

e por produtos. O cadastro deverá ser realizado na

Plataforma do Floresta+, condicionado à

https://cetesb.sp.gov.br/sigor-mtr/
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7096334,853de99a,be00,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7096295,853de99a,844a,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7047250,853de99a,a426,1
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IBAMA CRIA PLATAFORMA PARA ANALISAR PEDIDOS DE EXPORTAÇÃO DE

PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA BIODVERSIDADE

O IBAMA institui por meio da Portaria nº 8/2022, a

Plataforma de Anuência Única do Brasil - Plataforma

PAU-Brasil. A ferramenta será usada na emissão de

licenças para exportação de produtos e subprodutos

provenientes da biodiversidade. Segundo a portaria, a

plataforma é uma ferramenta de gestão e anuência das

solicitações de importação e exportação de espécimes,

produtos e subprodutos originários da fauna, da pesca e

da flora nativas, sob regime de controle pelo IBAMA.

A PAU-Brasil irá operar em conjunto com o Siscomex

(Sistema Integrado de Comércio Exterior), do Ministério

da Economia para análise das seguintes licenças:

 Licença de Exportação de Peixes de Águas

Continentais;

 Licença de Exportação de Peixes de Águas

Marinhas;

 Licença de Exportação de tora, madeira acima de

250 mm de espessura e de lenha, de espécies

nativas;

 Licença de Exportação de carvão vegetal de

espécies nativas;

 Licença de Exportação de espécimes, produtos e

subprodutos da flora silvestre brasileiras e exótica

constantes nos anexos da Cites;

 Licença de Exportação de espécimes, produtos e

subprodutos da fauna silvestre brasileiras e exótica

constantes ou não nos anexos da Cites;

 Licença de Exportação de Madeiras de Espécies

Nativas

Ficam revogados a Instrução Normativa nº 140, de 18

de dezembro de 2006, bem como o artigo 2º, § 2º, da

Instrução Normativa 15/2011, de 06 de dezembro de

2011, trazido pela redação do artigo 1º da Instrução

Normativa Ibama nº 13, de 24 de abril de 2018.

Para maiores informações, acesse o texto desta norma

neste link..

GOVERNO FEDERAL PROPÕE PROJETO DE LEI DE NOVO MARCO HÍDRICO

O Governo Federal protocolou no Congresso Nacional

o Projeto de Lei 4546/2021 com a proposta de um

novo Marco Hídrico para o País, que também tem

objetivo de instituir a Política Nacional de Infraestrutura

Hídrica.

Dentre outros aspectos, cria instrumentos financeiros

para financiar e atrair investimentos para segurança da

infraestrutura hídrica, propõe a cessão onerosa de

direito de uso das águas, assim como, altera

procedimento hoje adotado para implantação da

cobrança pelo uso da água em algumas regiões do

país. Ao longo do primeiro semestre de 2022 esta

prevista pela MDR a realização de seminários e outros

eventos de apresentação e esclarecimentos .

O setor industrial ainda está em fase de avaliação dos

impactos do PL, com destaque para a necessidade da

manutenção das competências dos Comitês de Bacias

e o princípio da descentralização. Admitir essa hipótese

é negar a participação dos usuários na formação do

preços públicos pelo uso de recursos hídricos e

transformar o pacto entre as partes em verdadeira

obrigação.

IBAMA PUBLICA INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE REGULAMENTA O RAPP

Além disso, delimitou os casos específicos nos quais se

admite o não preenchimento dos formulários.

Quanto ao prazo de preenchimento e entrega do

Relatório Anual, foi fixado pela nova norma entre os

dias 1º de fevereiro a 31 de março de cada ano,

considerando a atividade exercida entre 1º de janeiro a

31 de dezembro do ano anterior.

Dentre as disposições trazidas na IN, importante

destacar aquela que prevê que, mesmo que tenha

ocorrido o encerramento de inscrição no CTF, os

responsáveis e sucessores legais da pessoa

anteriormente inscrita deverão realizar o preenchimento

e entrega do relatório, relativo ao período do exercício

das atividades sujeitas ao reporte.

Para mais informações, acesse o texto desta norma

neste link.

Entrou em vigor em 03/01/2022, a Instrução

Normativa (IN) nº 22, de 22/12/2021, do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Renováveis – IBAMA que regulamenta o Relatório

Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e

Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP),

revogando os atos normativos consolidados anteriores.

Mais detalhes

A IN nº 22/2021 revogou expressamente a IN nº 6/2014

e suas alterações, de modo que, a partir de 03/01/2022,

o Relatório Anual de Atividades Potencialmente

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais

passa a ser regulamentado pela referida instrução.

A Instrução Normativa compilou e consolidou as

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de

recursos naturais que devem apresentar o relatório e os

r e s p e c t i v o s d a d o s a s e r e m d e c l a r a d o s .

https://cetesb.sp.gov.br/sigor-mtr/
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7127701,853de99a,b77e,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7125442,853de99a,4a98,1
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ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICA PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO  AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE BLENDAGEM DE RESÍDUOS

Em vigor desde 23/12/2021, a Resolução SIMA –

145/21, editada pelo Secretário de Estado de

Infraestrutura e Meio Ambiente/SP, estabelece

procedimento para análise do processo de

licenciamento da atividade de preparo de combustível

derivado de resíduos perigosos para coprocessamento

em fornos de clínquer.

