No período, foram criados 567 conselhos municipais deliberativos.
Atualmente, 280 municípios contam com fundo de meio ambiente.
Dos 645 munícipios paulistas, 335 contam com centros de educação ambiental, 261 com ciclovias, 276 com planos de arborização
urbana, além de 361 com viveiros de mudas.
Para avançar ainda mais e melhorar a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da população, em 2013, o Governo
de São Paulo aperfeiçoou a iniciativa, criando uma coordenadoria
para gerir o programa. Nomeou coordenador Ricardo Montoro, que
expõe nesta entrevista as expectativas e o que muda com a criação
da Coordenadoria do Programa Município Verde Azul.

OV – Como o senhor define o programa Município
VerdeAzul?
Coordenador - O programa é uma política pública com o objetivo de descentralizar as atividades em defesa do meio ambiente.
É uma união de esforços que mostrou que dá certo. Unimos o Governo de São Paulo, os municípios e fortalecemos a atuação dos
técnicos municipais, principalmente pela ação dos interlocutores,
com a participação ativa da população, que é fundamental para o
avanço da proteção ambiental e da melhora da qualidade de vida
de todo povo paulista.

OV- Um dos principais programas do Sistema Ambiental
Paulista, o Município VerdeAzul passou a ser uma
coordenadoria. Por quê?
Coordenador - O sucesso do programa já é reconhecido por todos. Agora, o governador Geraldo Alckmin, com o nosso secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, teve a iniciativa
de dinamizar e fortalecer o programa. Ganhamos uma estrutura
maior e temos atuado para aumentar a participação das prefeituras. Com uma coordenadoria, estamos trabalhando o programa
mais próximos dos municípios.

OV- Quais as expectativas quanto ao Município VerdeAzul
para 2013?
Coordenador - Nossa expectativa é de uma participação mais ativa das prefeituras. Já temos 550 municípios recadastrados no programa. Tomamos essa medida (recadastramento) devido à mudança
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nas administrações municipais passadas, as eleições de 2012. Nosso objetivo é conseguir a participação efetiva de 90% dos inscritos.

OV- Quais os principais desafios da agenda ambiental?
Coordenador - O maior desafio atualmente é a gestão adequada
de resíduos sólidos. São Paulo é o estado mais avançado nesse
tema, mas precisamos erradicar de uma vez a existência de lixões
e parar de enviar tudo para debaixo da terra, por meio de aterros.
Estamos ajudando prefeituras a montar programas de coleta
seletiva e reciclagem e a formular seus planos de gestão de
resíduos sólidos. Com isso, teremos geração de emprego e renda,
e o lixo que hoje é jogado fora será reutilizado.

OV - Em cinco anos de Programa, os dados apontam um
grande avanço na melhoria dos índices ambientais. O que
fazer para que os resultados sejam ainda melhores?

“Toda a dignidade
do mundo
caberia no
olhar do Bugio”

Coordenador - Temos feito reuniões constantes entre técnicos
municipais e estaduais para troca de experiências e aperfeiçoamento de programas. São Paulo tem orgulho de ter os melhores
técnicos ambientais. Isso não só na CETESB e em todo Sistema
Ambiental Paulista, mas também nas prefeituras.

OV - Como engajar a sociedade civil nas políticas públicas
ambientais?
Coordenador - O maior instrumento de participação da sociedade civil nas políticas públicas ambientais são os conselhos
municipais. Um dos focos do trabalho da nossa equipe é fortalecer esses conselhos e aumentar as atribuições. Os conselhos
representam a voz da população nas políticas públicas e avaliam
o desenvolvimento ambiental. Além disso, o engajamento em políticas de educação ambiental e em ações do dia a dia é que faz a
diferença. Por isso, temos o lema do programa como “uma ação
local por uma causa global”.

OV - Qual o papel do Município VerdeAzul na Conferência
do Meio Ambiente?
Coordenador - Os resultados do programa são os grandes norteadores das propostas que levaremos para as conferências – estadual e nacional. A união dos esforços estadual e municipal será
fundamental para nossas propostas. O tema base das conferências
é resíduo sólido. A gestão de resíduos em São Paulo é a mais avançada do Brasil e nós chegaremos à conferência nacional, mais do
que com propostas, mas com casos de sucesso e compartilharemos
experiências daquilo que está dando certo.•

Rodrigo y Castro
Foto tirada pelo músico Rodrigo y Castro no Jardim Botânico de São Paulo

CuriOsidadeS
No silêncio do laboratório, descobertas
em prol da sociedade e da biodiversidade
O que tem a ver uma alga do gênero Stigeoclonium com a
condenação de um criminoso? É que esse microscópico
ser vivo é próprio de uma localidade, convencendo jurados que o acusado esteve no local do crime. Esse é um
dos exemplos do bom trabalho de pesquisa desenvolvido
no Instituto de Botânica, da Secretaria do Meio Ambiente
de São Paulo. A busca silenciosa dos pesquisadores, seja
nos laboratórios ou em campos, mares e florestas, ajuda
a resolver problemas da sociedade e a gerar riquezas,
como a descoberta de novos medicamentos, a produção
de alimentos ou a definição de novos meios de restaurar e
conservar a biodiversidade.

Outro bom exemplo da dedicação dos pesquisadores foi
a recente descoberta de sete novas espécies de fungos
(reino Fungi – nosso popular cogumelo), dentro da maior
metrópole latino-americana, na Reserva Biológica do Alto
da Serra de Paranapiacaba, em Santo André. A descoberta já valeu a publicação de três artigos em periódicos
científicos internacionais. Culturas puras de várias espécies, coletadas durante o estudo, também serão utilizadas
em diversas novas pesquisas.
O reino Fungi apresenta adversidades que exigem o
trabalho de notáveis especialistas. Uma das dificuldades é
a demora que algumas espécies levam para aparecer, chegando até a dez anos. Outro obstáculo é o baixo número de
taxonomistas no Estado.
Essas pesquisas mostram a importância da preservação de biomas como a mata atlântica que guarda um inestimável tesouro biodiverso.•

o meio
ambiente paulista
em foco
NotasAmbientais
São Paulo e Catalunha discutem
parceria para cooperação técnica

Decreto estabelece
regras para tratamento
de áreas contaminadas.

