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CETESB NO FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES 
ENTRE SETORES PÚBLICO E PRIVADO

Por Thais Santi
Especial para O Papel

M
uito além de verificar o cumprimento da lei e realizar os processos de licenciamentos das empresas, o escopo de atividades da  

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mais conhecida como CETESB, abrange o atendimento a 144 mil estabelecimentos 

em várias frentes, desde o controle de poluição das águas até as emissões atmosféricas das fábricas, passando ainda pelo atendi-

mento à população com serviços para acompanhamento e controle da saúde pública, como a balneabilidade de praias. 

Todas essas atribuições foram conquistadas em uma longa trajetória do órgão ambiental que completará 50 anos em 2018. Sob a gestão recen-

temente assumida este ano por Carlos Roberto, a CETESB vem trabalhando em seus planos de posicionamento na reativação das Câmaras Am-

bientais, para se aproximar dos setores produtivos, e na simplificação do licenciamento ambiental pela informatização dos sistemas. O executivo, 

que possui mais de 30 anos de carreira na entidade, colocou nos seus planos de gestão o incentivo do diálogo entre os setores público e privado, a 

fim de reestabelecer a confiança de ambos, em especial em alguns setores, para desenvolver um trabalho conjunto que simplifique o entendimen-
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Em suas recentes ações, o órgão ambiental trabalha na reativação das Câmaras Ambientais 
para se aproximar dos setores produtivos e na simplificação do licenciamento ambiental 
pela informatização dos sistemas
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 “A indústria 
estará, por meio 
da Câmara 
Ambiental, 
agilizando, 
simplificando e 
até ampliando 
o prazo de 
validade de 
licença porque o 
setor evoluiu e a 
legislação já nos 
permite melhorar 
algo para o 
empreendedor 
com base no seu 
desempenho 
ambiental”

to e produza mais resultados contribuindo para o meio 

ambiente como um todo. 

Como fruto desse trabalho, em junho último foi reati-

vada a Câmara Ambiental de Madeira, Mobiliário, Papel, 

Papelão e Celulose, com apoio da Associação Brasileira 

Técnica de Celulose e Papel (ABTCP). “Uma vez que-

brado esse paradigma que os setores público e privado 

não conseguiam conversar, agora a próxima etapa é 

demonstrar desempenho ambiental. Em caso positivo, 

o resultado vai ser bom, gerando economia para as em-

presas, por exemplo, ao conseguir um prazo maior de li-

cença. Vale destacar que o Estado não está subsidiando 

isso, mas será mérito da indústria, e a lei permite isso”, 

destacou o presidente da CETESB, que fala, a seguir, em 

entrevista exclusiva à revista O Papel sobre diversas 

questões relevantes às empresas no contexto do meio 

ambiente e sua interface de produção.

O Papel – Quais as principais transformações que a 

CETESB, como órgão ambiental, passou em seu processo 

de evolução? Como o senhor definiria o papel da CE-

TESB hoje?

Carlos Roberto –  A CETESB começou como cen-

tro tecnológico em meados de 1968, com o nome de 

Fomento Estadual de Saneamento Básico (FESB) – e, 

basicamente, com atribuições voltadas ao saneamento 

básico, com área de controle de qualidade de materiais, 

como tubos e válvulas, sendo detentores de boa tecno-

logia. Depois, ao longo dos anos, em 1976, recebeu mais 

responsabilidades, como o controle de poluição que per-

dura até hoje. Passamos a ter nesses diplomas legais a 

parte de licenciamento, como a prevenção da poluição 

e a fiscalização, para verificar a execução de tudo o que 

foi exigido. Já nos anos 2000 recebemos uma nova atri-

buição que veio da Secretaria do Meio Ambiente: cuidar 

do verde, da parte de vegetação, do reflorestamento e 

dos mananciais. O que nós chamávamos de controle de 

poluição da parte azul e da parte cinza (água, ar, solo) 

foi expandido. Especificamente em 2002 tivemos mu-

danças significativas na legislação e a partir de 2009, o 

que avaliávamos nas quatro paredes da fábrica também 

passou a valer para o entorno e vizinhança, medindo 

o impacto ambiental das atividades dessa indústria, 

dando uma abrangência muito maior para a CETESB. A 

demanda cresceu muito. Hoje temos 144 mil empreendi-

mentos licenciados, dos quais 70 mil são indústrias. Uma 

parcela é feita de grandes empreendimentos, que geram 

um impacto significativo e, para isso, temos uma direto-

ria responsável pela avaliação ambiental, que cuida da 

análise dos documentos exigidos como o EIA-RIMA, o 

RIMA, levando o processo para consultas públicas, para 

o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) e de-

pois para os demais trâmites necessários.

