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SENHORES ACIONISTAS,
A Administração da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo, em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresenta o 
presente relatório das atividades realizadas em 2011, acompanhado do 
Balanço Patrimonial e das respectivas Demonstrações Financeiras, dos 
Pareceres do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes.
A CETESB, empresa da administração indireta do Estado de São Paulo, 
sociedade por ações em que a Fazenda do Estado de São Paulo detém 
99,9987% do capital social, integrante do SEAQUA - Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção e Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 
Naturais, tem como missão “Promover a Melhoria e Garantir a Qualidade 
do Meio Ambiente no Estado de São Paulo, visando ao desenvolvimento 
social e econômico sustentável”.
A promulgação da Lei Estadual nº 13.542/09, além de alterar a 
denominação da CETESB, ampliou suas atribuições especialmente com a 
incorporação de competências relativas à aplicação da legislação florestal, 
à avaliação de impactos ambientais, à aplicação do zoneamento industrial 
metropolitano e à aplicação da legislação de proteção aos mananciais da 
Região Metropolitana de São Paulo.
Para atender às suas atribuições legais com esse novo perfil institucional, 
a CETESB conta com um quadro de 2.078 profissionais, sendo 1.269 
profissionais de nível universitário/gerencial, 729 profissionais de nível 
médio (técnicos e administrativos) e 80 profissionais de nível operacional. 
Está organizada em 6 Diretorias, dentre elas, 1 Vice-Presidência e 1 
Presidência, 51 Agências Ambientais distribuídas no território do estado de 
São Paulo e  Setor Poupatempo.
Considerando o panorama de mudança institucional e de manutenção de 
sua excelência, é indispensável consignar que a análise das presentes 
demonstrações financeiras não pode e não deve ser efetuada à luz dos 
critérios de avaliação contábil tradicional, uma vez que a CETESB não 
exerce atividade eminentemente econômica, porquanto exerce o poder de 
polícia delegado do Governo do Estado de São Paulo. 
Sua atuação é que permite que a atividade econômica possa ser 
desenvolvida de forma ambientalmente sustentável por todos os setores 
produtivos da sociedade, ao exigir que a produção econômica seja 
realizada em conformidade com a legislação ambiental, respeitando os 
recursos naturais e a saúde pública e contribua para a melhoria da 
qualidade de vida da população. Assim, caso fosse possível contabilizar a 
poupança de recursos públicos e privados decorrentes das ações 
preventivas de controle ambiental desenvolvidas pela CETESB e das 
ações corretivas que minimizam custos com a manutenção da qualidade 
do meio ambiente, tudo isso aliado, ainda, à manutenção da saúde pública, 
o resultado dessas atividades certamente apresentaria um saldo 
extremamente positivo ao longo de todos os anos de sua existência.
No entanto, os benefícios econômicos e sociais, reflexo da atuação da 
CETESB, mesmo que intangíveis, se dão também por meio de sua 
contribuição para a melhoria dos indicadores da saúde pública e pela 
redução dos índices de absenteísmo no trabalho por motivos de saúde 
relacionados à poluição e, ainda, pela preservação do patrimônio público e 
privado.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DA CETESB EM 2011

A atuação da CETESB, no ano de 2011, mais uma vez consolida a vocação 
que tem norteado sua atuação ao longo de sua existência: uma organização 
centrada na defesa da saúde pública e na proteção do meio ambiente, 
dotada de um corpo técnico e de instrumentos administrativos e 
tecnológicos capazes de prevenir e de controlar os problemas decorrentes 
da poluição ambiental e, assim, contribuir para o desenvolvimento social e 
econômico sustentável do estado de São Paulo.
Durante o ano de 2011, a CETESB, em conjunto com a SMA - Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente, elaborou o Plano Plurianual - PPA para o 
período de 2012-2015, visando atender às principais atribuições da 
Companhia, à missão institucional e estratégica e tendo na sua composição 
um Programa e seis Ações. O programa intitulado Gestão e Controle da 
Qualidade Ambiental tem como objetivo avaliar a qualidade ambiental no 
estado de São Paulo mediante a realização do monitoramento de água, ar 
e solo para a vigilância da saúde ambiental e recursos naturais; mediante 
também a realização do licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais; da autorização para 
supressão de vegetação e intervenções em áreas de preservação 
permanente; da melhoria da eficácia e da eficiência dos processos de 
licenciamento com impacto ambiental; e da administração dos recursos 
financeiros.
Algumas das atividades elencadas no PPA 2012-2015 vêm sendo 
desenvolvidas na Companhia e integram o PPA 2008-2011 cujos resultados 
no ano de 2011 estão demonstrados a seguir.
O PPA 2008-2011 contemplou cinco linhas de ação, que organizou a 
apresentação deste relatório: a inspeção em fontes poluidoras do meio 
ambiente; o licenciamento ambiental; o atendimento às demandas 
públicas relativas à qualidade ambiental; a avaliação da qualidade 
ambiental; e o suporte técnico e administrativo às atividades  
da Companhia.
Cada uma dessas linhas de atuação, nas suas principais atividades, passa 
a ser relatada a seguir.

1. Inspeção em Fontes Poluidoras do Meio Ambiente

Em 2011, foram realizadas 46.737 inspeções técnicas em fontes fixas de 
poluição. Em decorrência dessa ação, foram lavrados 8.249 autos de 
advertência e aplicadas 2.979 multas.
Em relação especificamente aos postos de combustíveis, a CETESB 
procedeu à convocação de cerca de 8.500 estabelecimentos visando ao 
seu licenciamento ambiental, conforme previsto pela Resolução CONAMA 
- Conselho Nacional do Meio Ambiente - nº 273/2000. Em 2011, foi dada 
continuidade às ações que objetivavam a regularização dos postos de 
combustíveis ainda inadimplentes. Foram regularizados 701, existindo hoje 
5.857 licenciados dos 6.754 postos ativos. No controle das fontes móveis 
de poluição do ar, foram lavradas 13.251 multas por emissão de fumaça 
preta acima do padrão legal. No desenvolvimento de sua atividade de 
agente técnico do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - IBAMA, para o gerenciamento conjunto dos principais programas 
de controle da poluição veicular no país, foram emitidos 517 pareceres 
técnicos.

2. Licenciamento Ambiental

Em 2011, as ações de licenciamento ambiental de fontes de poluição e de 
atividades degradadoras de recursos naturais resultaram na emissão de 
32.718 licenças, 1.742 autorizações para supressão de vegetação e 
intervenção em área de preservação permanente, 4.180 certificados de 
dispensa de licenciamento e 2.842 pareceres técnicos.
Para o aprimoramento do processo de licenciamento, foi implantado o 
Sistema de Licenciamento Simplificado - SILIS, sistema informatizado via 
internet, calcado na certificação digital, por meio do qual os 
empreendimentos de baixo potencial poluidor realizam o seu licenciamento 
ambiental utilizando o meio eletrônico remoto, dispensando o deslocamento 
dos interessados até uma Agência Ambiental. No decorrer de 2011, esse 
sistema recebeu 5.310 solicitações e foram emitidas 4.623 licenças. Ainda 
neste mesmo ano, foi iniciado o processo de integração como o Sistema 
Integrado de Licenciamento - SIL, para o qual foram emitidas 15.014 
manifestações com adesão de 16 municípios. Vale esclarecer que esse 
sistema utiliza uma base de dados gerenciada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, sendo as solicitações 
feitas via internet e deve agilizar o processo de licenciamento dos 
empreendimentos de baixo impacto ambiental.
Dentre as ferramentas de gestão ambiental, uma das mais efetivas é o 
licenciamento ambiental com base em Avaliação de Impacto Ambiental 
(AIA), conforme determina a Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro 
de 1986. O licenciamento de atividades degradadoras dependentes da 
elaboração de AIA é importante instrumento da Política Nacional de Meio 
Ambiente, conforme previsto na Resolução CONAMA nº 237/1997 e na 
Resolução SMA nº 54/2004, e trata de projetos de grande importância 

socioeconômica, como, por exemplo, ampliação do sistema metroviário, 
Rodoanel, unidades prisionais, tratamento e disposição de resíduos 
sólidos, linhas de transmissão, unidades industriais automobilísticas, entre 
outros. Neste ano, foram emitidas 124 licenças prévias, 84 licenças de 
instalação e 53 licenças de operação desses tipos de empreendimentos. 