O Governo de São Paulo e da Catalunha estão discutindo cooperação técnica na área ambiental. O
ministro catalão de Território e Sustentabilidade,
Santiago Vila i Vicente, conversou sobre o tema
com o secretário Bruno Covas em junho. No encontro, o ministro manifestou interesse em conhecer o
trabalho da Polícia Militar Ambiental de São Paulo
e programas de licenciamento, fiscalização e planejamento ambiental. A proposta é que os governos
compartilhem experiências, promovendo visitas
técnicas e estudos de modelos de políticas. •

As áreas contaminadas de São Paulo já têm regras e um fundo para gerenciamento das chamadas “áreas órfãs”, assim conhecidos os terrenos abandonados ou sem proprietários identificados. Trata-se do decreto nº 59.263/13 que
regulamenta a Lei nº 13.577/2009. Em 103 artigos estão definidas diretrizes
e procedimentos para a proteção do solo e das águas subterrâneas. As ações
para correção das áreas contaminadas existentes também estão previstas no
regulamento. As ações são definidas a partir de uma das nove categorias que
cada área recebe que vão de potencialmente contaminada ou suspeita, até a
reabilitada para uso declarado. A regulamentação traz inovações como a obrigatoriedade de averbação da informação sobre a contaminação na matrícula do
imóvel, além de contratação de seguro ambiental. •

Queluz, no Vale do Paraíba,
ganha duas RPPNs

foto Miguel Schincariol

O Município VerdeAzul transformou o estado de São Paulo nos
últimos cinco anos. Essa transformação se deu por meio da gestão
ambiental compartilhada entre os governos estadual e municipal
e a sociedade civil.
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Coordenação vai agilizar
ações do Município VerdeAzul

OlharVerde

Áreas reabilitadas já somam 342 enquanto 985 estão em reabilitação

Anualmente, é publicado no DOE o Cadastro de Áreas Contaminadas e ReaO pico mais alto do estado, com 2.798 metros de bilitadas no Estado de São Paulo. Pioneiro neste serviço de utilidade pública,
altitude, está protegido. É a RPPN Pedra da Mina, São Paulo publicou a primeira lista com 255 itens em 2002. Atualmente, são
na serra da Mantiqueira. A certificação desta e da 4.572 pontos, sendo 441 acrescidos neste ano. A intensificação do trabalho
RPPN Cachoeira Serra Azul foi entregue pelo se- da CETESB é reconhecida por outros estados que aqui vêm buscar conhecretário Bruno Covas à família Monteiro, proprie- cimento. Junto com a lista de novos pontos, é publicada a lista das áreas
tária das terras, em 17 de julho. A Pedra da Mina reabilitadas, 342, e das em processo de monitoramento para reabilitação que
ocupa área de 632 ha, dos 891 ha totais da fazen- totalizam 985. •
da. A Serra Azul, no sítio Pedreira, tem 6,35 ha.
Ambas em Queluz. Protegendo importantes frag- Conecte-se ao meio ambiente.
mentos de mata atlântica, a Pedra da Mina tem no
O Sistema Ambiental Paulista agora está na sua mão. Com um novo aplicativo,
seu patrimônio biodiverso importantes nascentes, as informações ambientais e notícias do portal e das redes sociais da SMA
como a do rio Claro. •
estão mais acessíveis. Ficou fácil checar a qualidade do ar, a balneabilidade
das praias, atualizadas constantemente pela CETESB. Localizar e traçar rotas
até os parques estaduais, acessar fotos e dicas. Em parceria com o programa
Óleo Sustentável, estão disponíveis no aplicativo os pontos de coleta de óleo
de cozinha e o usuário encontra a melhor rota até o ponto mais próximo do seu
endereço. O aplicativo do Sistema Ambiental Paulista é gratuito no Google Play
ou na App Store. •

Satélite ajudará no combate a incêndios florestais
A Operação Corta Fogo 2013 ganhou um importante aliado na prevenção e combate dos incêndios florestais, comuns nos meses de inverno. No dia 11 de julho, foi
lançado o Sistema de Monitoramento e Alertas via Satélite, para agilizar a identificação de focos de incêndios. Para o combate ao fogo, serão usados aviões.
Como a informação é o maior aliado da Operação, está em curso a campanha de prevenção nas autoestradas. A Operação, iniciada em 2011, apresentou
resultados positivos. Os focos de incêndio tiveram redução de 64% em 2012,
quando comparado ao ano anterior. •

São Paulo comemora o Dia
Mundial do Meio Ambiente

Cadastro Ambiental Rural
começa no estado de São Paulo

P
A verdade sobre a concessão em parques públicos

U

ma vez mais o governo do estado de São Paulo confirma seu
protagonismo ambiental e apresenta projeto de concessão
de serviços em parques estaduais. Importante, para evitar
má-fé ou interpretação equivocada, esclarecer o projeto de lei ora
proposto (PL 249, de 2013).
Não se trata de privatização dos parques, uma vez que o patrimônio continua sendo público e a finalidade da unidade de conservação permanece a mesma. Os parques estaduais de São Paulo
são e continuarão sendo parques públicos. A gestão das unidades
de conservação continuará sob a responsabilidade da Fundação
Florestal, órgão do Sistema Ambiental Paulista.
As áreas das unidades de conservação que serão objeto de
concessão são as áreas de serviços como hospedagem, alimentação, monitoria, atividades de ecoturismo, lojinhas de souvenir,
aluguel de bicicletas, entre outros serviços. Não cabe ao Estado a
oferta de tais serviços. Ao Estado, cabem o planejamento, a fiscalização e a conservação das unidades. Fundamental ressaltar que
a população pagará apenas pelo serviço que desejar e usar: não
haverá cobrança de ingresso, por exemplo, no Parque do Jaraguá.
Importante ainda assinalar que com a concessão, os recursos da
iniciativa privada acabam por desonerar o Estado, que poderá
priorizar sua função primordial: a conservação dessas áreas.
Com a concessão, espera-se a melhoria da infraestrutura, o aumento do número de visitantes e o desenvolvimento de atividades
múltiplas de educação ambiental. Isso agrega valor ao espaço natural protegido. A unidade de conservação deixa de ser um espaço distante da população, preservado e “intocado”, e cria-se uma
relação entre população e parque. A população passará a usar o
parque como espaço de lazer e apropriar-se-á de forma devida e
sustentável do espaço público.
Assim, as concessões tornam-se uma ferramenta importante
para atrair mais visitantes e ainda aquecer a economia das regiões dos parques. As comunidades que moram nas regiões de entorno dos parques podem ser beneficiadas direta e indiretamente.
Seja trabalhando em alguma dessas unidades de negócios objeto
de concessão, seja através do efeito multiplicador do turismo, que
tende a beneficiar muitos elos da cadeia produtiva, aquecendo a
economia regional. Outro benefício do aumento do número de visitantes é que a visitação melhora a fiscalização, o que leva a uma
melhor conservação da área visitada.
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Tudo será feito de forma transparente e participativa. As regras
para os contratos de concessão serão amplamente discutidas em
audiências públicas com a participação da comunidade e definidas em edital a ser lançado, apenas depois de aprovado o projeto
que autoriza a possibilidade de concessão. O edital deverá, ainda,
ser analisado e aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente e pelos órgãos gestores das unidades.
Também é importante destacar que a exploração do espaço por
parte do concessionário tem que manter e fomentar os objetivos
definidos na legislação ambiental, respeitando e priorizando as vocações características de cada unidade e seus respectivos planos
de manejo (que são os estatutos feitos de forma participativa pelo
conselho de cada unidade de conservação).
A concessão em nada interfere no poder de fiscalização da administração pública. O Estado fiscalizará não apenas o cumprimento do contrato de concessão, mas também continuará exercendo
integralmente suas prerrogativas quanto ao poder de fiscalização,
tanto em relação ao concessionário, quanto a qualquer pessoa
que interfira na integridade do bem público.
Vale destacar que esse modelo de concessão já é usado em
parques federais, a exemplo do Parque Nacional do Iguaçu, no
Paraná, e do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. O primeiro aumentou a sua visitação de 700 mil para um milhão e meio
de usuários por ano depois dos contratos de concessão. O modelo
também é usado com sucesso em outros países. Na Nova Zelândia, as experiências de concessão se mostraram muito eficientes
enquanto estratégia de conservação de áreas protegidas e hoje o
país serve como referência de sucesso para todo o mundo, provando que as parcerias público-privadas são um bom modelo de
gestão de áreas naturais.
Com as concessões, ganha a população, que passará a contar
com um parque público com infraestrutura e serviços modernos,
acessíveis e estimulantes, rica opção de lazer e entretenimento.
Ganham as comunidades de entorno dos parques, que, com o aumento da visitação, têm suas economias aquecidas, além de uma
maior oferta de emprego nas próprias unidades. •