Esta Resolução se aplica:

(i) Atividades de preparo de resíduos no Estado de São

Paulo para utilização em coprocessamento em fornos

de clínquer, conforme regras definidas na Decisão de

Diretoria nº 73/2020/P ou outra que vier a substituí-la;

(ii) Unidades de produção de clínquer que realizem o

preparo de combustível derivado de resíduos sólidos

perigosos (CDRP) no próprio estabelecimento onde

será realizado o coprocessamento.

Não se aplica:

(iii) Não se aplica a produção de substituto de matéria-

prima derivado de resíduos sólidos, sendo que os

empreendimentos, inclusive existentes, que pretendam

produzi-lo, deverão obter o licenciamento específico,

ocasião em que serão estabelecidas as condicionantes

inerentes a esta atividade.

Para mais informações, acesse o texto desta norma

neste link.

IBAMA PUBLICA NORMA QUE INSTITUI A AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE 
PRODUÇÃO – ACP, APLICADOS NO PROCONVE E PROMOT

1) Até 1º janeiro de 2023, para veículos leves

comerciais e de passageiros; e,

2) Até 1º janeiro de 2024, para ciclomotores,

motociclos e veículos similares.

Enquanto o sistema próprio não estiver implantado e

operacional, a ACP será realizada em conjunto com a

avaliação de conformidade para veículos leves de

passageiros e comerciais leves do Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro.

O sistema de ACP será composto por etapas de

amostragem, realização de ensaios, avaliação e

divulgação de resultados. Os veículos amostrados pelo

Ibama para avaliação de conformidade serão

considerados como requisitados, com todos os custos

de comprovação da conformidade assumidos

pelo fabricante ou importador, mesmo na fase

transitória.

Para mais informações, acesse o texto desta

norma, aqui.

Publicada em 13/12/2021, a Instrução Normativa nº

19/2021, editada pelo Presidente Substituto do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama), que dispõe sobre

o procedimento transitório para a Avaliação de

Conformidade de Produção (ACP).

Avaliação de conformidade de produtos (ACP) é uma

solução concebida para garantir que produtos

específicos atendam aos requisitos das regulações e

normas técnicas estabelecidas por uma autoridade

regulatória no país.

Os procedimentos previstos nesta norma terão vigência

até a implementação plena do sistema de ACP pelo

Ibama e mediante publicação da norma com os

procedimentos derivados do sistema.

O Ibama será responsável pelo desenvolvimento,

implantação e operação do sistema de ACP de acordo

com os limites de emissão estabelecidos pelo

Proconve/Promot, mediante amostragem dos veículos,

e será implementado por tipologia de veículo conforme

o seguinte cronograma:

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PCBs

Em vigor desde 19/10/2021, a Lei nº 17.432, de 18 de

outubro de 2021, do Estado de São Paulo, altera a

Lei nº 12.288/2006 para passar a determinar que

as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam ou

tenham sob sua guarda transformadores, capacitores e

demais equipamentos elétricos contendo

PCBs bifenilas policloradas (do inglês polychlorinated

biphenyls - , bem como óleos ou outros materiais

contaminados por PCBs, estão obrigadas a

providenciar a sua eliminação progressiva até 2025.

Os Detentores de PCBs e seus resíduos, de

transformadores, capacitores e demais equipamentos

elétricos contaminados com PCBs, que estejam fora

de operação, mesmo permanecendo instalados no seu

local de origem e/ou armazenados, deverão ter a sua

destinação final até dezembro de 2028.

Os transformadores, capacitores e demais

equipamentos elétricos contaminados com PCBs, que

forem desativados por atingirem o final da sua vida útil,

ou por qualquer outro motivo, deverão ter a sua

destinação final processada, no máximo, após 3 (três)

anos da data da sua desativação, não podendo

ultrapassar o mês de dezembro de 2028. Para mais

informações desta Lei, acesse o link.

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7124766,853de99a,c569,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7098852,853de99a,0e25,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7038476,853de99a,5ac4,1
https://cetesb.sp.gov.br/sigor-mtr/
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PROCEDIMENTOS PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NAS BARRAGENS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Em vigor desde 20/11/2021, a Resolução SIMA nº

125/2021, editada pelo Secretário de Estado de

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São

Paulo, regula os procedimentos técnicos e

administrativos necessários à dispensa ou obtenção de

autorização para a supressão de vegetação em

componentes e em área a jusante de barragens

destinadas à acumulação de água para quaisquer

usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à

acumulação de resíduos industriais.

Na implantação de novas barragens, não será

permitida a presença de qualquer tipo de vegetação,

com exceção de espécies de gramíneas, nos

componentes da barragem e na área de jusante da

barragem, sendo necessário que a remoção da

vegetação ocorra anteriormente ao início da obra de

barramento.

Nas barragens existentes, considerando as áreas

componentes e a jusante da barragem, ficam

dispensadas de autorização para supressão de

vegetação, sendo permitida a remoção da vegetação

quando essas áreas estiverem recobertas por:

(i) Vegetação nativa pioneira ou no estágio inicial de

regeneração natural;

(ii) Árvores isoladas, de espécies nativas ou exóticas;

(iii) Vegetação exótica.