3. Atendimento às Demandas Públicas Relativas à Qualidade 
Ambiental

Uma das principais atividades desenvolvidas pela CETESB é o atendimento 
a demandas da comunidade relativas à qualidade ambiental. Dentre essas 
demandas destacam-se as discriminadas a seguir.
a) Atendimento às reclamações 
Foram atendidas 16.047 reclamações relativas a fontes de poluição e 
12.903 reclamações relativas à emissão de fumaça preta, sendo fornecidas 
informações quanto às questões ambientais e providenciados os 
encaminhamentos necessários.
b) Atendimento ao Ministério Público 
Foram atendidas 8.508 solicitações do Ministério Público relativas à área 
de atuação da CETESB. O custo direto desse atendimento, em 2011 foi 
estimado em R$ 5,5 milhões. 
c) Atendimento às emergências químicas 
A CETESB atende ocorrências envolvendo transportes rodoviário, 
ferroviário e marítimo, indústrias, postos e sistemas retalhistas de 
combustíveis entre outras fontes. Muitas vezes, os atendimentos são 
realizados em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a 
Polícia Rodoviária, o Setor de Saúde e a Capitania dos Portos, entre outras 
instituições. A CETESB dispõe de viaturas dotadas de equipamentos de 
proteção individual, kit para contenção de pequenos vazamentos, 
aparelhos para detecção de gases, vapores tóxicos e inflamáveis entre 
outros recursos. Em 2011, atendeu a 407 ocorrências com produtos 
químicos, além de desenvolver diversas atividades para evitar ou minimizar 
os impactos ambientais e os riscos à saúde pública causados por acidentes 
ambientais.
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Gráfico 1 - Emergências químicas atendidas pela CETESB no ano de 
2011.
d) Ações articuladas com municípios 
Durante o ano de 2011, várias ações foram desenvolvidas para o 
compartilhamento do licenciamento e fiscalização ambiental com os 
municípios, envolvendo treinamentos para capacitar os técnicos das 
prefeituras. O objetivo é o de aumentar o número de municípios paulistas 
envolvidos com a gestão e o licenciamento das fontes de poluição, 
atividades geradoras de impacto ambiental local e supressão de vegetação.
Em dezembro de 2011, 55 municípios tinham firmado convênios de 
Cooperação Institucional nas Áreas de Fiscalização e Licenciamento 
Ambiental. Desse total, 30 municípios emitiram licenças ambientais, 17 
municípios se encontravam em fase de organização para iniciar os 
trabalhos de licenciamento e oito municípios ainda permaneciam 
suspensos por liminar do Ministério Público.
Em 2011, foram treinados 227 técnicos das Prefeituras interessadas na 
gestão ambiental descentralizada.
e) Ações articuladas com outras instituições 
Com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade ambiental do 
Estado, por meio do fortalecimento técnico e institucional dos Municípios e 
outras instituições, a CETESB desenvolve uma série de atividades 
destinadas ao apoio técnico para elaboração de projetos no âmbito das 
questões ambientais, destacando-se as atividades para a disseminação de 
conceitos e a promoção da adoção de medidas de produção mais limpa 
(P2/P+L), e o suporte às ações dos programas estaduais PROCLIMA - 
Programa Estadual de Mudanças Climáticas e PROZONESP - Programa 
Estadual de Prevenção à Destruição da Camada de Ozônio.
A CETESB também mantém convênios com o Banco Mundial, o PNUD - 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Ministério de 
Ciência e Tecnologia e o Governo Britânico para a realização de estudos e 
serviços relacionados à emissão de gases de efeito estufa, como a 
elaboração do relatório de referência das emissões nacionais de gases de 
efeito estufa pelo tratamento de resíduos e efluentes dos anos de 1990 a 
2005, a coordenação de uma rede nacional de inventário de gases de 
efeito estufa, a elaboração de um cenário nacional das emissões de gases 
de efeito estufa pelo tratamento de resíduos e efluentes para o ano de 
2030, o fomento ao uso energético do biogás, o fomento aos projetos de 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto, a 
elaboração do inventário das fontes e sumidouros de gases de efeito estufa 
de todas as atividades da economia do estado de São Paulo e o apoio ao 
Governo Federal para a implementação das medidas de banimento das 
substâncias que destroem a camada de ozônio.
Na condição de Agente Técnico do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
- FEHIDRO, a CETESB analisou, aprovou, gerenciou e acompanhou a 
implantação de projetos relacionados com a coleta e o tratamento de 
esgotos, a disposição de resíduos sólidos domésticos, a qualidade de 
águas, solo e vegetação, bem como de conservação ambiental. As 
atividades de análise de projetos visando à contratação de financiamento 
resultaram na aprovação de cerca de R$ 22 milhões, e o acompanhamento 
do desenvolvimento dos empreendimentos permitiu a liberação de 
recursos na ordem de R$ 20 milhões.
Como Agente Técnico e Secretaria Executiva do Fundo Estadual de 
Prevenção e Controle da Poluição - FECOP executou em 2011 os 
procedimentos administrativos para novos financiamentos não 
reembolsáveis, no valor aproximado de R$ 15 milhões para 99 municípios 
do estado de São Paulo.
O FECOP também apoia o Projeto Capacitação Técnica para a CETESB/
SMA, tendo proporcionado 113 treinamentos nacionais e nove 
internacionais, a vinda de um consultor nacional e cinco internacionais, 14 
representações institucionais e o apoio à realização de três seminários.
Por meio das Câmaras Ambientais (CA), colegiados de caráter consultivo 
da SMA constituídos no âmbito da CETESB, tem-se buscado promover a 
melhoria da qualidade ambiental pela permanente interação entre o poder 
público e os setores produtivos e de infraestrutura do estado de São Paulo. 
Atualmente são 16 Câmaras Ambientais em atividade. Em 2011, a 
CETESB aprovou a revisão e a atualização do Regimento Interno das 
Câmaras Ambientais do Estado de São Paulo, buscando aprimorar o 
funcionamento delas e ampliar a participação da sociedade paulista na 
elaboração das políticas ambientais setoriais do estado. Nas alterações 
podem ser destacados: adoção de mecanismo de “Consultas Públicas” 
como etapa do processo de aprovação dos documentos propostos pelas 
Câmaras Ambientais à CETESB/SMA; ampliação das oportunidades de 
participação dos membros das Câmaras Ambientais nos mandatos de 
Presidente e de Secretário Executivo, alterando as regras para reeleição e 
o número de representantes da SMA/CETESB; criação do posto de 
Suplente de Secretário Executivo; regulamentação dos procedimentos 
para criação e desativação de Grupos de Trabalho; regulamentação dos 
procedimentos para criação e extinção de Câmara Ambiental e renovação 

do quadro de membros efetivos, presidente, secretário executivo e 
suplente. Como resultados da atuação das Câmaras têm: a eleição do 
novo presidente da CA de Indústria da Construção e a inauguração da 
página da Consulta Pública com o trabalho “Proposta de Diretrizes para o 
gerenciamento de resíduos contendo amianto” da CA da Indústria de 
Produtos de Minerais não Metálicos. Ainda neste ano, o evento 
“Saneamento e Produção mais Limpa” foi uma importante realização da 
CA do Setor de Saneamento.
f) Transferência de conhecimento/tecnologia ambiental
Em 2011, foram capacitados 1.751 profissionais externos, incluindo 223 de 
outros estados brasileiros e três de outros países. 

Transferência de Conhecimentos Ambientais em 2011
(total = 1.751 participantes)
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Gráfico 2 - Transferência de conhecimentos ambientais. 

Evolução da Transferência de Conhecimentos Ambientais
pela CETESB (nº de participantes)
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Gráfico 3 - Evolução da transferência de conhecimento ambiental.