O nosso grande trunfo, além da boa organização nor-

mativa, é o corpo técnico altamente especializado em 

que pese, às vezes, insuficiente para atender a deman-

da, mas que se desdobra para isso. Temos ainda ativida-

des que dão suporte ao licenciamento e à fiscalização 

na área de emergências químicas, que recebem pedidos 

de outros países, inclusive.  

Quando nos referimos ao meio ambiente, o termo 

muitas vezes não parece indicar que está intimamente 

ligado à saúde e nós também atuamos nisso. Estamos 

em um mês durante a estação do inverno que é crítica 

para a saúde nas grandes cidades. Isso acontece, porque 

a dispersão dos poluentes é reduzida com a menor 

quantidade de ventos. Considerando que possuímos 15 

milhões de veículos – a metade da frota nacional no Es-

tado de São Paulo, sendo metade só na capital –, a con-

centração desses particulados fica elevada. Como ativi-

dade de apoio, nos últimos 30 anos junto ao Governo 

Federal, segundo o Programa de Controle de Poluição 

do Ar por Veículos Automotores (Proconve), as emissões 

caíram quase 95%. Quando eu digo que damos suporte 

faço referência às medições realizadas pelos 16 labo-

ratórios, sendo 7 no interior e 9 na sede, que executam 

mais de 1.000 tipos diferentes de ensaios. São cerca de 

1.100 parâmetros analíticos acreditados pelo Inmetro, 

que seguem os padrões internacionais ISO 17025, no 

qual somos auditados anualmente. Ou seja, o que emiti-

mos pelos nossos laboratórios tem validade internacio-

nal. Essas medições sustentam sistemas de informação, 

como o Infoaguas, que trazem todas os resultados de 

qualidade das águas dos rios, abastecido na internet.

O Qualar é outro exemplo, nesse caso, para medição 

da qualidade do ar. Ele fornece esses dados de 10 em 10 

minutos, também via internet. São 62 estações de moni-

toramento, de última tecnologia, distribuídas no Estado 

de São Paulo. Qualquer sintoma atípico que chega para 

nós dispara um alerta para a agência local indicando 
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a necessidade de avaliação. Também temos outras 29 

estações manuais com coleta de amostras. Além da con-

sulta on-line, uma vez por ano publicamos o relatório 

condensado. 

O Papel – Em junho último, a Câmara Ambiental de 

Papel e Celulose foi reativada. Qual a relevância das Câ-

maras Ambientais em comparação aos demais trabalhos 

realizados pela CETESB?

Carlos Roberto –  A reativação da Câmara Ambien-

tal de Madeira, Mobiliário, Papel, Papelão e Celulose é 

uma vitória e de suma importância. A partir daqui sai-

rão as normas que serão seguidas em nível Brasil, bem 

como orientações, guias e novos procedimentos de li-

cenciamentos que beneficiarão o próprio setor. A indús-

tria estará, por meio da Câmara Ambiental, agilizando, 

simplificando e até ampliando o prazo de validade de 

licença porque o setor evoluiu e a legislação já nos per-

mite melhorar algo para o empreendedor com base no 

seu desempenho ambiental. Ou seja, esse é o canal legí-

timo para a discussão entre os setores público e privado. 

No passado, a relação sempre foi muito fria, quase de 

poder de polícia com o objetivo tão somente de multar 

as empresas, visto com muita desconfiança.

Mas isso acabou. Por isso, temos esse canal onde se-

tores, sociedade, CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente 

e o Governo podem dialogar. O combinado não é caro. 