Bruno Covas
Secretário de Estado do Meio Ambiente

roprietários de áreas rurais devem se cadastrar no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, da Secretaria do Meio Ambiente
(SMA). O CAR é uma exigência do novo Código Florestal Brasileiro
e será a “carteira de identidade” do imóvel rural. É um registro eletrônico obrigatório que deve conter dados básicos das propriedades
no campo. Os produtores cadastrados terão benefícios como acesso
a melhores condições de crédito, nas instituições financeiras, além
de segurança jurídica. Desde o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho, o sistema está aberto ao público para fazer o CAR, por meio
do sítio www.ambiente.sp.gov.br/car.
O CAR é declaratório e permitirá o mapeamento da situação ambiental das propriedades rurais brasileiras. Ao se cadastrar pela internet, o produtor que mantém preservada a reserva legal e as áreas
de preservação ambiental (APP) emite o recibo de regularidade.
O Cadastro é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e tem a finalidade de integrar as informações ambientais
referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APPs,
das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de
vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.
As secretarias do Meio Ambiente e de Agricultura realizarão capacitações técnicas para esclarecer as principais dúvidas dos produtores rurais sobre o cadastro, preparando-os para cumprir com suas
novas obrigações.

Esclarecendo dúvidas sobre o Cadastro Ambiental RuraL
• O que é?
É um cadastro eletrônico que deve conter os dados básicos
das propriedades rurais. O cadastro é obrigatório a todas as
propriedades e posses rurais e os dados informados são declaratórios (como é, por exemplo, a declaração do Imposto
de Renda), de responsabilidade do proprietário ou possuidor
rural. Os dados do CAR farão parte do Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural – o SICAR, que ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São
Paulo, do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente.

• Quem deve se inscrever no CAR?
Todos os proprietários de áreas rurais devem se inscrever
no CAR. Isso independe da situação de suas terras: com ou
sem matrícula, registros de imóveis ou transcrições. O CAR
objetiva a regularização ambiental, independente da situação
fundiária da propriedade.

• Quais as vantagens em se cadastrar?
O CAR facilitará a vida do proprietário rural que pretende obter licenças ambientais, pois a comprovação da regularidade
ambiental da propriedade acontecerá por meio da inscrição e
aprovação do CAR e o cumprimento no disposto no Plano de
Regularização Ambiental, que será, em breve, instituído pelo
Estado. Com isso, não haverá mais a necessidade de procedimentos anteriormente obrigatórios, como a averbação em
matrícula da Reserva Legal da propriedade. Todo o procedimento para essa regularização poderá ser feito online.
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E anuncia investimentos de R$ 60 mi
para o desenvolvimento sustentável

O

Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi marcado por ações
que demonstram a preocupação do governo de São Paulo com o tema.
Um pacote de investimentos que totalizou R$ 60 milhões foi destinado à
conservação e preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.
O evento realizou-se no Parque Estadual Jequitibá, antes conhecido como
Tizo, localizado na rodovia Raposo Tavares, que tem a inauguração de suas
instalações prevista para o próximo ano.
Três novas RPPNs foram criadas – Muriquis, em São José dos Campos,
Jacu, em Atibaia, e Zizo, em Itaporaí –, foi lançado o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e o aplicativo do Sistema Ambiental para smartphones com
informações sobre a qualidade do ar e das praias, parques e outros temas
ambientais. Foram assinados o decreto regulamentando as áreas contaminadas, os termos de compromisso de logística reversa e o de cooperação
com a Conservation International do Brasil.
Foram anunciados também investimentos à reciclagem e à aquisição
de caminhões para combate a incêndios florestais e para a gestão dos
resíduos sólidos.
Um dos destaques das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente
foi a campanha de mobilização socioambiental para coleta e reciclagem de
óleo de cozinha nos parques Alberto Löfgren (Horto Florestal), Villa-Lobos,
Ecológico do Guarapiranga, Belém, Juventude, Gabriel Chucre e Água Branca, todos na RMSP. O incentivo à educação ambiental se deu por meio de
oficinas, exposições, palestras, caminhadas em trilhas, exibições de vídeos
e passeios ciclísticos nas UCs espalhadas pelo estado. •

• Para que serve o CAR?
O CAR é a principal ferramenta prevista no novo Código Florestal
Brasileiro visando a conservação do meio ambiente, a adequação
ambiental da propriedade, o combate ao desmatamento ilegal e o
monitoramento de áreas em restauração, auxiliando no cumprimento das metas nacionais e internacionais para manutenção de vegetação nativa e restauração ecológica dos ecossistemas.

• O que acontece com o proprietário
que não se inscrever no CAR?
O proprietário rural não inscrito no CAR até a data limite se sujeita
a sanções como advertências ou multas, além de não poder obter
nenhuma autorização ambiental ou crédito rural. Ademais, somente
com o CAR será possível aderir, em breve, ao Programa de Regularização Ambiental, que permitirá obter o uso consolidado de Áreas de
Preservação Permanente que já estavam sendo utilizadas em 22 de
julho de 2008, conforme os critérios da Lei nº 12.651/12.