4. Avaliação da Qualidade Ambiental

a) Análises Ambientais 
Os laboratórios da CETESB realizaram em 2011 cerca de 352.455  
análises físico-químicas, hidrobiológicas, microbiológicas, parasitológicas, 
ecotoxicológicas e toxicológicas nas mais diversas matrizes ambientais e 
21.869 coletas de amostras de água, sedimento, organismos aquáticos e 
efluentes líquidos, atuando de forma integrada no controle da poluição e no 
monitoramento da qualidade ambiental. O Gráfico 4 ilustra essa demanda 
considerando os diferentes grupos de ensaios analíticos. Observando que 
as nossas regulamentações são fortemente embasadas em padrões para 
substâncias químicas, podemos examinar que 75% da demanda analítica 
laboratorial foram relativas a esses ensaios. 
Essas análises são em sua maioria instrumentais e, portanto, de realização 
mais rápida embora exijam equipamentos muitas vezes complexos e de 
alto custo.
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Gráfico 4 - Distribuição percentual dos ensaios realizados em 2011.
As análises biológicas e toxicológicas, que aqui incluem ensaios 
microbiológicos, hidrobiológicos (comunidades aquáticas e clorofila), 
ecotoxicológicos, genotóxicos, mutagênicos e determinações químicas em 
material biológico, são ensaios de alta complexidade e que requerem um 
tempo muito maior dos técnicos, razão pela qual se apresentam em menor 
porcentagem. Embora nem todos esses ensaios sejam requeridos em 
nossas regulamentações ambientais, são instrumentos de suma 
importância como indicadores de qualidade ambiental e de suporte para 
tomada de decisão na área de fiscalização e licenciamento. Os ensaios de 
campo representam também uma demanda analítica significante e são 
medidas de maior relevância para interpretação dos resultados 
laboratoriais.
O Programa de Controle de Qualidade Analítica gerou cerca de 85.000 
análises laboratoriais e 3.200 ensaios de campo, sendo de extremo 
interesse para o processo contínuo de acreditação dos ensaios laboratoriais 
e de campo junto ao INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia pela ISO - International Organization for 
Standardization/IEC - International Electrotechnical Commission 17025. 
Em 2011, os laboratórios atingiram a marca de 729 ensaios acreditados 
demonstrando a preocupação da equipe técnica com a qualidade dos 
resultados gerados nos laboratórios. A ampliação do escopo de acreditação 
neste ano incluiu ensaios de ponta como análises de dioxinas e furanos e 
de enterovírus em amostras ambientais.
É importante destacar a modernização da infraestrutura e do parque de 
equipamentos de vários Laboratórios da Sede e Descentralizados no 
presente ano, com consequente ampliação da capacidade de diagnóstico 
da qualidade ambiental e fiscalização, conferindo ao Estado ferramentas 
mais eficazes no controle da poluição ambiental.
O fortalecimento das parcerias com Universidades (USP - Universidade de 
São Paulo, UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, UNICAMP - 
Universidade Estadual de Campinas) e Institutos de Pesquisas, nacionais 
(FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz, IAL - Instituto Adolfo Lutz) e 
internacionais (EPA - Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, 
PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) em 
projetos de pesquisa na área ambiental foi também uma marca dos 
trabalhos do Departamento de Análises Ambientais, buscando sempre o 
desenvolvimento científico e tecnológico com o objetivo de trabalhar com 
tecnologias de ponta na área de diagnóstico da qualidade ambiental.
b) Avaliação da qualidade do ar 
Importante instrumento de suporte das ações preventivas e corretivas de 
controle de poluição do ar, que impedem a degradação ambiental, o 
monitoramento da qualidade do ar foi executado por meio da operação e 
manutenção de uma rede de monitoramento contínuo e automático da 
qualidade do ar com 43 estações fixas, sendo 20 na RMSP - Região 
Metropolitana de São Paulo, três em Cubatão, uma em Santos, 19 no 
interior do estado e três estações móveis.
Os gráficos a seguir mostram como a qualidade do ar se comportou ao 
longo dos últimos 10 anos, até 2010, tendo em vista que o tratamento dos 
dados referentes a 2011 ainda não foi concluído. Pela análise do Gráfico 
5 pode-se perceber que desde 2006, no entanto, houve uma interrupção 
na tendência de queda que vinha sendo observada. A tendência de 2011 é 
manutenção das concentrações observadas em 2010.
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Gráfico 5 - Evolução da concentração de partículas inaláveis (MP10) na 
RMSP comparada ao Padrão de Qualidade do Ar (PQAr).
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Gráfico 6 - Evolução da concentração de partículas inaláveis (MP10) em 
Cubatão comparada ao Padrão de Qualidade do Ar (PQAr).
Na área industrial de Cubatão, as concentrações de material particulado, 
na estação Vila Parisi, têm se mantido, ao longo dos anos, bem acima do 
padrão anual, em função principalmente das emissões do polo industrial. 
Na região central, as concentrações estão abaixo do Padrão de Qualidade 
do Ar (PQAr) e vêm se mantendo praticamente estáveis.

84 89

77

62
51 52

72

49
57 61

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº
  d

e d
ia

s d
e u

ltr
ap

as
sa

ge
ns

 d
e  

O 3

Gráfico 7 - Evolução do número de dias com ultrapassagem do Padrão de 
Qualidade do Ar (PQAr) para o ozônio na RMSP.
De forma simplificada, a RMSP apresenta um alto potencial de formação 
de ozônio (O3), uma vez que há grande emissão de precursores (óxidos de 
nitrogênio e compostos orgânicos voláteis), principalmente de origem 
veicular. Como as variações nas emissões são pequenas de ano para ano, 
a ocorrência de maior ou menor número de episódios em determinados 
anos reflete sobretudo as variações nas condições meteorológicas. Ou 
seja, anos em que há mais dias quentes ensolarados, especialmente nos 
meses de transição entre inverno e verão, podem influenciar de forma 
decisiva na frequência de ocorrência de episódios.
O3 - Evolução do número de ultrapassagens do padrão 
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Gráfico 8 - Evolução do número de dias com ultrapassagem do Padrão em 
São José dos Campos, Paulínia, Cubatão-Centro e Sorocaba.

O Gráfico 8 apresenta a evolução do número de ultrapassagens de ozônio 
nas estações, com série histórica, localizadas nas diferentes regiões do 
estado. Os dados de 2011 ainda não estão disponíveis. As constatações 
elencadas são importantes para direcionar e conduzir novas ações de 
gestão ambiental.
c) Avaliação da qualidade das águas superficiais
Águas interiores (rios, lagos e sedimentos) 
A qualidade das águas no estado de São Paulo é influenciada pelas fontes 
de poluição pontuais tais como os lançamentos de esgotos domésticos e 
de efluentes industriais, e pelas chuvas, que são responsáveis pelo aporte 
da carga difusa de origem urbana e agrícola. 
A chuva no estado de São Paulo, em 2010, teve um comportamento 
equivalente à média histórica (Gráfico 9). No entanto, a análise espacial da 
precipitação, por UGRHI - Unidades de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, não apresentou uma distribuição uniforme, sendo observado que 
as UGRHIs mais próximas ao litoral apresentaram índices maiores do que 
a média histórica e as do interior, índices menores. As informações do 
comportamento das chuvas em 2011 ainda não estão disponíveis.
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Gráfico 9 - Demonstração da média histórica das chuvas mensais. 
Em 2011, houve um aumento do percentual de tratamento dos esgotos 
domésticos do estado de São Paulo, atingindo o índice global de 55% 
(Gráfico 10). Em 2012, deve-se manter a tendência de aumento da 
abrangência do saneamento.
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Gráfico 10 - Evolução do percentual de tratamento dos esgotos domésticos 
no estado de São Paulo.
A variação da qualidade dos corpos hídricos, medida pelo IQA - Índice de 
Qualidade de Água, nos últimos seis anos, apresentou uma leve melhora, 
representada pelo aumento da somatória das classificações de ótima, boa 
e regular de 80 para 85% (Gráfico 11). Não foi possível calcular os 
índices de 2011, pois os dados ainda não estão disponíveis, porém a 
tendência observada até o momento é de manutenção dos índices atuais.
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Gráfico 11 - Evolução do Índice de Qualidade das Águas (IQA) (2005-
2010).
Do ponto de vista da proteção da vida aquática, o IVA - Índice de Qualidade 
das Águas para Proteção da Vida Aquática e de Comunidades Aquáticas 
não apresentou uma tendência clara de melhora ou piora, mantendo-se 
praticamente inalterado ao longo dos últimos seis anos (Gráfico 12).
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Gráfico 12 - Evolução do Índice de Qualidade das Águas para Proteção da 
Vida Aquática e de Comunidades Aquáticas (IVA) no estado de São Paulo 
(2005-2010).
O ICTEM - Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População 
Urbana de Município, que acompanha e avalia a implantação de sistemas 
de coleta e tratamento de esgoto, evoluiu de um ICTEM médio de 4,5 em 
dezembro de 2008 para 5,0 no final de 2010 e para 5,49 no final de 2011, 
ressaltando-se a redução de 106 para 96 no número de municípios sem 
nenhum sistema de tratamento.
Considerando a distribuição da população do estado em faixas de 
população verifica-se, no Quadro 1, que os municípios de menor porte cuja 
população encontra-se abaixo de 50.000 habitantes são os mais carentes 
em termos de sistema de esgotamento sanitário, incluindo os seus 
tratamentos.