Para mais informações, acesse a resolução na íntegra

neste link.

CONSULTA PÚBLICA

Encontra-se em Consulta Pública, até 31 de Março, o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São

Paulo (ZEE-SP).

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo (ZEE-SP) apresenta as principais

características ambientais e a dinâmica socioeconômica das diferentes regiões do estado e tem como

finalidade subsidiar a formulação de políticas públicas e orientar o licenciamento e os investimentos

públicos e privados para que o estado tenha um desenvolvimento econômico sustentável e orientado para a

nova economia.

O material para consulta, bem como vídeos e demais materiais de apoio, estão disponíveis no site da

Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo –

SIMA: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portalzee/consulta-publica/

AGENDA 2030

https://cetesb.sp.gov.br/sigor-mtr/
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7074955,853de99a,b81e,1
https://cetesb.sp.gov.br/sigor-mtr/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portalzee/consulta-publica/
https://cetesb.sp.gov.br/sigor-mtr/
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NO RADAR

CONSELHOS AMBIENTAIS

NO RADAR

Comitê Técnico para avaliar o Sistema de Abastecimento da Região de Macrometrópole Paulista

A FIESP, como coordenadora da CT-MH/Comitês PCJ, foi indicada como membro convidado do grupo que

terá até 180 dias para propor ações de flexibilização operacional, aproveitamento de recursos hídricos e

avaliação dos impactos da estiagem vindoura nos setores usuários. A Macrometrópole Paulista abrange as

regiões: Grande São Paulo, Sorocaba, Baixada Santista, Paraíba do Sul e PCJ. O grupo é composto por

representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, da SABESP, do DAEE, dos

Comitês de Bacias do Alto Tietê e Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

COLEGIADOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Coordenação da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico/Comitês PCJ

A FIESP coordenou a 226a reunião ordinária da CT-MH dos Comitês PCJ, que reúne cerca de 150

representantes de usuários e organismos gestores. Dente outras atribuições, a CT-MH delibera sobre as

vazões a serem descarregadas do Sistema Cantareira para as bacias PCJ visando a manutenção das

condições mínimas para o abastecimento do setor produtivo, rural e público. Na reunião foram avaliados os

cenários de previsão meteorológica que indicam precipitações dentro da média histórica no primeiro

trimestre de 2022, assim como para as ocorrências e dificuldades nas captações devido as baixas vazões

e queda na qualidade. O Sistema Integrado de Abastecimento da Grande São Paulo encerrou o mês de

janeiro com 49,5%, sendo o Sistema Cantareira com 33,6%.

Câmara Técnica de Planejamento do Comitês PCJ

No dia 14 de janeiro, a FIESP representou o setor industrial na Câmara Técnica de Planejamento dos

Comitês PCJ. Na pauta, destacaram-se a aprovação da destinação de recursos financeiros para instalação

de estações de monitoramento qualitativo e as ações do plano plurianual de investimentos.

Grupo de Trabalho Crise Hídrica - CBH-SMT

O DDS Fiesp/Ciesp esteve presente nas reuniões do Grupo de Trabalho da Crise Hídrica (GT-CH) do

Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio Tietê. As reuniões foram realizadas nos meses

de novembro e dezembro de 2021, onde foram tratadas diversas ações que envolveram o momento de

restrição hídrica que atravessa a bacia.

Grupo de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho - CIESP/Campinas

O GMA - Grupo de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho do CIESP/Campinas realizou reunião

ordinária no dia 04/02. Dentre outros temas, destacaram-se as atualizações quanto pagamento do valor da

taxa de licenciamento ambiental à CETESB, a situação hídrica das Bacias PCJ, assim como divergências

entre as Normas Regulamentadoras ligadas a saúde e segurança do trabalho.

Grupo de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho - CIESP/Limeira

O GMA - Grupo de Meio Ambiente do CIESP/Limeira realizou reunião ordinária no dia 26/01. Dentre outros

temas, destacaram-se o calendário de obrigações ambientais 2022, propostas de ações de preservação e

recuperação do Ribeirão Tatu, assim como os principais pontos do decreto que regulamentou a Política

Nacional de Resíduos Sólidos publicado em 12/01/2022.

GRUPOS DE MEIO AMBIENTE

https://cetesb.sp.gov.br/sigor-mtr/
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO nº 10.935/2022

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional.

DECRETO nº 10.871/2021

Altera o Decreto nº 9.829/2019, que dispõe sobre o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da

Amazônia.

RESOLUÇÃO nº 10/2021

Cria a Câmara Consultiva Temática sobre monitoramento, avaliação e financiamento do Plano Nacional

de Recuperação da Vegetação Nativa - Planaveg.

RESOLUÇÃO nº 9/2021

Cria a Câmara Consultiva Temática sobre parcerias e iniciativas de reconhecimento e pagamento por

serviços ambientais.

RESOLUÇÃO nº 8/2021

Cria a Câmara Consultiva Temática para implementação de ações de prevenção e combate aos

incêndios florestais.