• Há prazo para o cadastramento?
O prazo para inscrição no CAR é de um ano a partir de sua implantação
nacional, que ocorrerá por meio de ato do Ministério do Meio Ambiente. O prazo ainda não começou a contar, mas as inscrições já podem
ser feitas no SICAR/São Paulo. •

Caminho do Mar
será recuperado e
aberto à visitação

A

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio da
Fundação Florestal, repassará para a EMAE - Empresa Metropolitana de Água e Energia R$ 1,3 milhão para
execução de obras de recuperação da SP-148, o Caminho
do Mar, conhecido popularmente como Estrada Velha de
Santos. Com o recurso oriundo de compensações ambientais, a EMAE fará as obras necessárias à reabertura da
estrada à visitação pública, sob supervisão da Fundação
Florestal. A autorização para a transferência do recurso
foi feita pelo governador Geraldo Alckmin, em solenidade
comemorativa aos 250 anos de nascimento do Patriarca
da Independência, o santista José Bonifácio de Andrada e
Silva, comemorado no dia 13, quando a sede do governo,
simbolicamente, é transferida para Santos. As origens da
“Estrada Velha” remontam ao governo geral de Mem de
Sá que incumbiu ao jesuíta José de Anchieta de construir
uma ligação entre o litoral e o planalto de Piratininga. A
configuração atual é do início do século XX, quando, com o
nome de Estrada do Vergueiro, foi a primeira rodovia asfaltada da América Latina. A reestruturação visou atender ao
novo e crescente mercado automobilístico. •
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São Paulo comemora o Dia
Mundial do Meio Ambiente

Cadastro Ambiental Rural
começa no estado de São Paulo

P
A verdade sobre a concessão em parques públicos

roprietários de áreas rurais devem se cadastrar no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, da Secretaria do Meio Ambiente
(SMA). O CAR é uma exigência do novo Código Florestal Brasileiro
e será a “carteira de identidade” do imóvel rural. É um registro eletrônico obrigatório que deve conter dados básicos das propriedades
no campo. Os produtores cadastrados terão benefícios como acesso
a melhores condições de crédito, nas instituições financeiras, além
de segurança jurídica. Desde o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho, o sistema está aberto ao público para fazer o CAR, por meio
do sítio www.ambiente.sp.gov.br/car.
O CAR é declaratório e permitirá o mapeamento da situação ambiental das propriedades rurais brasileiras. Ao se cadastrar pela internet, o produtor que mantém preservada a reserva legal e as áreas
de preservação ambiental (APP) emite o recibo de regularidade.
O Cadastro é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e tem a finalidade de integrar as informações ambientais
referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APPs,
das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de
vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.
As secretarias do Meio Ambiente e de Agricultura realizarão capacitações técnicas para esclarecer as principais dúvidas dos produtores rurais sobre o cadastro, preparando-os para cumprir com suas
novas obrigações.

Esclarecendo dúvidas sobre o Cadastro Ambiental RuraL
• O que é?
É um cadastro eletrônico que deve conter os dados básicos
das propriedades rurais. O cadastro é obrigatório a todas as
propriedades e posses rurais e os dados informados são declaratórios (como é, por exemplo, a declaração do Imposto
de Renda), de responsabilidade do proprietário ou possuidor
rural. Os dados do CAR farão parte do Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural – o SICAR, que ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São
Paulo, do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente.

• Quem deve se inscrever no CAR?
Todos os proprietários de áreas rurais devem se inscrever
no CAR. Isso independe da situação de suas terras: com ou
sem matrícula, registros de imóveis ou transcrições. O CAR
objetiva a regularização ambiental, independente da situação
fundiária da propriedade.

• Quais as vantagens em se cadastrar?
O CAR facilitará a vida do proprietário rural que pretende obter licenças ambientais, pois a comprovação da regularidade
ambiental da propriedade acontecerá por meio da inscrição e
aprovação do CAR e o cumprimento no disposto no Plano de
Regularização Ambiental, que será, em breve, instituído pelo
Estado. Com isso, não haverá mais a necessidade de procedimentos anteriormente obrigatórios, como a averbação em
matrícula da Reserva Legal da propriedade. Todo o procedimento para essa regularização poderá ser feito online.
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E anuncia investimentos de R$ 60 mi
para o desenvolvimento sustentável

O

Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi marcado por ações
que demonstram a preocupação do governo de São Paulo com o tema.
Um pacote de investimentos que totalizou R$ 60 milhões foi destinado à
conservação e preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.
O evento realizou-se no Parque Estadual Jequitibá, antes conhecido como
Tizo, localizado na rodovia Raposo Tavares, que tem a inauguração de suas
instalações prevista para o próximo ano.
Três novas RPPNs foram criadas – Muriquis, em São José dos Campos,
Jacu, em Atibaia, e Zizo, em Itaporaí –, foi lançado o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e o aplicativo do Sistema Ambiental para smartphones com
informações sobre a qualidade do ar e das praias, parques e outros temas
ambientais. Foram assinados o decreto regulamentando as áreas contaminadas, os termos de compromisso de logística reversa e o de cooperação
com a Conservation International do Brasil.
Foram anunciados também investimentos à reciclagem e à aquisição
de caminhões para combate a incêndios florestais e para a gestão dos
resíduos sólidos.
Um dos destaques das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente
foi a campanha de mobilização socioambiental para coleta e reciclagem de
óleo de cozinha nos parques Alberto Löfgren (Horto Florestal), Villa-Lobos,
Ecológico do Guarapiranga, Belém, Juventude, Gabriel Chucre e Água Branca, todos na RMSP. O incentivo à educação ambiental se deu por meio de
oficinas, exposições, palestras, caminhadas em trilhas, exibições de vídeos
e passeios ciclísticos nas UCs espalhadas pelo estado. •

• Para que serve o CAR?
O CAR é a principal ferramenta prevista no novo Código Florestal
Brasileiro visando a conservação do meio ambiente, a adequação
ambiental da propriedade, o combate ao desmatamento ilegal e o
monitoramento de áreas em restauração, auxiliando no cumprimento das metas nacionais e internacionais para manutenção de vegetação nativa e restauração ecológica dos ecossistemas.

• O que acontece com o proprietário
que não se inscrever no CAR?
O proprietário rural não inscrito no CAR até a data limite se sujeita
a sanções como advertências ou multas, além de não poder obter
nenhuma autorização ambiental ou crédito rural. Ademais, somente
com o CAR será possível aderir, em breve, ao Programa de Regularização Ambiental, que permitirá obter o uso consolidado de Áreas de
Preservação Permanente que já estavam sendo utilizadas em 22 de
julho de 2008, conforme os critérios da Lei nº 12.651/12.