Faixa de População (1) Nº Municípios
Nº municípios (2) 
0 ≤ ICTEM(3) ≤ 5

Total %
Geral % Total (total geral)

População ≤ 10.000 316 49,0 49 7,6
10.000< População ≤ 50.000 212 32,9 76 11,8
50.000< População ≤ 100.000 44 6,8 22 3,4

100.000< População ≤ 500.000 64 9,9 31 4,8
500.000< População ≤1 milhão 6 0,9 3 0,5

 População >1 milhão 3 0,5 1 0,1
Totalr r 645 100 182 28,2

(1) IBGE 2010
(2) Programa Ambiental Estratégico Esgoto Tratado 
(3) Lopes Neto, J. C., Novaes, A. V., Soares, M. S. “Indicador de Coleta e 
Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município - ICTEM”, São 
Paulo, Cetesb, 2007, 28p.
Quadro 1 - Variação do ICTEM entre 0 e 5 nos municípios do estado de 
São Paulo por faixa de população.
d) Balneabilidade das praias 
A CETESB define as praias a serem monitoradas e seus pontos de 
amostragem considerando os diversos fatores que influem na sua 
balneabilidade. Esses pontos são selecionados em função da frequência 
de banhistas, da fisiografia da praia e dos riscos de poluição que possam 
existir. Desse modo, as praias que fazem parte da rede de monitoramento 
de balneabilidade possuem frequência elevada de banhistas, além da 
ocorrência de adensamento urbano próximo que represente possível fonte 
de poluição.
Levando-se em conta o crescente processo de urbanização do litoral 
paulista, os pontos de monitoramento devem ser revistos periodicamente. 
Essa revisão é feita a cada ano e, desde 1974, quando a rede foi 
implantada, o número de pontos vem crescendo em função da necessidade 
de se monitorar novos locais. A reavaliação da rede propicia, ainda, o 
levantamento de informações mais precisas quanto ao acesso e localização 
dos pontos de amostragem, incluindo a determinação de suas coordenadas 
geográficas para posteriores mapeamentos por Sistemas de Informações 
Geográficas.
Desde a década de 1970, a CETESB realiza o monitoramento da qualidade 
das praias paulistas, mantendo uma rede com 156 pontos de amostragem, 
distribuídos ao longo dos 428 km da costa paulista. Esse trabalho cobre 15 
municípios litorâneos do estado de São Paulo.
A coleta ocorre todos os domingos, com amostras de água do mar em 156 
pontos, ao longo de 137 praias, das 296 existentes no estado de São Paulo 
(são 292 de acordo com o mapeamento dos ecossistemas costeiros), 
totalizando aproximadamente 8.000 coletas. Essas amostras são enviadas 
aos laboratórios da CETESB, onde são realizadas as análises 
microbiológicas que determinam a densidade de bactérias fecais presentes 
na água.
Densidades de bactérias indicadoras de contaminação fecal acima dos 
critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 274/2000, que 
caracterizem a impropriedade da praia para recreação de contato primário, 
implicam em aumento no risco de contaminação do banhista. Dessa forma, 
há a possibilidade não apenas da transmissão de doenças de veiculação 
hídrica aos banhistas (gastroenterites, hepatite A, cólera, febre tifoide, 
entre outras), como também a ocorrência de organismos patogênicos 
oportunistas, responsáveis por dermatoses e outras doenças não afetas 
ao trato intestinal (conjuntivite, otite e doenças das vias respiratórias). 

Município
Número 
Total de 
praias

Extensão 
de praias 

(Km)

Extensão 
monitorada 

(Km)

Pontos 
de rede

Praias 
monito- 
radas

Ubatuba 78 53 28 26 24

Caraguatatuba 20 29 28 15 13

Ilhabela 44 14 7,5 13 13

São Sebastião 42 33 33 29 27

Litoral Norte 184 129 96,5 83 77

Bertioga 7 36 30 9 4

Guarujá 20 19 13 11 7

Santos 6 6 5,5 7 6

São Vicente 6 6 4,5 6 6

Cubatão 0 0 0 1 1

Praia Grande 12 22 22 12 12

Mongaguá 6 13 12 6 6

Itanhaém 11 22 22 10 10

Peruíbe 18 39 16 6 3

Baixada Santista 86 163 125 68 55

Iguape 6 27 7,5 2 2

Ilha Comprida 7 64 7 3 3

Cananéia 13 45 0 0 0

Litoral Sul 26 136 14,5 5 5

Total 296 428 236 156 137

Quadro 2 - Número de praias monitoradas por município no estado de São 
Paulo em 2011. 
Analisando as condições de balneabilidade das praias do Litoral Paulista 
por meio da distribuição das classificações anuais, em 2011, observa-se 
que 24% das praias foram enquadradas nas classificações anuais Ótima e 
Boa, isto é, permaneceram próprias durante todo ano. A situação mais 
crítica indicada pela classificação Péssima, quando a praia permanece 
mais de 50% do ano imprópria, representou 14% do total, e pouco menos 
de 62% das praias estiveram impróprias em alguma ocasião no ano 
(classificações Regular e Ruim).
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Gráfico 13 - Demonstrativo da balneabilidade das praias do Litoral Paulista 
em 2011. 
e) Qualidade das águas costeiras 
A rede de monitoramento das águas salinas e salobras, denominada Rede 
Costeira, foi criada em 2010 com a definição de 18 áreas no litoral cuja 
qualidade da água será monitorada continuamente com o objetivo de se 
fazer um diagnóstico e um acompanhamento dessa qualidade. Essas 
áreas foram definidas com base nos monitoramentos anteriores com 
inclusão de novos locais de importância ambiental e em função dos usos e 
atividades potencialmente poluidoras nessas regiões. No quadro 3, 
encontra-se a distribuição dessas áreas por município.

UGRHI Município Local Justificativa Pontos

3

Ubatuba

Picingua-
ba

Área de preservação 
ambiental 3

Baía de 
  Itaguá

Área de influência de ocu-
pação urbana contínua, 
com predomínio de popula-
ção fixa e atividades de co-
mércio e serviços

3

Saco da 
  Ribeira Existências de marinas 3

Caraguatatuba
Tabatinga

Uso intenso de água por ba-
nhistas e para ancoragem 
de embarcações

3

Cocanha Área de maricultura 3

São Sebastião Barra do 
Una

Área de influência
  do Rio Una 3

São Sebastião 
e Ilhabela

Canal de
 São 
 Sebastião

Área portuária e  efluentes 
de emissários submarinos 3

7

Bertioga

Foz do 
Rio 
Itaguaré

Área de influência 
 do Rio Itaguaré;
  preservação 
   ambiental  

3

Canal de 
Bertioga

Área de manguezal 
 e de influência da 
  região portuária 
   de Santos

3

Guarujá

Emissário 
 
Submari-
no do  
Guarujá

Área de influência 
  do emissário 3

Santos e 
 Guarujá

Canal de
  Santos

Área de influência da
  região portuária 
   de Santos

3

Santos Baía de
 Santos

Área de mistura da água do 
mar com as águas salobras 
dos canais de Santos e São 
Vicente; efluente de emis-
sário submarino 

3

São Vicente
Canal de 
São 
Vicente

Área de manguezal e 
de influência de ocupação
urbana desordenada

3

Praia Grande

Emissário
 
Submari-
no
 Praia 
  Grande I

Área de influência 
do emissário 3

Itanhaém
Foz do 
Rio
 Itanhaém

Área de influência 
do Rio Itanhaém 3

Peruíbe
Foz do 
Rio
 Preto

Área de influência 
do Rio Preto 3

11

Iguape e Ilha 
Comprida

Mar 
 Pequeno

Área de influência 
do Valo Grande 3

Cananéia Mar de 
 Cananéia

Área de preservação 
 ambiental 3
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Quadro 3 - Distribuição dos locais monitorados por município. 