COMISSÃO EXECUTIVA PARA CONTROLE DO DESMATAMENTO ILEGAL E 

RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA

RESOLUÇÃO nº 7/2021

Aprova a revisão do Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação

Nativa 2020-2023 e a revisão do Plano Operativo 2020-2023.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

PORTARIA nº 686/2021

Aprova, nos termos e condições definidos no anexo da presente Portaria, o Plano de Manejo Florestal

Sustentável Comunitário, que tem como detentora a Associação dos Moradores do Jipuru, em área no

interior da Reserva Extrativista Verde para Sempre.

PORTARIA nº 665/2021

Institui o Catálogo Nacional de Abelhas-Nativas-Sem-Ferrão.

PORTARIA MMA nº 561/2021

Institui a lista de espécies nativas ameaçadas de extinção, como incentivo ao uso em métodos de

recomposição de vegetação nativa em áreas degradadas ou alteradas.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO SIMA nº 134/2021

Reconhece a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN “Jacarandás”, localizada no Município de

Nazaré Paulista, Estado de São Paulo.

BIODIVERSIDADE
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http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7128409,853de99a,c442,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7084378,853de99a,75e2,2
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7088410,853de99a,32b4,12
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7088410,853de99a,32b4,12
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7088410,853de99a,32b4,12
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7088410,853de99a,32b4,12
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/11/2021&jornal=515&pagina=159&totalArquivos=270&&utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=DEJUR-Sintese-dos-Diarios-Oficiais-11-11-2021
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7060001,853de99a,0a3e,11
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7102228,853de99a,6f65,14
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7095930,853de99a,afa2,18
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BIODIVERSIDADE

RESOLUÇÃO SIMA nº 125/2021

Regula os procedimentos técnicos e administrativos necessários para a supressão de vegetação em

componentes e em área a jusante de barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos,

à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais.

RESOLUÇÃO SIMA nº 123/2021

Designa os membros do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental - APA Campos do Jordão e

da Área de Proteção Ambiental - APA Sapucaí Mirim.

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

PORTARIA NORMATIVA FF/DE nº 336/2021

Dispõe sobre a realocação de unidades de conservação da Diretoria Metropolitana e Interior para a

Diretoria do Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Mantiqueira.

PORTARIA CONJUNTA CFB/FF n° 001/2021

Dispõe sobre a parceria entre a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade e a Fundação Florestal 

para a gestão das áreas protegidas do estado de São Paulo

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (CONSEMA)

DELIBERAÇÃO CONSEMA nº 22/2021

405ª Reunião Ordinária do Plenário do CONSEMA Manifesta-se favorável à minuta de decreto que

aprova o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte.

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE / GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA nº 52/SVMA - GAB/2021

(...) RESOLVE: Art. 1º: PRORROGAR o mandato dos atuais conselheiros da APA Capivari Monos pelo

prazo de até 06 (seis) meses, objetivando a preparação e a finalização dos trabalhos relativos à eleição

dos novos conselheiros para o mandato 2022/2024.

RECURSOS HÍDRICOS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

RESOLUÇÃO ANA nº 113/2021

Estabelece os preços unitários para o cálculo da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da

União para o exercício 2022.

RESOLUÇÃO ANA nº 106/2021

Aprova a Norma de Referência ANA nº 2, para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico,

que dispõe sobre a padronização dos aditivos aos Contratos de Programa e de Concessão, para

prestação de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, para incorporação das

metas previstas no Art. 11-B da Lei nº 11.445/2007, modificada pela Lei nº 14.026/2020.

DIPLOMAS LEGAIS RECENTES   

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7074650,853de99a,af8f,30
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7095930,853de99a,afa2,18
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7074650,853de99a,af8f,30
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7071986,853de99a,cf6c,28
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7095930,853de99a,afa2,18
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7071986,853de99a,cf6c,28
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7054407,853de99a,6c0d,17
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7086958,853de99a,fd60,25
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7088410,853de99a,32b4,14
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7067537,853de99a,1441,14
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7106539,853de99a,1c32,10
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7056221,853de99a,d952,4
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RECURSOS HÍDRICOS

CONSELHO ESTADUAL DE SANEAMENTO

DELIBERAÇÃO CONESAN n° 04/2021

Cria a Câmara Técnica de Planejamento e Controle Social e revoga a Deliberação CONESAN nº 03, de

26 de dezembro de 2012.

(...) Artigo 1º - Fica instituída, a Câmara Técnica de Planejamento e Controle Social, com as seguintes

atribuições:

I. Desenvolver e acompanhar estudos, projetos e outros trabalhos relacionados ao saneamento básico;

II. Discussão aprofundada de matérias específicas, relacionadas à área de saneamento básico.

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CRH)

DELIBERAÇÃO CRH “AD REFERENDUM” n° 264/2022

Aprova constituição de Grupo de Trabalho para acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei

Federal nº 4546/2021.

Obs.: O PL 4546/2021 “Institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização

da exploração e da prestação dos serviços hídricos e altera a Lei nº 9.433, de 08/01/1997, e a Lei nº

9.984, de 17/07/2000”.

DELIBERAÇÃO CRH no 260/2021

Referenda a Deliberação CBH-PARDO nº 300/2021 que "Altera os Critérios Técnicos para Autorização

de Perfuração de Poços Tubulares Profundos no município de Ribeirão Preto" definidos na Deliberação

CBH-PARDO nº 277/2020 e dá outras providências.