• Há prazo para o cadastramento?
O prazo para inscrição no CAR é de um ano a partir de sua implantação
nacional, que ocorrerá por meio de ato do Ministério do Meio Ambiente. O prazo ainda não começou a contar, mas as inscrições já podem
ser feitas no SICAR/São Paulo. •

Caminho do Mar
será recuperado e
aberto à visitação

A

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio da
Fundação Florestal, repassará para a EMAE - Empresa Metropolitana de Água e Energia R$ 1,3 milhão para
execução de obras de recuperação da SP-148, o Caminho
do Mar, conhecido popularmente como Estrada Velha de
Santos. Com o recurso oriundo de compensações ambientais, a EMAE fará as obras necessárias à reabertura da
estrada à visitação pública, sob supervisão da Fundação
Florestal. A autorização para a transferência do recurso
foi feita pelo governador Geraldo Alckmin, em solenidade
comemorativa aos 250 anos de nascimento do Patriarca
da Independência, o santista José Bonifácio de Andrada e
Silva, comemorado no dia 13, quando a sede do governo,
simbolicamente, é transferida para Santos. As origens da
“Estrada Velha” remontam ao governo geral de Mem de
Sá que incumbiu ao jesuíta José de Anchieta de construir
uma ligação entre o litoral e o planalto de Piratininga. A
configuração atual é do início do século XX, quando, com o
nome de Estrada do Vergueiro, foi a primeira rodovia asfaltada da América Latina. A reestruturação visou atender ao
novo e crescente mercado automobilístico. •
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São Paulo comemora o Dia
Mundial do Meio Ambiente

Cadastro Ambiental Rural
começa no estado de São Paulo

A verdade sobre a concessão em parques públicos

Esclarecendo dúvidas sobre o Cadastro Ambiental RuraL
• O que é?
É um cadastro eletrônico que deve conter os dados básicos
das propriedades rurais. O cadastro é obrigatório a todas as
propriedades e posses rurais e os dados informados são declaratórios (como é, por exemplo, a declaração do Imposto
de Renda), de responsabilidade do proprietário ou possuidor
rural. Os dados do CAR farão parte do Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural – o SICAR, que ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São
Paulo, do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente.

• Quem deve se inscrever no CAR?
Todos os proprietários de áreas rurais devem se inscrever
no CAR. Isso independe da situação de suas terras: com ou
sem matrícula, registros de imóveis ou transcrições. O CAR
objetiva a regularização ambiental, independente da situação
fundiária da propriedade.

• Quais as vantagens em se cadastrar?
O CAR facilitará a vida do proprietário rural que pretende obter licenças ambientais, pois a comprovação da regularidade
ambiental da propriedade acontecerá por meio da inscrição e
aprovação do CAR e o cumprimento no disposto no Plano de
Regularização Ambiental, que será, em breve, instituído pelo
Estado. Com isso, não haverá mais a necessidade de procedimentos anteriormente obrigatórios, como a averbação em
matrícula da Reserva Legal da propriedade. Todo o procedimento para essa regularização poderá ser feito online.
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O

Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi marcado por ações
que demonstram a preocupação do governo de São Paulo com o tema.
Um pacote de investimentos que totalizou R$ 60 milhões foi destinado à
conservação e preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.
O evento realizou-se no Parque Estadual Jequitibá, antes conhecido como
Tizo, localizado na rodovia Raposo Tavares, que tem a inauguração de suas
instalações prevista para o próximo ano.
Três novas RPPNs foram criadas – Muriquis, em São José dos Campos,
Jacu, em Atibaia, e Zizo, em Itaporaí –, foi lançado o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e o aplicativo do Sistema Ambiental para smartphones com
informações sobre a qualidade do ar e das praias, parques e outros temas
ambientais. Foram assinados o decreto regulamentando as áreas contaminadas, os termos de compromisso de logística reversa e o de cooperação
com a Conservation International do Brasil.
Foram anunciados também investimentos à reciclagem e à aquisição
de caminhões para combate a incêndios florestais e para a gestão dos
resíduos sólidos.
Um dos destaques das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente
foi a campanha de mobilização socioambiental para coleta e reciclagem de
óleo de cozinha nos parques Alberto Löfgren (Horto Florestal), Villa-Lobos,
Ecológico do Guarapiranga, Belém, Juventude, Gabriel Chucre e Água Branca, todos na RMSP. O incentivo à educação ambiental se deu por meio de
oficinas, exposições, palestras, caminhadas em trilhas, exibições de vídeos
e passeios ciclísticos nas UCs espalhadas pelo estado. •

• Para que serve o CAR?
O CAR é a principal ferramenta prevista no novo Código Florestal
Brasileiro visando a conservação do meio ambiente, a adequação
ambiental da propriedade, o combate ao desmatamento ilegal e o
monitoramento de áreas em restauração, auxiliando no cumprimento das metas nacionais e internacionais para manutenção de vegetação nativa e restauração ecológica dos ecossistemas.

• O que acontece com o proprietário
que não se inscrever no CAR?
O proprietário rural não inscrito no CAR até a data limite se sujeita
a sanções como advertências ou multas, além de não poder obter
nenhuma autorização ambiental ou crédito rural. Ademais, somente
com o CAR será possível aderir, em breve, ao Programa de Regularização Ambiental, que permitirá obter o uso consolidado de Áreas de
Preservação Permanente que já estavam sendo utilizadas em 22 de
julho de 2008, conforme os critérios da Lei nº 12.651/12.

• Há prazo para o cadastramento?
O prazo para inscrição no CAR é de um ano a partir de sua implantação
nacional, que ocorrerá por meio de ato do Ministério do Meio Ambiente. O prazo ainda não começou a contar, mas as inscrições já podem
ser feitas no SICAR/São Paulo. •