Qual a parte mais importante disso tudo? A saúde. Em 

segundo lugar, permitirá ampliar a quantidade de em-

pregos oferecida, deixando o setor evoluir, ampliando 

a sua produção para o Estado e pela população. Nosso 

grande objetivo não é apenas concentrar as normas no 

Estado de São Paulo, mas levar a âmbito nacional para 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), pois 

entendemos a abrangência do setor e é necessário se 

adotar um padrão. 

Uma vez quebrado esse paradigma que os setores pú-

blico e privado não conseguiam conversar, agora a próxi-

ma etapa é demonstrar desempenho ambiental. Em caso 

positivo, o resultado vai ser bom, gerando economia para 

as empresas, por exemplo, ao conseguir um prazo maior 

de licença. Vale destacar que o Estado não está subsidian-

do isso, mas será mérito da indústria e a lei permite isso.

O Papel – A CETESB tem atuado em algum projeto 

que possa ter alguma influência para o setor?

Carlos Roberto – Uma das frentes que temos tra-

balhado fortemente é a simplificação do licenciamento 

com o uso da informática. Por orientação de Ricardo 

Salles, secretário do Meio Ambiente, apresentamos um 

projeto de decreto do executivo que, se aprovado pela 

Assembleia Legislativa, trará uma contribuição enorme 

às empresas. A proposta é que as indústrias de baixo 

potencial poluidor seguirão para o rol das dispensas a 

um toque de dedo, podendo emitir a licença a custo 

zero. Isso representa algo em torno de 40% do total 

das empresas que estão hoje tramitando nas mesas do 

licenciamento. Ao longo dos 50 anos de experiência, 

nos últimos anos vimos que elas não precisam passar 

por isso. Os intermediários, que passavam pelo rito 

ordinário e demorado poderão realizá-lo via sistema, 

mesmo com algumas exigências técnicas. Já as de 

grande potencial poluidor, isso está normatizado, e es-

sas sim passarão como sempre passaram pelo mesmo 

processo, mas como teremos simplificado uma grande 

parte, poderemos oferecer um serviço de boa qualida-

de, com muito mais rapidez. Vale dizer que isso ficará 

para as gestões futuras e não mais sofrerá interferên-

cias externas, tornando-se um processo consolidado.

O Papel – A CETESB tem como incumbência desen-

volver e acompanhar a execução das políticas de meio 

ambiente e de desenvolvimento sustentável. Como 

tem sido sua atuação em relação à implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e das demais po-

líticas estaduais?

Carlos Roberto – Em 1997, A CETESB passou a 

publicar seus primeiros inventários dos aterros sani-

tários e o mapa era vermelho, com um cenário total-

mente descontrolado. Tínhamos aterros até com cria-

ções de porcos. De lá para cá isso foi sendo coibido.

Não somente com fiscalização, o mal necessário, 

mas com políticas conjuntas com os setores envolvidos 

e com as prefeituras que agiram bastante. Agora esta-

mos num momento de lapidar, pois ainda possuímos 

vários aterros em condições inadequadas. Criou-se o 

programa Lixão Zero com a meta zero, ou seja, de 

eliminar os lixões clandestinos e aterros inadequados 

até o final deste ano e estamos trabalhando para 

isso. Fazemos um monitoramento fino nos 645 muni-

cípios, com 46 agências. Uma das ideias do secretário 

do meio ambiente são as soluções consorciadas de 

forma licenciada e adequada com financiamento do 

Governo pelo Desenvolve SP. Também existe o dire-

cionamento para a redução do rejeito que segue para 

o aterro, com aproveitamento do resíduo rico.  Ou 
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seja, programas paralelos entrarão nesse ciclo para 

receber apenas esse tipo de material. O restante será 

destinado à reciclagem, compostagem, entre outros. 

Com relação aos resíduos sólidos das indústrias isso 

está equacionado. A logística reversa é uma linha de 

raciocínio que tomou um corpo muito bom, por conta 

do incentivo da Secretaria de Estado do Meio Ambien-

te e da nossa operação; como exemplo temos o pró-

prio sistema de gerenciamento de resíduos, o SIGOR, 

da construção civil, assim como os acordos e proto-

colos assinados que colaboraram com a melhoria  da 

gestão desses resíduos. É um processo dinâmico. Ao 

longo dos últimos três anos isso melhorou bastante. 