DELIBERAÇÃO CRH no 259/2021

Aprova os critérios e procedimentos para a execução de diagnóstico hidrogeológico de detalhe nas

regiões identificadas como Áreas Potenciais de Restrição e Controle no Estado de São Paulo

DELIBERAÇÃO CRH no 256/2021

Aprova o conceito de sala de situação no âmbito do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos e

o Manual de instalação de Sala de Situação no Estado de São Paulo e dá outras providências.

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ALTO TIETÊ (CBH-AT)

EXTRATO DA DELIBERAÇÃO CBH-AT n° 131/2021

Aprova a compatibilidade do Plano Diretor de Rio Grande da Serra com a Lei Específica da APRM

Billings.

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 

(PCJ)

DELIBERAÇÃO DOS COMITÊS PCJ no 401/2021

Institui a “Operação de Estiagem PCJ – 2022” no âmbito da CT-PL, e dá outras providências.

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ALTO PARANAPANEMA (CBH-ALPA)

DELIBERAÇÃO CBH-ALPA nº 195/2021

Delibera: Artigo 1º - Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica da

UGRHI-14 Alto Paranapanema (2021 - Ano Base 2020) e atualiza o Plano de Aplicação e Plano de

Investimentos (PA/PI) quadriênio 2020-2023.

DIPLOMAS LEGAIS RECENTES   

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7086958,853de99a,fd60,25
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7135138,853de99a,1328,10
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7086958,853de99a,fd60,25
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7135138,853de99a,1328,10
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7106539,853de99a,1c32,34
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7106539,853de99a,1c32,34
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7106539,853de99a,1c32,34
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7062149,853de99a,6c3f,19
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7098039,853de99a,fc9b,25
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7098039,853de99a,fc9b,25
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DELIBERAÇÃO DOS COMITÊS PCJ nº 396/2021

Define cronograma e regras para seleção de empreendimentos de Demanda Priorizada, na temática de

“Controle de Perdas Hídricas”, visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da

Cobrança PCJ Paulista pelo uso dos recursos hídricos, referente aos orçamentos de 2022 e 2023 e dá

outras providências.

DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM DOS COMITÊS PCJ nº 381/2021

Define cronograma e regras para seleção de empreendimentos de Demanda Priorizada, na temática de

“Saneamento Rural”, visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da Cobrança

PCJ Paulista pelo uso dos recursos hídricos e da Compensação Financeira pela Utilização dos

Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), referente aos orçamentos de

2022 e 2023 e dá outras providências.

DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM DOS COMITÊS PCJ nº 380/2021

Define cronograma e regras para seleção de empreendimentos de Demanda Priorizada, na temática de

“Saneamento e Controle de Perdas Hídricas”, visando à indicação para obtenção de financiamento com

recursos da Cobrança PCJ Paulista pelo uso dos recursos hídricos e da Compensação Financeira pela

Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), referente aos

orçamentos de 2022 e 2023 e dá outras providências.

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS TIETÊ E JACARÉ (CBH-TJ)

DELIBERAÇÃO CBH - TJ nº 16/2021

“Aprova produtos mínimos para o Projeto de Demanda Induzida – Identificação da Bacia em conjunto

com mapa dinâmico”

DELIBERAÇÃO CBH - TJ nº 15/2021

“Aprova Termo de Referência para o Projeto de Demanda Induzida – Estudo da disponibilidade hídrica

subterrânea na área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani nas sub-bacias do Jacaré-Guaçú e

Jacaré-Pepira, UGRHI 13”.

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIBEIRO DE IGUAPE E LITORAL SUL (CBH-

RB)

DELIBERAÇÃO CBH-RB nº 270/2021

Aprova o regulamento para credenciamento de entidades da Sociedade Civil Organizada com vistas à

participação na eleição para recomposição do quadro de membros, para o biênio 2022-2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SIMA)

RESOLUÇÃO SIMA nº 127/2021

Indica os Operadores Setoriais da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi para atuação junto ao

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL.

RESOLUÇÃO SIMA nº 122/2021

Institui o Grupo de Acompanhamento Técnico do Plano Estadual de Saneamento Básico, e dá outras

providências.

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE (SVMA)

PORTARIA nº 01/SVMA.G/2022

Compor Grupo de Trabalho Permanente de Corpos Hídricos - GTCH, para propor, desenvolver e

monitorar ações de recuperação, conservação, controle, manutenção, preservação e manejo dos corpos

hídricos em parques municipais.

RECURSOS HÍDRICOS

DIPLOMAS LEGAIS RECENTES   

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7098039,853de99a,fc9b,25
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7069234,853de99a,db75,11
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7069234,853de99a,db75,11
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7069234,853de99a,db75,11
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7069234,853de99a,db75,11
https://sigrh.sp.gov.br/cbhrb/deliberacoes
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/legislacao/2021/11/resolucao-sima-no-127-2021/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/legislacao/2021/11/resolucao-sima-no-122-2021/
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7129839,853de99a,bc7f,11
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

(IBAMA)

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 23/2021

Prorroga a validade das Licenças para Uso da Configuração de Veículo ou Motor - LCVM emitidas para

modelos que não atendam aos novos limites de emissão de poluentes para veículos automotores da

fase Proconve L-7, cuja montagem foi iniciada até 31 de dezembro de 2021, mas que, por motivo de

força maior, não pôde ser finalizada em razão da não disponibilidade de componentes específicos.