Para esse monitoramento foram selecionadas áreas que apresentassem 

impactos derivados do uso ou que requeressem certo nível de qualidade 

para algum uso específico, como: ocupação urbana com geração de 

esgoto doméstico, emissários submarinos, marinas, atividades portuárias, 

áreas de preservação e a maricultura e que pudessem ter alguma 

influência nas águas marinhas. Muitos dos locais escolhidos encontram-se 

na foz dos principais rios litorâneos, cujo objetivo é detectar alguma 

influência negativa da poluição desses rios na região costeira. As distâncias 

dos locais de amostragens variam de um a três quilômetros da costa, 

exceção feita aos emissários de Santos e do Guarujá, há aproximadamente 

4 km da costa. Elas distribuem-se ao longo do litoral do estado de São 

Paulo, conforme mostrado nas figuras a seguir.

Barra do 
Una

Canal de 
São Sebatião

Cocanha/Tabatinga

Saco do Ribeira
Bahia de Itaguá

Picinguaba

 Figura 1 - Áreas do monitoramento da rede costeira no Litoral Norte.

Foz do
Rio Itanhaém
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Canal de
São Vicente Emissário 

de Santos

Emissário 
do Guarujá

Canal de Santos

Canal de Bertioga

Foz do 
Rio Itaguaré

Foz do
Rio Preto

 Figura 2 - Áreas do monitoramento da rede costeira na Baixada Santista.

Mar de Cananéia

Mar Pequeno

 Figura 3 - Áreas do monitoramento da rede costeira no Litoral Sul.

As áreas localizadas na região da Baixada Santista foram as que 

apresentaram maiores alterações na qualidade da água e do sedimento, 

principalmente as áreas estuarinas como Canal de Santos, São Vicente e 

Bertioga que sofrem maiores pressões da ocupação antrópica.

f) Avaliação da qualidade do solo e das águas subterrâneas

Águas subterrâneas 

A rede de monitoramento de qualidade tem sido continuamente aprimorada 

nos últimos anos. Com início de operação em 1990, a rede passou de 

quatro pontos de amostragem a 228 pontos em 2011 (Gráfico 14). A 

qualidade das águas subterrâneas no estado de São Paulo tem sido 

avaliada por meio da realização de amostragem semestral, principalmente 

de poços de abastecimento público distribuídos em sete aquíferos (Bauru, 

Serra Geral, Guarani, Tubarão, Pré-Cambriano, São Paulo e Taubaté). 

ANO

0

50
4 4

29

74
109

134
142140 144

139 137
159 161 172173 171 174175

239
228

136

61

100

150

200

250

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Gráfico 14 - Evolução do número de pontos da Rede de Monitoramento de 

Qualidade das Águas Subterrâneas.
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 Gráfico 15 - Número de pontos de monitoramento por Sistema Aquífero 

- 2011.
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Figura 4 - Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Subterrâneas 
- 2011.
Indicadores
A Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Subterrâneas operada 
pela CETESB é constituída basicamente por poços utilizados por 
concessionárias ou departamentos municipais responsáveis pelo 
abastecimento público de água.
A potabilidade das águas subterrâneas brutas é um dos indicadores de 
qualidade e qualquer desconformidade representa a necessidade de 
tratamentos adicionais da água, além da cloração, antes de ser distribuída 
para consumo humano.
Em 2009, com o lançamento dos indicadores ambientais pela Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente, foi instituído o Indicador de Potabilidade das 
Águas Subterrâneas, que representa o percentual das amostras de águas 
subterrâneas em conformidade com os padrões de potabilidade e de 
aceitação ao consumo humano da Portaria do Ministério da Saúde nº 
518/2004, vigente à época, considerando os parâmetros medidos nas 
duas campanhas semestrais da rede CETESB. O Indicador de Potabilidade 
das Águas Subterrâneas foi calculado para as Unidades de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos - UGRHIs, para os aquíferos e para o estado de São 
Paulo. O indicador foi dividido em três classes para orientar a avaliação da 
qualidade das águas: ruim (0 - 33%), regular (33,1 - 67%) e boa (67,1 - 
100%).

Indicador de potabilidade das águas subterrâneas - IPAS,  
no período de 2001 a 2010

IPAS - Estado de São Paulo
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Figura 5 - Indicador de potabilidade das águas subterrâneas - IPAS.
Rede de Monitoramento Integrado de Qualidade e Quantidade das 
Águas
A CETESB e o DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica vêm 
implantando uma Rede de Monitoramento Integrado de Qualidade e 
Quantidade das Águas Subterrâneas, com apoio de outras instituições no 
âmbito do Projeto Ambiental Estratégico - PAE Aquíferos, da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente.
Com recursos financeiros do FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo foram construídos 22 poços de 
monitoramento com profundidade média de 40 metros, dedicados ao 
monitoramento dos aquíferos livres.
Os objetivos dessa rede são os mesmos da Rede de Monitoramento de 
Qualidade somados aos de caracterizar o nível de água natural 
(piezometria) das águas subterrâneas dos corpos hídricos subterrâneos 
prioritários por bacias hidrográficas, identificar áreas com superexplotação 
e subsidiar a formulação de ações de gestão da quantidade do recurso 
hídrico subterrâneo.
O DAEE é responsável pela amostragem do nível de água, que é realizada 
diariamente.
A figura abaixo demonstra a distribuição dos poços de monitoramento da 
Rede Integrada no Estado de São Paulo.

Distribuição dos poços de monitoramento da Rede Integrada no 
Estado de São Paulo
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Figura 6 - Distribuição dos poços de monitoramento da Rede Integrada no 
Estado de São Paulo.
g) Solos 
A qualidade dos solos tem sido avaliada por projetos de detalhamento da 
condição de qualidade do solo em Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Atualmente está em desenvolvimento o projeto da 
Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - UGRHI 5, no qual já foram 
amostrados 90 pontos, com a realização de análises de mais de 80 
parâmetros inorgânicos, orgânicos e de fertilidade em cada amostra. As 
informações da qualidade do solo em 2011 ainda não estão 
disponíveis.
h) Resíduos Sólidos Domiciliares
As ações de controle exercidas pela CETESB, ao lado das iniciativas 
desencadeadas pelos projetos Lixo Mínimo e Município Verde Azul, 
possibilitaram a redução do número de aterros inadequados no estado, 
passando de 143 no início de 2007 para 37 no final de 2010. Os dados 
completos sobre esse trabalho estão disponíveis no site da CETESB, junto 
com o inventário de resíduos domiciliares de 2010. Destaca-se que esse 
resultado se deve não somente às ações de controle, mas também às 
ações de capacitação dos gestores municipais para melhor operação dos 
aterros sanitários, atividade que compreendeu todos os municípios do 
estado. As informações do inventário de resíduos domiciliares de 
2011 ainda não estão disponíveis.
i) Áreas Contaminadas 
De acordo com os dados disponíveis do inventário de áreas contaminadas 
no estado de São Paulo, foram identificadas, até dezembro 2010, 3.675 
áreas registradas, das quais 163 encontram-se reabilitadas, 742 em 
processo de monitoramento para reabilitação, 1.674 contaminadas e 1.096 
contaminadas sob investigação. Dentre essas áreas, 10 foram consideradas 
críticas, passando a ter um processo de gestão diferenciado pela CETESB.