Em seis meses, desde que assumi a presidência da 

CETESB, já assinei três protocolos de intenção nessa 

linha. Outro ponto é a queima da palha da cana, que 

provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Hoje, 

por ser 97% mecanizada, o novo objetivo do setor é 

zerar essa emissão até 2020 ,e isto foi conquistado por 

meio desses acordos.

A indústria de papel e celulose evoluiu muito em re-

lação à sua emissão atmosférica e emissão dos efluen-

tes líquidos também. O odor e a carga orgânica eram 

questões muito sérias.  A CETESB cuida desses assun-

tos desde 1970. Desde o controle na fábrica com os fil-

tros até a mudança de tecnologia. O setor assusta por 

sua proporção, mas está bastante controlado. Hoje, as 

ETEs têm sistemas de ultrafiltração e o setor é prova, 

ao longo de todos esses anos, que os setores público e 

o privado podem trabalhar juntos.

O Papel – Quais as interfaces entre as políticas de 

gestão ambiental estabelecidas pela CETESB e a legis-

lação do meio ambiente sobre emissões atmosféricas, 

efluentes e uso da terra?

Carlos Roberto – A política pública é desen-

volvida com base naquilo que nós diagnosticamos. 

Temos uma grande área de atuação, o que nos dá 

a segurança de medir e saber o que está de acordo 

com os parâmetros legislados e com a recomendação 

da Organização Mundial da Saúde. Dessa forma, nós 

perseguimos o melhor número em qualidade ambien-

tal para a saúde da população e do ecossistema. Anti-

gamente falava-se só em saúde do ser humano e hoje 

o que se vê é algo muito mais abrangente. Se não 

tivermos um ecossistema mais adequado ninguém 

vive. Justamente a política pública parte do que nós 

identificamos e verificamos no dia a dia.

Essa é a interface. A CETESB gera esses dados, pro-

voca o legislador, analisa, entende e divulga as no-

vas diretrizes e políticas. Exemplo prático disso foi o 

decreto 59.113 de 2013, abrangendo novos padrões 

de qualidade do ar no Estado de São Paulo. Existia a 

legislação, o decreto complementou com base no que 

medimos ao longo dos anos, no qual foi identifica-

do que precisávamos melhorar alguns índices. Esse 

decreto criou regras operacionais e metas evolutivas.

Isso fez com que surgisse o Plano de Redução 

de Emissão de Fontes Estacionárias (PREFE), 

discutido amplamente com os setores industriais e 

que continuará sendo discutido porque isso não é 

estático. Todo e qualquer plano pode ser alterado 

conforme necessidade de ajustes. Nesse meio tempo 

já publicamos também alguns guias orientativos para 

as indústrias para que possam controlar seus níveis, o 

que já melhorou bastante.

O Papel – O senhor acredita no potencial do setor 

florestal como um ator capaz de mitigar os efeitos ad-

versos das mudanças climáticas? O senhor vê a possi-

bilidade de um possível mercado interno de emissões 

ou créditos? 

Carlos Roberto –  A questão do carbono passa 

por acordos e legislações. Acordos internacionais nos 

quais o Brasil é signatário, especificamente dos gases 

do efeito estufa (GEE). Temos a política nacional das 

mudanças climáticas, a política estadual e temos que 

obedecer isso por força de lei. Nossa opinião é que isso 

é importante, pois o dióxido de carbono (CO2) quando 

emitido na atmosfera provoca mudança no aqueci-

mento global. Com relação às florestas isso é evidente, 

pois o plantio permite fixar carbono e emitir oxigênio, 

reduzindo os níveis dos gases do efeito estufa. Isso é 

científico. Quanto à questão dos créditos de emissões 

de carbono, acreditamos nesse mecanismo, mas isso 

tem de ser melhor equacionado. Trata-se de algo que 

começou muito bem e arrisco dizer que está dormindo, 

mas já tivemos várias experiências com oferecimen-

to de crédito de carbono no Estado de São Paulo, em 

um grande empreendimento, instalado em benefício 

da população. Gerou-se esse crédito, que foi acumu-

lado e pode ser comercializado. Em resumo, é válido 

desde que tenha o objetivo claro: reduzir as emissões, 

valendo tanto para os GEE como para aqueles noci-

vos à saúde.  Ambos devem ser controlados.   n