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 21/2021

Altera o Art. 5º e Anexo e inclui um novo art. 9-A na Instrução Normativa 22, de 24/09/2020, que dispõe

sobre a regulamentação prevista no artigo 2º da Resolução Conama nº 492, de 20/09/2018, relativo à

determinação das emissões de gases orgânicos não metano (NMOG) provenientes do escapamento de

veículos rodoviários leves de passageiros e leves comerciais quando abastecidos com etanol hidratado

brasileiro de referência (EHR), gasool A22, gasool A11H50, gás combustível veicular de referência

(GVR) ou Diesel.

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021

Altera a Instrução Normativa 20, de 24 de setembro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e de

homologação para os sistemas de OBD, para a medição das emissões em tráfego real, das emissões

durante a vida útil do veículo (ISC) e para a medição de ruído de veículos pesados novos homologados

na fase P8 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE).

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)

DECISÃO DE DIRETORIA nº 120/2021/I/C

Dispõe sobre a ampliação da área de abrangência do Plano de Redução de Emissão de Fontes

Estacionárias – Setor das Indústrias de Pisos Cerâmicos e Mineração de Argila.

DECISÃO DE DIRETORIA nº 119/2021/I/C

Dispõe sobre Plano Setorial de Controle de Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis e Semi-voláteis

provenientes de Unidades de Armazenamento, Distribuição e Comércio Atacadista de Combustíveis.

DECISÃO DE DIRETORIA nº 118/2021/I/C

Dispõe sobre a aprovação do “Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias – PREFE 2021”.

AREAS CONTAMINADAS

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO DE DIRETORIA nº 125/2021/E

Dispõe sobre a Aprovação da Atualização da Lista de Valores Orientadores para Solo e Água

Subterrânea, em substituição à Lista de Valores Orientadores aprovada pela Decisão de Diretoria n.º

256/2016/E.

DECISÃO DE DIRETORIA nº 110/2021/P

Dispõe sobre a revogação da Norma Técnica CETESB L6.350: Determinação de biodegradação de

compostos químicos - Método de respirometria de Bartha - Método de ensaio: 1ª edição/90.

DIPLOMAS LEGAIS RECENTES   

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7115008,853de99a,6a6c,21
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7100430,853de99a,1f41,24
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7089910,853de99a,1ded,10
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/DD-120-2021-I-C-PREFE-SETOR-IND.-PISOS-CERAMICOS.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/DD-119-2021-I-C-Plano-Setorial-de-Controle-de-Emissoes-Compostos-Organicos.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/DD-118-2021-I-C-PREFE-2021.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/DD-125-2021-E-Atualizacao-dos-Valores-Orientadores-paa-solo-e-aguas-subterraneas.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/DD-110-2021-P-REVOGACAO-DA-NORMA-TECNICA-L6.350.pdf
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RESÍDUOS SÓLIDOS

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 2/2022

Regulamenta a descarga de óleo, misturas oleosas, substâncias nocivas ou perigosas de qualquer

categoria e lixo em águas sob jurisdição nacional para fins de pesquisa de campo, nos termos do artigo

19 da Lei nº 9.966/2000.

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 17/2021

Dispõe sobre o acesso às informações de produtos e resíduos passíveis de controle ambiental

pelo Ibama nas operações de importação e exportação.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO nº 10.936/2022

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos

Sólidos.

LEI nº 14.260/2021

Estabelece incentivos à indústria da reciclagem; e cria o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à

Reciclagem (Favorecicle) e Fundos de Investimentos para Projetos de Reciclagem (ProRecicle).

LEI nº 14.250/2021

Dispõe sobre a eliminação controlada de materiais, de fluidos, de transformadores, de capacitores e de

demais equipamentos elétricos contaminados por bifenilas policloradas (PCBs) e por seus resíduos.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA)

RESOLUÇÃO CONAMA nº 503/2021

Define critérios e procedimentos para o reúso em sistemas de fertirrigação de efluentes provenientes

de indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, frigoríficos e graxarias.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SIMA)

RESOLUÇÃO SIMA no 145/2021

Estabelece procedimento para análise do processo de licenciamento da atividade de preparo de

combustível derivado de resíduos perigosos para coprocessamento em fornos de clínquer.

RESOLUÇÃO SIMA nº 135/2021

Prorroga o prazo previsto nas Resoluções SIMA nº 85/2021, institui Grupo de Trabalho para

aperfeiçoamento do procedimento de análise do processo de licenciamento da atividade de preparo de

resíduos para coprocessamento em fornos de clínquer, de que trata a Resolução SIMA nº 84/2021

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)

DECISÃO DE DIRETORIA nº 127/2021/P

Estabelece Procedimento para a demonstração do cumprimento da logística reversa no âmbito do

licenciamento ambiental, em atendimento à Resolução SMA 45, de 23 de junho de 2015 e dá outras

providências.