Caminho do Mar
será recuperado e
aberto à visitação

A

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio da
Fundação Florestal, repassará para a EMAE - Empresa Metropolitana de Água e Energia R$ 1,3 milhão para
execução de obras de recuperação da SP-148, o Caminho
do Mar, conhecido popularmente como Estrada Velha de
Santos. Com o recurso oriundo de compensações ambientais, a EMAE fará as obras necessárias à reabertura da
estrada à visitação pública, sob supervisão da Fundação
Florestal. A autorização para a transferência do recurso
foi feita pelo governador Geraldo Alckmin, em solenidade
comemorativa aos 250 anos de nascimento do Patriarca
da Independência, o santista José Bonifácio de Andrada e
Silva, comemorado no dia 13, quando a sede do governo,
simbolicamente, é transferida para Santos. As origens da
“Estrada Velha” remontam ao governo geral de Mem de
Sá que incumbiu ao jesuíta José de Anchieta de construir
uma ligação entre o litoral e o planalto de Piratininga. A
configuração atual é do início do século XX, quando, com o
nome de Estrada do Vergueiro, foi a primeira rodovia asfaltada da América Latina. A reestruturação visou atender ao
novo e crescente mercado automobilístico. •
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roprietários de áreas rurais devem se cadastrar no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, da Secretaria do Meio Ambiente
(SMA). O CAR é uma exigência do novo Código Florestal Brasileiro
e será a “carteira de identidade” do imóvel rural. É um registro eletrônico obrigatório que deve conter dados básicos das propriedades
no campo. Os produtores cadastrados terão benefícios como acesso
a melhores condições de crédito, nas instituições financeiras, além
de segurança jurídica. Desde o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho, o sistema está aberto ao público para fazer o CAR, por meio
do sítio www.ambiente.sp.gov.br/car.
O CAR é declaratório e permitirá o mapeamento da situação ambiental das propriedades rurais brasileiras. Ao se cadastrar pela internet, o produtor que mantém preservada a reserva legal e as áreas
de preservação ambiental (APP) emite o recibo de regularidade.
O Cadastro é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e tem a finalidade de integrar as informações ambientais
referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APPs,
das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de
vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.
As secretarias do Meio Ambiente e de Agricultura realizarão capacitações técnicas para esclarecer as principais dúvidas dos produtores rurais sobre o cadastro, preparando-os para cumprir com suas
novas obrigações.

E anuncia investimentos de R$ 60 mi
para o desenvolvimento sustentável
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Coordenação vai agilizar
ações do Município VerdeAzul
O Município VerdeAzul transformou o estado de São Paulo nos
últimos cinco anos. Essa transformação se deu por meio da gestão
ambiental compartilhada entre os governos estadual e municipal
e a sociedade civil.
No período, foram criados 567 conselhos municipais deliberativos.
Atualmente, 280 municípios contam com fundo de meio ambiente.
Dos 645 munícipios paulistas, 335 contam com centros de educação ambiental, 261 com ciclovias, 276 com planos de arborização
urbana, além de 361 com viveiros de mudas.
Para avançar ainda mais e melhorar a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da população, em 2013, o Governo
de São Paulo aperfeiçoou a iniciativa, criando uma coordenadoria
para gerir o programa. Nomeou coordenador Ricardo Montoro, que
expõe nesta entrevista as expectativas e o que muda com a criação
da Coordenadoria do Programa Município Verde Azul.

OV – Como o senhor define o programa Município
VerdeAzul?
Coordenador - O programa é uma política pública com o objetivo de descentralizar as atividades em defesa do meio ambiente.
É uma união de esforços que mostrou que dá certo. Unimos o Governo de São Paulo, os municípios e fortalecemos a atuação dos
técnicos municipais, principalmente pela ação dos interlocutores,
com a participação ativa da população, que é fundamental para o
avanço da proteção ambiental e da melhora da qualidade de vida
de todo povo paulista.

OV- Um dos principais programas do Sistema Ambiental
Paulista, o Município VerdeAzul passou a ser uma
coordenadoria. Por quê?
Coordenador - O sucesso do programa já é reconhecido por todos. Agora, o governador Geraldo Alckmin, com o nosso secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, teve a iniciativa
de dinamizar e fortalecer o programa. Ganhamos uma estrutura
maior e temos atuado para aumentar a participação das prefeituras. Com uma coordenadoria, estamos trabalhando o programa
mais próximos dos municípios.

OV- Quais as expectativas quanto ao Município VerdeAzul
para 2013?
Coordenador - Nossa expectativa é de uma participação mais ativa das prefeituras. Já temos 550 municípios recadastrados no programa. Tomamos essa medida (recadastramento) devido à mudança
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nas administrações municipais passadas, as eleições de 2012. Nosso objetivo é conseguir a participação efetiva de 90% dos inscritos.

As áreas contaminadas de São Paulo já têm regras e um fundo para gerenciamento das chamadas “áreas órfãs”, assim conhecidos os terrenos abandonados ou sem proprietários identificados. Trata-se do decreto nº 59.263/13 que
regulamenta a Lei nº 13.577/2009. Em 103 artigos estão definidas diretrizes
e procedimentos para a proteção do solo e das águas subterrâneas. As ações
para correção das áreas contaminadas existentes também estão previstas no
regulamento. As ações são definidas a partir de uma das nove categorias que
cada área recebe que vão de potencialmente contaminada ou suspeita, até a
reabilitada para uso declarado. A regulamentação traz inovações como a obrigatoriedade de averbação da informação sobre a contaminação na matrícula do
imóvel, além de contratação de seguro ambiental. •

OV- Quais os principais desafios da agenda ambiental?
Coordenador - O maior desafio atualmente é a gestão adequada
de resíduos sólidos. São Paulo é o estado mais avançado nesse
tema, mas precisamos erradicar de uma vez a existência de lixões
e parar de enviar tudo para debaixo da terra, por meio de aterros.
Estamos ajudando prefeituras a montar programas de coleta
seletiva e reciclagem e a formular seus planos de gestão de
resíduos sólidos. Com isso, teremos geração de emprego e renda,
e o lixo que hoje é jogado fora será reutilizado.

OV - Em cinco anos de Programa, os dados apontam um
grande avanço na melhoria dos índices ambientais. O que
fazer para que os resultados sejam ainda melhores?

“Toda a dignidade
do mundo
caberia no
olhar do Bugio”

Coordenador - Temos feito reuniões constantes entre técnicos
municipais e estaduais para troca de experiências e aperfeiçoamento de programas. São Paulo tem orgulho de ter os melhores
técnicos ambientais. Isso não só na CETESB e em todo Sistema
Ambiental Paulista, mas também nas prefeituras.

OV - Como engajar a sociedade civil nas políticas públicas
ambientais?
Coordenador - O maior instrumento de participação da sociedade civil nas políticas públicas ambientais são os conselhos
municipais. Um dos focos do trabalho da nossa equipe é fortalecer esses conselhos e aumentar as atribuições. Os conselhos
representam a voz da população nas políticas públicas e avaliam
o desenvolvimento ambiental. Além disso, o engajamento em políticas de educação ambiental e em ações do dia a dia é que faz a
diferença. Por isso, temos o lema do programa como “uma ação
local por uma causa global”.

OV - Qual o papel do Município VerdeAzul na Conferência
do Meio Ambiente?
Coordenador - Os resultados do programa são os grandes norteadores das propostas que levaremos para as conferências – estadual e nacional. A união dos esforços estadual e municipal será
fundamental para nossas propostas. O tema base das conferências
é resíduo sólido. A gestão de resíduos em São Paulo é a mais avançada do Brasil e nós chegaremos à conferência nacional, mais do
que com propostas, mas com casos de sucesso e compartilharemos
experiências daquilo que está dando certo.•

Decreto estabelece
regras para tratamento
de áreas contaminadas.

