
partir da década de 60, a industria-
lização no Brasil sofreu uma ace-
leração, com vistas ao desenvolvi-

mento econômico. Formaram-se Parques
Industriais e iniciou-se o chamado milagre
brasileiro. Nessa época, o foco era o cres-
cimento e o aumento das exportações, o
Brasil queria e precisava produzir. O estado
de São Paulo assumiu a dianteira e tornou-
se o grande centro industrial e comercial
do país, lugar que ocupa até hoje. O geren-
te do Departamento de Planejamento de
Ações de Controle da Cetesb - Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambien-

tal, Mauro Sato, lembra que nessa época
a imagem de chaminés emitindo densa
fumaça chegava a ter conotação positiva,
pois era associada ao progresso.

Nesse sentido, as questões ambientais
não eram consideradas importantes, sim-
plesmente não se falava no assunto. O resul-
tado, como não poderia deixar de ser, foram
taxas elevadas de degradação ambiental, re-
flexos da poluição do ar, da água e do solo,
que expuseram as populações do entorno
desses Pólos industriais a uma enorme va-
riedade de substâncias tóxicas e a uma baixa
qualidade de vida (ver tabela 1).

A constatação de que a preservação da
Natureza significava a continuidade de vida
no planeta, apesar de óbvia, custou a ser
entendida, mas após algumas catástrofes
ambientais mundiais ocorridas entre as dé-
cadas de 60 a 80, na índia. União Soviética,
Japão e no próprio Brasil em Cubatão, ficou
claro que uma nova postura precisava ser
adotada. O desenvolvimento sustentável,
que consiste na possibilidade de concilia-
ção entre crescimento econômico contínuo
e conservação do meio ambiente, evitando
a destruição de seus próprios alicerces na-
turais, passou a fazer parte do vocabulário





trole muito mais efetivo das ações das
empresas, que passaram a obrigatoria-
mente, ter que seguir um formato aceitá-
vel de atuação e parâmetros de emissões.

Sato explica que o Licenciamento Ambien-
tal está previsto na Lei Estadual n° 997/76, que
dispõe sobre o controle da poluição do meio
ambiente no Estado de São Paulo, e na Lei Fe-
deral n° 6.938/81, que estabelece as diretrizes
da Política Nacional de Meio Ambiente

LICENÇA AMBIENTAL
As licenças estão divididas em três fases:

Licença Prévia, concedida na fase preli-
minar do planejamento do empreendi-
mento atividade;
Licença de instalação, que autoriza a
instalação do empreendimento ou ati-
vidade de acordo com as especificações
constantes dos planos;
Licença de operação, que permite a ope-
ração da atividade ou empreendimento,
após a verificação do efetivo cumprimen-
to do que consta nas licenças anteriores.

Após aprovadas as três licenças,
o acompanhamento continua com as
fiscalizações de rotina. Para alguns ca-
sos especiais, de significativo impacto
ambiental, os meios de licenciamento
mudam, como é o caso da Secretaria
de Meio Ambiente do Estado de São
Paulo que exige que algumas ativida-
des apresentem o Relatório Ambiental
Preliminar (RAP) ou o licenciamento
no EIA/RIMA. De acordo com o enge-
nheiro Sato, no Estado de São Paulo,
os órgãos envolvidos no licenciamento
ambiental são, além da CETESB. o De-
partamento de Avaliação de Impacto
Ambiental - DAIA e o Departamento
Estadual de Proteção de Recursos Na-
turais - DEPRN. Para empreendimen-
tos localizados na Área de Proteção aos
Mananciais da Região Metropolitana de
São Paulo, é necessária ainda a partici-
pação do Departamento do Uso do Solo
Metropolitano - DUSM.

ÁREAS CONTAMINADAS
O tema de controle da poluição está

num processo evolutivo, porém ainda há
muito o que fazer e aperfeiçoar. A ques-
tão de áreas contaminadas, por exem-
plo, sejam elas provenientes de falha
mecânica ou mesmo remanescentes de
outras épocas ainda é um tema recente,
mas que irá avançar com o passar dos
anos, com a necessidade de renovação e
obtenção de novas licenças ambientais,
pois a verificação dessas áreas é mais
uma exigência, vinculada ao licencia-
mento. "Áreas suspeitas de contami-
nação precisarão apresentar estudo de

investigação ambiental de solo e águas
subterrâneas, que subsidiarão a tomada
de decisão quanto à necessidade de pla-
nos de remediação" - disse Sato.

MEIO AMBIENTE & COMPETITIVIDADE
No início desse processo de desen-

volvimento sustentável acreditava-se
que os altos investimentos em proces-
sos de controle antipoluentes torna-
riam as indústrias menos competitivas
no mercado internacional. No entanto,
o que se observa é que é possível vis-
lumbrar sinergias entre a competitivi-
dade e preservação do meio ambiente.
Nessa nova postura e "visão empresarial,
as regulamentações ambientais deixam
de ser encaradas apenas como um desa-
fio e passam a ser estímulos ao desen-
volvimento de novas soluções.

Assim tem sido com as importantes
corporações instaladas no país, antes li-
gadas ao estigma de grandes poluidoras.
A pressão para avançar na questão am-
biental, geralmente, conduziu à adoção
de inovações tecnológicas e novas for-
mas de gestão empresarial, que incluem
o uso racional dos insumos, tratamento
e/ou reaproveitamento de resíduos in-
dustriais para a co-geração de energia,
mudança na matriz energética, reuso
de recursos naturais e análises de ciclos
produtivos, evitando desperdícios. E,
apesar do investimento inicial para a im-
plantação desses novos processos, o que
se verifica nessas iniciativas é a redução
de custos totais de um produto/serviço
ou ainda o aumento de seu valor, melho-
rando a competitividade das empresas e,
consequentemente, do país.

POLUIÇÃO & LEIS

O controle da poluição do meio
ambiente no Estado de São Paulo
é regido basicamente pela Lei
Estadual n 997/76 e pelo Decreto
Estadual n 8468/76, além de le-
gislações e normas específicas, tais
como as resoluções da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, as
resoluções do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, as
normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, etc. •
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