DIPLOMAS LEGAIS RECENTES   
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https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2-de-18-de-janeiro-de-2022-374987337
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7086958,853de99a,fd60,20
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7128409,853de99a,c442,2
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7094948,853de99a,c3ab,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7080506,853de99a,f5af,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7102228,853de99a,6f65,15
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7110434,853de99a,0d16,31
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,7095930,853de99a,afa2,18
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/DD-127-2021-P-Procedimento-para-a-demonstracao-da-logistica-reversa-no-ambito-do-licenciamento.pdf
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OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS 2022

O Calendário de Obrigações Ambientais foi criado pela Fiesp e pelo Ciesp para alertar as empresas sobre os prazos e as principais

informações a serem encaminhadas aos órgãos competentes, evitando multas e penalidades, além de contribuir com a conformidade

ambiental da indústria. A iniciativa contempla apenas as obrigações ambientais gerais nos âmbitos federal e estadual, cabendo ao

usuário identificar outras possíveis obrigações na legislação municipal, compromissos atrelados ao processo de licenciamento ou

autorizações, e outros específicos da atividade da empresa. Para maiores informações, acesse: http://www.fiesp.com.br/indices-

pesquisas-e-publicacoes/obrigacoes-ambientais/

1
2 9

Declaração Anual de Recursos

Hídricos – DAURH

Obrigatória para os usuários de recursos hídricos

que possuem pontos de captação nos corpos

hídricos ou trechos de rios, de domínio da União,

de acordo com critérios definidos pelas

Resoluções ANA nº 603/2015 e nº 635/2015,

com destaque aos usuários de bacias

hidrográficas com marco regulatório, alocação

negociada e/ou cobrança pelo uso da água.

Prazo: até 31/01
Prazo: até 31/01

Declaração Anual de Resíduos 

Sólidos

Obrigatória para os geradores, transportadores e

unidades receptoras de resíduos sólidos e

abrange as informações relativas a

movimentação de resíduos sólidos de interesse

ambiental, conforme estabelece o Artigo 14 do

Decreto Estadual nº 54.645/2009.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Relatório do Protocolo de Montreal

Obrigatório para pessoa física ou jurídica que

produza, importe, exporte, comercialize ou

utilize qualquer substância controlada pelo

Protocolo de Montreal, conforme disposto na

Instrução Normativa do Ibama nº 05/2018.

Prazo: até 31/03

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos

Prazo: Último dia útil de cada 

trimestre do ano vigente

Inventário de Gases de Efeito 
Estufa

Empreendimentos que desenvolvam

atividades que constam no art. 3° da

Decisão de Diretoria CETESB nº

035/2021/P devem encaminhar o inventário

de emissões de gases de efeito estufa para

a CETESB.

10 11 Além das obrigações ambientais que

possuem prazos predefinidos, existem

outros prazos aos quais as empresas

devem estar atentas e que variam de

empresa para empresa. Você

encontra a lista completa em:

https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-

e-publicacoes/obrigacoes-ambientais/

Taxa de Controle e Fiscalização

Ambiental – TCFA

Deve ser realizado trimestralmente por pessoa

jurídica cadastrada no Cadastro Técnico Federal

de Atividades Potencialmente Poluidoras –

CTF/APP e exercem atividades listadas no Anexo I

da Instrução Normativa Ibama nº 13/2021.

3

4
5

6

7

8

Os geradores de resíduos sólidos enquadrados
no Art. 20 da Lei Federal nº 12.305/2010
deverão reportar informações
complementares às já declaradas no MTR,
referentes ao ano anterior, para elaboração
do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos.

Prazo: até 31/03

Relatório de Resultados de Logística 

Reversa

Obrigatória apresentação do Relatório de
Resultados de Logística Reversa para empresas
enquadradas quanto à obrigatoriedade de
Logística Reversa conforme Decisão de Diretoria
Cetesb nº 127/2021, exceto para MEI, ME e EPP,
cujo área construída seja menor que 500 m2,

conforme estabelece a Decisão de Diretoria Cetesb
nº 105/2021.

Prazo: até 31/03

Relatório de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de  Recursos 

Ambientais – RAPP

Obrigatório para todos que exercem atividades

potencialmente poluidoras ou utilizadoras de

recursos ambientais, bem como de pessoas

jurídicas que exerçam atividades de geração e

operação de resíduos perigosos, inscritos no

Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos

Perigosos – CNORP.
Prazo: até 31/ 03

8 8 8

10

Prazo: até 31/10

Ato Declaratório Ambiental – ADA

Documento para que o proprietário rural

obtenha redução no Imposto Territorial Rural –

ITR, em até 100% sobre a área efetivamente

protegida, conforme Instrução Normativa

Ibama nº 05/2009.

Prazo: até 31/09

Declaração de Movimentação de 

Resíduos – DMR

Deve ser elaborada por todos os

empreendimentos e atividades cadastrados no

sistema SIGOR-MTR, instituído Resolução SIMA

27/2021, de acordo Portaria MMA 280/2020 ,

mesmo se não tiveram geração ou

movimentação no período. Os empreendimentos

de SP devem elaborar a DMR apenas pelo SIGOR

MTR, e não pelo SINIR MTR ou outros sistemas

estaduais.
Prazo: até 31/01

1 1 1

Programa de Regularização 

Ambiental  de Imóveis Rurais - PRA

Obrigatório para imóveis rurais pendentes de

regularização no Estado de São Paulo, nos termos

dos Decretos nº 64.842/2020 e nº 65.182/2020,

por meio da adesão ao Programa AGRO LEGAL.