Rodrigo y Castro
Foto tirada pelo músico Rodrigo y Castro no Jardim Botânico de São Paulo

CuriOsidadeS
No silêncio do laboratório, descobertas
em prol da sociedade e da biodiversidade
O que tem a ver uma alga do gênero Stigeoclonium com a
condenação de um criminoso? É que esse microscópico
ser vivo é próprio de uma localidade, convencendo jurados que o acusado esteve no local do crime. Esse é um
dos exemplos do bom trabalho de pesquisa desenvolvido
no Instituto de Botânica, da Secretaria do Meio Ambiente
de São Paulo. A busca silenciosa dos pesquisadores, seja
nos laboratórios ou em campos, mares e florestas, ajuda
a resolver problemas da sociedade e a gerar riquezas,
como a descoberta de novos medicamentos, a produção
de alimentos ou a definição de novos meios de restaurar e
conservar a biodiversidade.

Outro bom exemplo da dedicação dos pesquisadores foi
a recente descoberta de sete novas espécies de fungos
(reino Fungi – nosso popular cogumelo), dentro da maior
metrópole latino-americana, na Reserva Biológica do Alto
da Serra de Paranapiacaba, em Santo André. A descoberta já valeu a publicação de três artigos em periódicos
científicos internacionais. Culturas puras de várias espécies, coletadas durante o estudo, também serão utilizadas
em diversas novas pesquisas.
O reino Fungi apresenta adversidades que exigem o
trabalho de notáveis especialistas. Uma das dificuldades é
a demora que algumas espécies levam para aparecer, chegando até a dez anos. Outro obstáculo é o baixo número de
taxonomistas no Estado.
Essas pesquisas mostram a importância da preservação de biomas como a mata atlântica que guarda um inestimável tesouro biodiverso.•

Queluz, no Vale do Paraíba,
ganha duas RPPNs

Áreas reabilitadas já somam 342 enquanto 985 estão em reabilitação

Anualmente, é publicado no DOE o Cadastro de Áreas Contaminadas e ReaO pico mais alto do estado, com 2.798 metros de bilitadas no Estado de São Paulo. Pioneiro neste serviço de utilidade pública,
altitude, está protegido. É a RPPN Pedra da Mina, São Paulo publicou a primeira lista com 255 itens em 2002. Atualmente, são
na serra da Mantiqueira. A certificação desta e da 4.572 pontos, sendo 441 acrescidos neste ano. A intensificação do trabalho
RPPN Cachoeira Serra Azul foi entregue pelo se- da CETESB é reconhecida por outros estados que aqui vêm buscar conhecretário Bruno Covas à família Monteiro, proprie- cimento. Junto com a lista de novos pontos, é publicada a lista das áreas
tária das terras, em 17 de julho. A Pedra da Mina reabilitadas, 342, e das em processo de monitoramento para reabilitação que
ocupa área de 632 ha, dos 891 ha totais da fazen- totalizam 985. •
da. A Serra Azul, no sítio Pedreira, tem 6,35 ha.
Ambas em Queluz. Protegendo importantes frag- Conecte-se ao meio ambiente.
mentos de mata atlântica, a Pedra da Mina tem no
O Sistema Ambiental Paulista agora está na sua mão. Com um novo aplicativo,
seu patrimônio biodiverso importantes nascentes, as informações ambientais e notícias do portal e das redes sociais da SMA
como a do rio Claro. •
estão mais acessíveis. Ficou fácil checar a qualidade do ar, a balneabilidade
das praias, atualizadas constantemente pela CETESB. Localizar e traçar rotas
até os parques estaduais, acessar fotos e dicas. Em parceria com o programa
Óleo Sustentável, estão disponíveis no aplicativo os pontos de coleta de óleo
de cozinha e o usuário encontra a melhor rota até o ponto mais próximo do seu
endereço. O aplicativo do Sistema Ambiental Paulista é gratuito no Google Play
ou na App Store. •
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VisãodoLeitor
Envie uma foto sobre uma área verde e, em uma frase, fale porque ela é tão
especial. As fotos/frases mais criativas serão selecionadas pela redação
e publicadas com crédito. A foto deve ter pelo menos 300 dpi com 20 cm
de largura e o endereço é jornalolharverde@gmail.com

Coordenação vai agilizar
ações do Município VerdeAzul
O Município VerdeAzul transformou o estado de São Paulo nos
últimos cinco anos. Essa transformação se deu por meio da gestão
ambiental compartilhada entre os governos estadual e municipal
e a sociedade civil.
No período, foram criados 567 conselhos municipais deliberativos.
Atualmente, 280 municípios contam com fundo de meio ambiente.
Dos 645 munícipios paulistas, 335 contam com centros de educação ambiental, 261 com ciclovias, 276 com planos de arborização
urbana, além de 361 com viveiros de mudas.
Para avançar ainda mais e melhorar a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da população, em 2013, o Governo
de São Paulo aperfeiçoou a iniciativa, criando uma coordenadoria
para gerir o programa. Nomeou coordenador Ricardo Montoro, que
expõe nesta entrevista as expectativas e o que muda com a criação
da Coordenadoria do Programa Município Verde Azul.

OV – Como o senhor define o programa Município
VerdeAzul?
Coordenador - O programa é uma política pública com o objetivo de descentralizar as atividades em defesa do meio ambiente.
É uma união de esforços que mostrou que dá certo. Unimos o Governo de São Paulo, os municípios e fortalecemos a atuação dos
técnicos municipais, principalmente pela ação dos interlocutores,
com a participação ativa da população, que é fundamental para o
avanço da proteção ambiental e da melhora da qualidade de vida
de todo povo paulista.

OV- Um dos principais programas do Sistema Ambiental
Paulista, o Município VerdeAzul passou a ser uma
coordenadoria. Por quê?
Coordenador - O sucesso do programa já é reconhecido por todos. Agora, o governador Geraldo Alckmin, com o nosso secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, teve a iniciativa
de dinamizar e fortalecer o programa. Ganhamos uma estrutura
maior e temos atuado para aumentar a participação das prefeituras. Com uma coordenadoria, estamos trabalhando o programa
mais próximos dos municípios.

OV- Quais as expectativas quanto ao Município VerdeAzul
para 2013?
Coordenador - Nossa expectativa é de uma participação mais ativa das prefeituras. Já temos 550 municípios recadastrados no programa. Tomamos essa medida (recadastramento) devido à mudança
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nas administrações municipais passadas, as eleições de 2012. Nosso objetivo é conseguir a participação efetiva de 90% dos inscritos.

