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São Paulo, 13 de Junho de 2003 - Paulínia e Santo André desenvolvem projetos piloto para 
administrar a qualidade de vida futura das cidades. A Prefeitura de Paulínia, no interior de São 
Paulo, vai investir R$1,4 milhão no desenvolvimento de um novo modelo de gestão ambiental 
para o município. O projeto, chamado de Poluição Zero, começou a ser desenvolvido em abril e 
deve ser concluído em dez meses. Para formatar o modelo, a Secretaria de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente do município firmou a parceria com o Fórum Permanente das 
Relações Universidade-Empresa (Instituto Uniemp), organização não governamental que atua no 
desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas e sua aplicação a empresas e governo. A 
execução do projeto contará ainda com a colaboração do Instituto Internacional de Ecologia e 
Gerenciamento Ambiental (IEEGA), de São Carlos (SP).  
 
O Poluição Zero tem o objetivo de atualizar a gestão ambiental de Paulínia, município com forte 
presença das indústrias química e petroquímica, além de um histórico pouco abonador de casos 
de poluição ambiental. Uma das primeiras etapas do projeto será a de realizar um diagnóstico 
ambiental da região, com estudo e mapeamento das condições naturais como solo, clima, 
hidrografia, ar, fauna e flora, além dos aspectos históricos. Com base nesses dados, as diferentes 
áreas da cidade serão divididas de acordo com suas características e necessidades de proteção ou 
conservação: zona de produção; populacional; de recuperação; desenvolvimento turístico, entre 
outras.  
 
Software de gestão  
 
O projeto pretende também revisar a estrutura da legislação ambiental do município, em 
conformidade com as leis estaduais e federais, criando um novo código que atenda às 
particularidades locais. Outras iniciativas previstas são a implementa-ção do fundo municipal de 
meio ambiente, o estabelecimento de programas de conscientização ambiental, gestão do lixo e 
dos resíduos sólidos, proteção dos recursos hídricos e dos parques e florestas e fiscalização.  
 
De acordo com César Ciacco, diretor executivo do Instituto Uniemp, uma das ferramentas do 
projeto será a utilização de um software de gestão que funcionará como um banco de dados 
ambientais de Paulínia, integrando todas as pessoas envolvidas no projeto, que terão acesso 
simultâneo às informações coletadas. "O projeto agrega profissionais de diferentes competências, 
sendo que as informações que cada um reunir servirão para estabelecer parâmetros para o 
desenvolvimento de uma economia sustentável em Paulínia", explica Ciacco.  
 
Segundo Fernando Kertzman, geólogo consultor do Uniemp, o banco de dados com informações 
sobre Paulínia começou a ser organizado a partir de bibliografia já existente sobre a cidade. O 
projeto fornecerá ainda uma análise da situação institucional da prefeitura em relação ao meio 
ambiente e proporá uma reestruturação dos órgãos ambientais municipais. Serão realizados ainda 
programas de treinamento dos técnicos e funcionários da Prefeitura.  
 
Para Kertzman, o projeto Poluição Zero possibilitará parcerias entre a Prefeitura e a iniciativa 
privada, na elaboração e execução de programas ambientais que atendam às necessidades do 
município. "O setor industrial de Paulínia, que já tem a obrigação legal de realizar ações de 
compensação ambiental, poderá trabalhar de forma integrada com a Prefeitura, somando 
recursos". O secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente de Paulínia, Washington 
Carlos Ribeiro Soares, foi procurado por este jornal para comentar o projeto mas segundo a 
assessoria de imprensa da prefeitura alegou estar ocupado com outros compromissos.  
 
A iniciativa de Paulínia também visa atender à possibilidade aberta pelo governo paulista de 
descentralização da gestão e do licenciamento ambiental dos municípios. A partir da alteração do 
decreto 43.397, assinado pelo governador Geraldo Alckmin em dezembro do ano passado, os 



municípios podem se responsabilizar pelo seu próprio licenciamento ambiental, desde que 
cumpram alguns requisitos e em atividades de impacto ambiental localizado. Empreendimentos 
imobiliários, obras viárias, de captação e tratamento de água, construção de depósitos para 
produtos químicos e alguns tipos de indústrias, como de alimentação, têxtil, de artefatos de 
madeira, papel, cimento, entre outras, são exemplos de atividades que se enquadram nesse 
perfil. No caso das atividades de maior impacto ambiental, como é o caso de indústrias químicas e 
petroquímicas de grande porte, o licenciamento continua a cargo do estado.  
 
Mata Atlântica  
 
O primeiro projeto piloto de municipalização incentivado pela Secretaria do Meio Ambiente de São 
Paulo está sendo desenvolvido em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Ao todo, 
deverão ser implantados onze projetos pilotos no estado. Santo André foi escolhido para ser o 
primeiro por atender os principais requisitos estabelecidos no decreto. Entre eles, o fato de 
possuir legislação ambiental própria há cinco anos; de ter definido um conselho municipal de 
gestão do meio ambiente e de ter um departamento específico para cuidar dessas questões, o 
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa).  
 
Além de ser um município de industrialização histórica, Santo André possui hoje 56% de seu 
território em área de proteção de mananciais e abriga uma reserva da Mata Atlântica. "Todas 
essas questões levaram a cidade a se antecipar na promulgação de sua própria legislação 
ambiental", explica Gabriela Priolli de Oliveira, diretora de gestão ambiental do Semasa. 
"Entendemos que os municípios devem gerir e fiscalizar seus próprios recursos ambientais. É o 
que Santo André tem feito, e trata-se de uma tendência mundial", completa.  
 
A ação conjunta dos órgãos ambientais municipais e estaduais no controle da poluição está 
gerando bons resultados. Segundo Luiz Antonio Brun, engenheiro da regional da Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) em Santo André, desde 1980 a agência ambiental 
do estado vem implementando planos de controle de emissão de materiais particulados (poeira), 
o que melhorou a qualidade do ar na região do Grande ABC, que, segundo ele, está acima do 
padrão exigido por lei. "A emissão de dióxido de enxofre, proveniente da queima de óleo 
combustível, está hoje quatro vezes abaixo do padrão regulamentado por lei", exemplifica.  
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