11

Prazo:  até 31/12

11



Empresa: Pastifício Selmi S.A

Projeto: Selmi Transforma

ODS

Em 2015, líderes de governo reunidos na Cúpula das

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável

aprovaram, por consenso, o documento

“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o

Desenvolvimento Sustentável”.

A Agenda traz 17 objetivos para alcançar o

desenvolvimento sustentável até o ano 2030,

conhecidos desde então como Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma

continuação ampliada dos chamados Objetivos de

Desenvolvimento do Milênio (ODM), a partir dos quais

foram complementados para responder a novos

desafios. São integrados e indivisíveis, e mesclam, de

forma equilibrada, as três dimensões do

desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e

a ambiental.

A Fiesp e o Ciesp, comprometidos com a facilitação

da Agenda 2030 no Brasil e com o engajamento de

cada vez mais atores, destina essa seção do Informe

Ambiental para divulgar os ODS por meio de casos

concretos, que podem ser utilizados como

benchmarkings.

A seguir, destacamos o case da empresa Pastifício

Selmi S.A

ODS RELACIONADOS A 

ESSE PROJETO: 

Fonte: Nações Unidas

Link encurtado: https://goo.gl/4kwtyx

Clique no link

A CONTRIBUIÇÃO DO SETOR PRODUTIVO PAULISTA PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
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A empresa Pastifício Selmi S.A recebeu Menção

Honrosa em sua participação na 26ª edição do Prêmio

Fiesp de Mérito Ambiental em razão do projeto

apresentado “Selmi transforma”.

Fundada em 1887, a Selmi possui modernas fábricas

em Sumaré (SP) e Rolândia (PR), além de contar com

Centros de Distribuição que totalizam uma área de 73

mil m2. Como uma das maiores indústrias de alimentos

do país, a Selmi reitera sua política de sustentabilidade

através de ações de conscientização e educação

ambiental de seus colaboradores e das comunidades

em que está inserida, além de desenvolvimento de

projetos que contribuam com um meio ambiente mais

equilibrado. O projeto apresentado pela Selmi abordou

a redução do consumo de água, resíduos sólidos e

eficiência energética. No âmbito de resíduos sólidos, o

projeto desenvolvido na empresa consistiu em

identificar todos os pontos geradores de resíduos a fim

de trabalhar nas melhores práticas, para que assim,

fosse possível reduzir a geração de resíduo, inclusive o

rejeito disposto em aterros.

Com esta ação, foi possível a redução de 74% de

rejeitos dispostos em aterros, considerando os períodos

de 2015 a 2019.

Quanto ao projeto de Eficiência Energética, a empresa

está investindo em telhados sustentáveis e na

substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas

LED e ainda, na instalação de uma caldeira para

geração de energia elétrica, que utiliza como

combustível, biomassa. O projeto resultou na economia

de 73% no consumo de energia elétrica e a redução de

emissão anual de 7.423 ton de Co2 para a atmosfera.

No âmbito social, a empresa realiza doação de

produtos a entidades sem fins lucrativos, contribui com

ações sociais de prefeituras municipais e ainda,

fomenta a prática de esportes através do patrocínio em

equipes de voleibol.

Conheça este e outros projetos, acesse: 

https://hotsite.fiesp.com.br/meritoambiental/2022/

about:blank
https://hotsite.fiesp.com.br/meritoambiental/2022/
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A Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo (Fiesp) há mais de quinze anos fomenta a

conscientização do setor industrial sobre a

importância e a necessidade da implantação de

boas práticas de conservação e reúso de água

em seus processos.

Reconhecendo os benefícios ambientais, sociais

e econômicos destas práticas, a Fiesp promove,

anualmente, o Prêmio de Conservação e

Reúso de Água, como forma de divulgar as

iniciativas do setor industrial, objetivando dar

ampla divulgação a estas práticas e homenagear

as empresas que investem na redução do

consumo e do desperdício de água.

Podem ser inscritos projetos implantados no

Estado de São Paulo por empresas nas

categorias: micro/pequeno porte e médio/grande

porte.

A solenidade de premiação será em junho de

2022, em data a ser comunicada oportunamente.

16ª EDIÇÃO DO PRÊMIO FIESP DE CONSERVAÇÃO E REÚSO DA ÁGUA

**Inscrições até 10 de março.

Há 27 anos, o Prêmio Fiesp de

Mérito Ambiental reconhece e

homenageia as empresas industriais,

extrativas, manufatureiras ou

agroindustriais que se destacaram e

trouxeram resultados significativos na

implementação de projetos

ambientais no estado de São Paulo.

Desde 1995, mais de 411 empresas

participaram com 712 projetos

inscritos nas categorias de Indústria

de micro e pequeno porte e Indústria

de médio e grande porte.

27ª EDIÇÃO DO PRÊMIO FIESP DE MÉRITO AMBIENTAL

**Inscrições até 17 de março.

https://hotsite.fiesp.com.br/premioagua/2022/
https://hotsite.fiesp.com.br/meritoambiental/2022/