As áreas contaminadas de São Paulo já têm regras e um fundo para gerenciamento das chamadas “áreas órfãs”, assim conhecidos os terrenos abandonados ou sem proprietários identificados. Trata-se do decreto nº 59.263/13 que
regulamenta a Lei nº 13.577/2009. Em 103 artigos estão definidas diretrizes
e procedimentos para a proteção do solo e das águas subterrâneas. As ações
para correção das áreas contaminadas existentes também estão previstas no
regulamento. As ações são definidas a partir de uma das nove categorias que
cada área recebe que vão de potencialmente contaminada ou suspeita, até a
reabilitada para uso declarado. A regulamentação traz inovações como a obrigatoriedade de averbação da informação sobre a contaminação na matrícula do
imóvel, além de contratação de seguro ambiental. •

OV- Quais os principais desafios da agenda ambiental?
Coordenador - O maior desafio atualmente é a gestão adequada
de resíduos sólidos. São Paulo é o estado mais avançado nesse
tema, mas precisamos erradicar de uma vez a existência de lixões
e parar de enviar tudo para debaixo da terra, por meio de aterros.
Estamos ajudando prefeituras a montar programas de coleta
seletiva e reciclagem e a formular seus planos de gestão de
resíduos sólidos. Com isso, teremos geração de emprego e renda,
e o lixo que hoje é jogado fora será reutilizado.

OV - Em cinco anos de Programa, os dados apontam um
grande avanço na melhoria dos índices ambientais. O que
fazer para que os resultados sejam ainda melhores?

“Toda a dignidade
do mundo
caberia no
olhar do Bugio”

Coordenador - Temos feito reuniões constantes entre técnicos
municipais e estaduais para troca de experiências e aperfeiçoamento de programas. São Paulo tem orgulho de ter os melhores
técnicos ambientais. Isso não só na CETESB e em todo Sistema
Ambiental Paulista, mas também nas prefeituras.

OV - Como engajar a sociedade civil nas políticas públicas
ambientais?
Coordenador - O maior instrumento de participação da sociedade civil nas políticas públicas ambientais são os conselhos
municipais. Um dos focos do trabalho da nossa equipe é fortalecer esses conselhos e aumentar as atribuições. Os conselhos
representam a voz da população nas políticas públicas e avaliam
o desenvolvimento ambiental. Além disso, o engajamento em políticas de educação ambiental e em ações do dia a dia é que faz a
diferença. Por isso, temos o lema do programa como “uma ação
local por uma causa global”.

OV - Qual o papel do Município VerdeAzul na Conferência
do Meio Ambiente?
Coordenador - Os resultados do programa são os grandes norteadores das propostas que levaremos para as conferências – estadual e nacional. A união dos esforços estadual e municipal será
fundamental para nossas propostas. O tema base das conferências
é resíduo sólido. A gestão de resíduos em São Paulo é a mais avançada do Brasil e nós chegaremos à conferência nacional, mais do
que com propostas, mas com casos de sucesso e compartilharemos
experiências daquilo que está dando certo.•

Decreto estabelece
regras para tratamento
de áreas contaminadas.

Rodrigo y Castro
Foto tirada pelo músico Rodrigo y Castro no Jardim Botânico de São Paulo

CuriOsidadeS
No silêncio do laboratório, descobertas
em prol da sociedade e da biodiversidade
O que tem a ver uma alga do gênero Stigeoclonium com a
condenação de um criminoso? É que esse microscópico
ser vivo é próprio de uma localidade, convencendo jurados que o acusado esteve no local do crime. Esse é um
dos exemplos do bom trabalho de pesquisa desenvolvido
no Instituto de Botânica, da Secretaria do Meio Ambiente
de São Paulo. A busca silenciosa dos pesquisadores, seja
nos laboratórios ou em campos, mares e florestas, ajuda
a resolver problemas da sociedade e a gerar riquezas,
como a descoberta de novos medicamentos, a produção
de alimentos ou a definição de novos meios de restaurar e
conservar a biodiversidade.

Outro bom exemplo da dedicação dos pesquisadores foi
a recente descoberta de sete novas espécies de fungos
(reino Fungi – nosso popular cogumelo), dentro da maior
metrópole latino-americana, na Reserva Biológica do Alto
da Serra de Paranapiacaba, em Santo André. A descoberta já valeu a publicação de três artigos em periódicos
científicos internacionais. Culturas puras de várias espécies, coletadas durante o estudo, também serão utilizadas
em diversas novas pesquisas.
O reino Fungi apresenta adversidades que exigem o
trabalho de notáveis especialistas. Uma das dificuldades é
a demora que algumas espécies levam para aparecer, chegando até a dez anos. Outro obstáculo é o baixo número de
taxonomistas no Estado.
Essas pesquisas mostram a importância da preservação de biomas como a mata atlântica que guarda um inestimável tesouro biodiverso.•

Queluz, no Vale do Paraíba,
ganha duas RPPNs

Áreas reabilitadas já somam 342 enquanto 985 estão em reabilitação

Anualmente, é publicado no DOE o Cadastro de Áreas Contaminadas e ReaO pico mais alto do estado, com 2.798 metros de bilitadas no Estado de São Paulo. Pioneiro neste serviço de utilidade pública,
altitude, está protegido. É a RPPN Pedra da Mina, São Paulo publicou a primeira lista com 255 itens em 2002. Atualmente, são
na serra da Mantiqueira. A certificação desta e da 4.572 pontos, sendo 441 acrescidos neste ano. A intensificação do trabalho
RPPN Cachoeira Serra Azul foi entregue pelo se- da CETESB é reconhecida por outros estados que aqui vêm buscar conhecretário Bruno Covas à família Monteiro, proprie- cimento. Junto com a lista de novos pontos, é publicada a lista das áreas
tária das terras, em 17 de julho. A Pedra da Mina reabilitadas, 342, e das em processo de monitoramento para reabilitação que
ocupa área de 632 ha, dos 891 ha totais da fazen- totalizam 985. •
da. A Serra Azul, no sítio Pedreira, tem 6,35 ha.
Ambas em Queluz. Protegendo importantes frag- Conecte-se ao meio ambiente.
mentos de mata atlântica, a Pedra da Mina tem no
O Sistema Ambiental Paulista agora está na sua mão. Com um novo aplicativo,
seu patrimônio biodiverso importantes nascentes, as informações ambientais e notícias do portal e das redes sociais da SMA
como a do rio Claro. •
estão mais acessíveis. Ficou fácil checar a qualidade do ar, a balneabilidade
das praias, atualizadas constantemente pela CETESB. Localizar e traçar rotas
até os parques estaduais, acessar fotos e dicas. Em parceria com o programa
Óleo Sustentável, estão disponíveis no aplicativo os pontos de coleta de óleo
de cozinha e o usuário encontra a melhor rota até o ponto mais próximo do seu
endereço. O aplicativo do Sistema Ambiental Paulista é gratuito no Google Play
ou na App Store. •