A cooperação técnica com outros órgãos do estado de São Paulo, com 
municípios, com órgãos ambientais de outros estados e com outros países 
em assuntos relacionados ao gerenciamento de áreas contaminadas é 
outra atividade que merece ser apontada.
A organização e utilização do cadastro de áreas contaminadas têm como 
objetivo principal proporcionar às partes interessadas a disponibilização 
das informações geradas durante a execução das etapas do gerenciamento 
de áreas contaminadas, de forma resumida e ordenada, possibilitando o 
pronto acesso às mesmas e subsidiando as tomadas de decisão de forma 
objetiva. O cadastro de áreas contaminadas está disponível no site da 
CETESB. As informações de 2011 ainda não estão disponíveis.

5. Suporte Técnico e Administrativo às Atividades da Companhia

a) Desenvolvimento e capacitação profissional 
Objetivando potencializar sua capacidade de atuação e a atualização de 
seu quadro de pessoal, foram oferecidas 2.948 oportunidades de 
capacitação, na sede da empresa e no interior, por meio de cursos 
organizados pela CETESB em diversas modalidades: cursos de curta 
duração, cursos rápidos após o expediente, oficinas de trabalho, visitas a 
campo e cursos de informática.
Os empregados também participaram de cursos externos, congressos, 
seminários e outros eventos, nacionais e internacionais. Houve participação 
de 36 empregados em programas de pós-graduação lato e stricto sensu. 

Capacitação dos Empregados da CETESB em
2011 (nº de capacitações. Total = 2.948)
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Gráfico 16 - Capacitação dos empregados da CETESB em 2011.

Evolução do Número de Capacitações Técnicas e
Administrativas do Corpo Funcional da CETESB
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Gráfico 17 - Evolução do número de capacitações técnicas e 
administrativas do corpo funcional da CETESB.
b) Desenvolvimento e gestão da qualidade 
O Programa de Controle de Qualidade Analítica gerou cerca de 85.000 
análises laboratoriais e 3.200 ensaios de campo, sendo de suma 
importância para o processo contínuo de acreditação dos ensaios 
laboratoriais e de campo junto ao INMETRO pela ISO IEC 17025. Em 
2011, os laboratórios atingiram a marca de 729 ensaios acreditados 
demonstrando a preocupação da equipe técnica com a qualidade dos 
resultados gerados nos laboratórios. A ampliação do escopo de acreditação 
neste ano incluiu ensaios de ponta como análises de dioxinas e furanos e 
de enterovírus em amostras ambientais.
c) Cooperação técnico-científica nacional e internacional 
Em continuidade às suas ações e seguindo a tendência global, a CETESB 
incentiva a Cooperação Internacional a fim de possibilitar o intercâmbio 
científico e tecnológico, a captação de recursos para projetos ambientais e 
a integração com parceiros que trabalham pela qualidade de vida no 
planeta com o objetivo comum do desenvolvimento sustentável. Nesse 
sentido, em 2011, manteve projetos de cooperação internacional com as 
seguintes instituições:
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA; 
Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS; Agência de Cooperação 
Internacional do Japão - JICA; Agência de Comércio e Desenvolvimento 
dos Estados Unidos - TDA; Agência de Proteção Ambiental dos  
Estados Unidos - EPA; Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento - BIRD; Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
Dentre os vários projetos em desenvolvimento, vale ressaltar:
• Banco Mundial - BIRD: Estudo de Caso de Baixo Carbono no Brasil. 
• Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA: Centro 
Regional da Convenção de Estocolmo para a América Latina e Região do 
Caribe sobre Poluentes Orgânicos Persistentes.
• Apoio à Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento 
Sustentável (nrg4SD) e à Rede Latino Americana de Prevenção e Gestão 
de Sítios Contaminados.
• Cooperação com o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido do 
Projeto Apoio à Política Climática do Estado de São Paulo.
• Protocolo de Intenções com UNESP - Universidade Estadual Paulista, 
USP - Universidade de São Paulo, UW - University of Waterloo, UofGUELPH 
- University of Guelph e ABAS - Associação Brasileira de Águas 
Subterrâneas, para fortalecimento e avanço da educação científica e 
tecnológica, com ênfase nas áreas relacionadas à hidrologia, qualidade de 
solo e águas subterrâneas, à avaliação e remediação de locais 
contaminados, à gestão e regulamentação de áreas contaminadas.
• Protocolo de Intenções com o Centro de Estudos em Sustentabilidade - 
GVces da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio 
Vargas - FGV-EAESP para modelagem do processo do Registro Público 
de Emissões nos termos da Política Estadual de Mudanças Climáticas.
• Memorando de Entendimento com o Centro Regional da Convenção de 
Estocolmo - Laboratório Tecnológico do Uruguai - LATU para implementação 
do Plano de Monitoramento Global de POP’s - Poluentes Orgânicos 
Persistentes para a América Latina e Caribe nas matrizes de ar, leite 
materno e sangue humano para os países da Região.
• Acordo de Cooperação com a Agência de Comércio e Desenvolvimento 
dos Estados Unidos - USTDA para definição de cargas e vazões 
específicas para atividades industriais no estado de São Paulo, associadas 
a programas de Produção Mais Limpa.
• Termo de Cooperação com a JICA - Agência de Cooperação Internacional 
do Japão para atividades diversas, com destaque para o Programa de 
Treinamento para Terceiros Países - TCTP.
• Assistência Técnica do Banco Mundial para o Sistema de Informações 
para a Unificação do Licenciamento Ambiental.
d) Recursos Humanos 
Implantação de melhorias no Plano de Carreira, aprovada pela Comissão 
de Política Salarial - CPS em 22/03/2011; pleito de reestruturação do 
Quadro de Pessoal aprovado pelo Sr. Governador em 25 de abril de 2011, 
que fixou o Quadro de Pessoal em 2.212 posições, das quais 61 de livre 
provimento e 2.151 permanentes, com vistas a adequá-lo para atendimento 
do grande passivo de serviços de fiscalização e licenciamento ambiental, 
recebidos e ampliados com o início da vigência da Lei nº 13.542/09; 
manutenção do Programa de Integração de Novos Empregados; 
manutenção do Programa de Estágio Curricular destinado a alunos de 
Nível Técnico, Graduação, Pós-Graduação e APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de São Paulo; manutenção do Programa 
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continuação

 continua

Aprendiz destinado a alunos de Nível Médio; manutenção do PPRA - 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que visa estabelecer as 
ações no sentido de implementar as soluções necessárias aos problemas 
identificados no gerenciamento dos riscos físicos, químicos e biológicos 
presentes no ambiente laboral; e implantação do Programa 4.0, destinados 
a todos os empregados da CETESB e que visa preparar, de maneira geral 
e em particular os que estão em fase de pré-aposentadoria ou 
aposentadoria, para a vida pós-período laborativo na empresa.
e) Gestão Financeira 
Conforme pode ser constatado no Gráfico 18, ao longo dos 17 anos do 
período de 1995 a 2011, o orçamento financeiro da CETESB, analisado 
em termos de valor presente, permaneceu, praticamente estagnado e com 
linha de tendência indicando pequena redução. 
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Gráfico 18 - Orçamento da CETESB (valores atualizados para Dez/11 

pelo IPC-Fipe - Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas).
Esta evolução decorre da política praticada, onde os aportes de recursos 
efetuados pelo Tesouro foram sendo reduzidos gradativamente e os 
ingressos de recursos próprios, foram suficientes apenas para compensar 
os que foram retirados do Tesouro, impedindo, desta forma, que os 
montantes anuais fossem aumentados. 
Consoante já ressaltado no início deste relatório, a CETESB não exerce 
atividade eminentemente econômica, porquanto exerce o poder de polícia 
delegado do Governo do Estado e em função desta especificidade, não 
tem capacidade de gerar os recursos próprios que seriam necessários 
para reverter esta evolução. 
Nestas condições, onde a CETESB é e continuará sendo empresa 
dependente do Estado, qualquer alteração do quadro da empresa 
dependerá do incremento do aporte de recursos financeiros pelo Tesouro, 
posto que, a capacidade de arrecadação da Companhia é limitada e se 
encontra praticamente no limite. 
Composição dos desembolsos
Quanto aos desembolsos, observa-se que as despesas de Pessoal e 
Reflexos, registraram um pequeno aumento no ano de 2011, 
principalmente, como consequência do aumento de seu quadro de pessoal 
(necessário para atender o Licenciamento Ambiental Unificado), associado 
com os reajustes salariais anuais concedidos e do custo adicional 
resultante da manutenção do Plano de Carreira, que foi implantado em 

2009. 
Registre-se que a constante redução das despesas de custeio que vinha 
ocorrendo, a partir de 2009 foi interrompida com a implantação do projeto 
Licenciamento Ambiental Unificado, que ampliou de 35 para 56 Agências 
Ambientais (no final de 2011, reduziu-se o número de agências para 51).
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PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTO

Gráfico 19 - Despesas de custeio (valores atualizados para Dez/11 pelo 
IPC-Fipe).
Os resultados apresentados no presente Relatório permitem 
constatar que a CETESB manteve-se dentro dos objetivos da sua 
missão institucional, reafirmando seus compromissos de promover  
a melhoria e garantir a qualidade do meio ambiente com vistas  
ao desenvolvimento social e econômico sustentável do estado  
de São Paulo. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(em milhares de reais)

NOTAS ExPLICATIVAS àS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(valores em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUxOS DE CAIxA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(em milhares de reais)
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Ativo 2011 2010
Circulante 101.409 97.087
 Caixa 10 14
 Bancos 2.317 3.133
 Aplicações Financeiras (nota 04) 54.024 52.088
 Clientes 548 300
 Adiantamentos a Empregados 1.273 1.287
 Impostos a Recuperar 158 135
 Parcelamentos a Receber (nota 05) 10.723 10.751
 Valores a Receber - Dívida Ativa 29.694 27.917
 Outras Contas a Receber 35 167
 Estoques 2.028 1.176
 Despesas Exercício Seguinte 599 119
Não Circulante 464.476 424.227
Realizável a Longo Prazo 372.433 335.214
 Empréstimo Compulsório FND - DL 2288 1.066 1.025
 Adiantamentos a Empregados 1.875 1.964
 Parcelamentos a Receber (nota 05) 3.925 5.681
 Valores a Receber - Dívida Ativa 365.220 326.333
  Impostos a Recuperar 347 211
Investimentos 8 8
Imobilizado (nota 06) 91.698 88.500
Intangível (nota 07) 337 505
Total 565.885 521.314

Passivo e Patrimônio Líquido 2011 2010
Circulante 125.108 104.273
 Fornecedores 6.260 5.394
 Salários e Remunerações a Pagar 6.383 6.336
 Impostos e Contribuições a Recolher (nota 08) 12.804 12.159
 Reclamações Trabalhistas (nota 11) 8.283 8.335
 Adiantamentos de Convênios 36.507 22.823
 Adiantamentos de Clientes 1.002 839
 Prov. p/Férias, Lic. Prêmio e Encargos 26.769 25.302
 Outras Contas a Pagar 6.225 5.835
 Provisão para Contingências
 Trabalhistas (nota 10) 17.097 13.739
 Provisão para Proc. Cíveis/Fiscais (nota 10) 3.778 3.511
Não Circulante 7.769 13.455
 Exigível a Longo Prazo
  Impostos e Contribuições a Recolher (nota 08) 1.284 2.274
  Impostos Reservas de Reavaliação (nota 08) 2.074 2.149
  Reclamações Trabalhistas (nota 11) 4.411 9.032
Patrimônio Líquido 433.008 403.586
 Capital Social (nota 12a) 141.361 139.012
 Adiantamentos para Aumento de Capital 237 2.487
 Reservas de Capital 12.853 11.849
 Reservas de Reavaliação 21.060 21.297
 Reservas de Lucros a Realizar (nota 12b) 257.497 228.941
Total 565.885 521.314

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

01 Contexto Operacional
 A CETESB, com sede na Avenida Professor Frederico Hermann Jr., 

345 - Alto de Pinheiros - São Paulo - SP, empresa de economia mista 
constituída pela Lei nº 118 de 29/06/73, alterada pela Lei nº 13.542 de 
08/05/09, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tem 
atribuições legais voltadas para a sua condição de órgão delegado do 
Governo do Estado de São Paulo no campo do controle da poluição e 
de órgão executor do Sistema Estadual de Administração da 
Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA.

02 Apresentação das Demonstrações Contábeis
 As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 

apresentadas de acordo com as práticas contábeis, com base na Lei 
das Sociedades por Ações nº 6.404/76 e alterações posteriores - Leis 
nºs 11.638/07 e 11.941/09.

 Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras 
transações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, 
estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, 
provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. 
Os resultados reais podem apresentar variações em relação às 
estimativas.

03 Práticas Contábeis
 a. Apuração do Resultado
 As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o regime de 

competência.
 b. Aplicações Financeiras
 Os valores aplicados são acrescidos dos rendimentos financeiros 

proporcionais até a data do balanço.
 c. Estoques
 Os estoques de materiais e de produtos estão demonstrados ao custo 

médio de aquisição ou produção e os serviços em andamento ao 
custo de produção.

 d. Investimentos
 Demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até  

31 de dezembro de 1995, deduzido da provisão para desvalorização 
ao valor de mercado.

 e. Imobilizado
 Demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até  

31 de dezembro de 1995 e acrescido de valores de reavaliação sobre 
imóveis, realizada no exercício de 2003.

 A Companhia adotou o valor residual reavaliado em 31 de dezembro 
de 2003 como novo valor de custo dos imóveis (terrenos e benfeitorias). 
A parcela da reserva de reavaliação referente aos imóveis, exceto 
terrenos, é transferida (realizada) para lucros (prejuízos) acumulados 
na mesma proporção em que os bens são depreciados. A parcela da 
reserva de reavaliação sobre terrenos somente será transferida 
(realizada) para lucros (prejuízos) acumulados quando os terrenos 
forem alienados.

 As depreciações são calculadas pelo método linear, com base no 

prazo estimado de vida útil econômica dos bens.
 f. Ativo Intangível - Programas de Computador (Softwares)
 Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas e 

amortizadas ao longo de sua vida útil estimada, pela taxa descrita na 
Nota 7.

 g. Provisão para Férias, Licença Prêmio e Encargos
 As férias vencidas, as  proporcionais, a licença prêmio e seus 

encargos incorridos até a data do balanço, foram apropriadas 
mediante constituição de provisão.

 h. Arrecadação de Multas
 Os valores das multas aplicadas, decorrentes do exercício do poder 

de polícia delegado e abrangidos pelo princípio da imunidade tributária 
recíproca, estão registrados nas contas de compensação e são 
contabilizados como resultado quando do seu efetivo recebimento, 
parcelamento, repasse pelo Tesouro do Estado ou sua inscrição na 
dívida ativa do Estado.

 i. Arrecadação de Licenças Ambientais
 Os valores das licenças ambientais concedidas, decorrentes do 

exercício do poder de polícia delegado e abrangidos pelo princípio da 
imunidade tributária recíproca, estão registrados como resultado 
quando do seu efetivo recebimento ou parcelamento.

 j. Imposto de Renda e Contribuição Social
 A Companhia é optante pela tributação com base no lucro real, sendo 

que em 31/12/2011, o lucro líquido do exercício, ajustado pelas 
adições, exclusões e compensações de prejuízos fiscais de exercícios 
anteriores, transformou-se em um prejuízo fiscal, não sendo 
necessário, assim, a constituição de provisão para imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido.

 k. Ativos Circulantes e Realizáveis a Longo Prazo
 São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, 

quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das 
características operacionais da CETESB, não são aplicáveis ajustes 
ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização.

04 Aplicações Financeiras
2011 2010

Livres 15.285 23.422
Vinculadas a Convênios 38.739 28.666

54.024 52.088
05 Parcelamentos a Receber

Circulante
Realizável a 
Longo Prazo

2011 2010 2011 2010
Multas Fontes Móveis 10.607 10.160 302 335
Multas Fontes Estacionárias 6.166 6.757 3.374 5.029
Licenças Instalação/Func. 14 14 – –
Assistência Médica 195 95 249 317
Outros 20 28 – –
Prov. Créd. Liquidação Duvid. (6.481) (6.469) – –
Atualização Legal 202 166 – –

10.723 10.751 3.925 5.681

Capital Adiantamento Reservas Reservas de Reservas Resultados
Social p/Aumento de Capital de Capital Reavaliação de Lucros Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2009 134.829 6.670 9.586 21.534 179.706 – 352.325
 Créditos do Governo do Estado 4.183 (4.183) – – – – –
 Realização das Reservas de Reavaliação – – – (237) – 312 75
 Bens Recebidos em Doação – – 2.263 – – – 2.263
 Lucro do Exercício – – – – – 48.923 48.923
 Apropriação do Resultado do Exercício:
  Reserva Legal – – – – 2.462 (2.462) –
  Reserva de Lucros a Realizar – – – – 46.773 (46.773) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2010 139.012 2.487 11.849 21.297 228.941 – 403.586
 Créditos do Governo do Estado 2.349 (2.349) – – – – –
 Créditos do Governo do Estado – 99 – – – – 99
 Realização das Reservas de Reavaliação – – – (237) – 312 75
 Bens Recebidos em Doação – – 1.004 – – – 1.004
 Lucro do Exercício – – – – – 28.244 28.244
 Apropriação do Resultado do Exercício:
  Reserva Legal – – – – 1.428 (1.428) –
  Reserva de Lucros a Realizar – – – – 27.128 (27.128) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2011 141.361 237 12.853 21.060 257.497 – 433.008

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

2011 2010
Receita Líquida de Serviços e Vendas
 Subvenção de Custeio 161.745 163.042

 Exercício do Poder de Polícia Delegado 168.218 150.146

  Venda de Serviços e Produtos 6.412 4.740

336.375 317.928

Custo dos Serviços e Produtos Vendidos 
 e Subvencionados (229.693) (206.448)

Lucro Bruto 106.682 111.480

Despesas/Receitas Operacionais
 Despesas Administrativas (98.315) (81.630)

 Outras Despesas e Receitas Operacionais 52 (3.564)

(98.263) (85.194)

Lucro Operacional antes dos Encargos
 Financeiros e Variações Monetárias 8.419 26.286

Encargos Financeiros Líquidos
 Despesas Financeiras (231) (495)

 Receitas Financeiras 2.296 2.521

2.065 2.026

Variações Monetárias
 Passivas (400) (781)

 Ativas - Exercício do Poder de Polícia Delegado 17.493 20.042

 Ativas - Outras 667 1.350

17.760 20.611

Lucro Líquido do Exercício 28.244 48.923
Resultados Líquidos Atribuíveis
 Participação de Sócios não Controladores 1 1

 Detentores do Capital Próprio da Empresa 28.243 48.922
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

2011 2010
Atividades Operacionais
 Lucro Líquido do Exercício 28.244 48.923
 Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:
  Depreciação 7.687 7.540
  Depreciação Intangível 167 184
  Realização Reserva de Reavaliação 75 75
 Subtotal 36.173 56.722
Variações no Ativo Circulante
 Clientes (248) 235
 Adiantamentos a Empregados 15 108
 Impostos a Recuperar (23) 4
 Parcelamentos a Receber 28 (5.864)
 Valores a Receber - Dívida Ativa (1.777) (17.779)
 Outras Contas a Receber 132 6.165
 Estoques (853) 401
 Despesas Exercício Seguinte (480) 5
 Subtotal (3.206) (16.725)
Variações no Passivo Circulante
 Fornecedores 866 (345)
 Salários e Remunerações a Pagar 47 734
 Impostos e Contribuições a Recolher 645 500
 Reclamações Trabalhistas (52) (1.710)
 Adiantamentos a Convênios 13.684 7.010
 Adiantamentos de Clientes 162 419
 Provisão para Férias, Licença Prêmio e Encargos 1.467 1.632
 Outras Contas a Pagar 391 (2.681)
 Provisão para Contingências Trabalhistas 3.358 (1.260)
 Provisão para Processos Cíveis/Fiscais 267 588
 Subtotal 20.835 4.887
Total das Atividades Operacionais 53.802 44.884
Atividades de Investimento
 Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso (10.992) (15.313)
 Aquisição de Investimentos – 2
 Aquisição de Intangíveis – (198)
 No Realizável de Longo Prazo (9.741) 23.072
 Exigíveis a Longo Prazo transferidos 
  para o Circulante 5.716 6.056
Total das Atividades de Investimento (15.017) 13.619
Atividades de Financiamento
 Recursos destinados a Aumento de Capital 99 –
 Bens recebidos em Doação 1.004 2.263
 Realizáveis a Longo Prazo transferidos 
  para o Circulante (27.478) (41.587)
 Recursos obtidos de Longo Prazo (11.401) (12.188)
 Baixas do Ativo Permanente 107 183
Total das Atividades de Financiamento (37.669) (51.329)
Total dos Efeitos no Caixa 1.116 7.174
 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa 55.235 48.061
 Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa 56.351 55.235
Variação no Caixa 1.116 7.174

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
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06 Imobilizado
 a. Composição dos Saldos

2011 2010
 Taxa de  

Deprecia-
ção% a.a. Custo

Depre- 
ciação Líquido Líquido

Terrenos – 14.957 – 14.957 14.849
Edifícios e 
 instalações 1,82 a 2,86 46.524 15.448 31.076 30.319
Rede Telemétrica 10 5.025 4.929 96 167
Máquinas e 
 equipamentos 10 54.292 30.066 24.226 24.369
Móveis e 
 utensílios 10 5.615 3.810 1.805 1.877
Veículos e 
 embarcações 20 e 5 9.246 8.735 511 727
Microcomputado-
 res e periféricos 20 9.852 6.874 2.978 2.603
Laboratório volan-
 te e de testes de
Veículos 10 921 921 – –
Benfeitorias em
 propriedade terc. 20 5.524 1.986 3.538 2.939
Imobilizações em
  andamento 11.645 – 11.645 9.784
Outros 4 969 103 866 866
Total 164.570 72.872 91.698 88.500
b. Movimentação do Custo

2010 2011
Custo Adições Baixas Custo

Terrenos 14.849 108 – 14.957
Edifícios e instalações 43.899 2.626 1 46.524
Rede Telemétrica 5.025 – – 5.025
Máquinas e equipamentos 51.243 3.984 935 54.292
Móveis e utensílios 5.493 248 126 5.615
Veículos e embarcações 9.315 21 90 9.246
Microcomputadores 
 e periféricos 9.069 1.361 578 9.852
Laboratório volante 
 e de testes de Veículos 921 – – 921
Benfeitorias em propriedade
 de terceiros 4.751 773 – 5.524
Imobilizações em andamento 9.784 1.869 8 11.645
Outros 967 2 – 969
Total 155.316 10.992 1.738 164.570

 A CETESB realizou no exercício de 2003 a reavaliação dos seus 
imóveis (terrenos e benfeitorias), em consonância com a Lei das 
Sociedades por Ações, a Deliberação CVM nº 183/95 e a Deliberação 
CODEC nº 01/91. No exercício de 2011 foi realizado contra a conta de 
Resultado a depreciação no montante de R$ 312 mil (R$ 312 mil em 
2010).

07 Intangível
 a. Composição dos Saldos

Taxa de 2011 2010
Depreciação % 

a.a. Custo
Depre- 
ciação Líquido Líquido

Software 20 3.174 2.837 337 505
Total 3.174 2.837 337 505
b. Movimentação do Custo

2010 2011
Custo Adições Baixas Custo

Software 3.174 – – 3.174
Total 3.174 – – 3.174

08 Impostos e Contribuições a Recolher

Circulante
Exigível a  

Longo Prazo
2011 2010 2011 2010

Impostos e Contribuições 11.702 10.941 – –
Impostos Res. Reavaliação 75 75 2.074 2.149
Parcelamento - INSS 1.027 1.143 1.284 2.274

12.804 12.159 3.358 4.423

09 Valores a Receber - Dívida Ativa
 A CETESB continua efetuando a inscrição das multas ambientais no 

Sistema da Dívida Ativa (SDA), administrado pela Procuradoria Geral 
do Estado. O valor das multas é atualizado pelo IPC-Fipe, que também 
é usado para atualização da UFESP.

 Em atendimento ao princípio contábil da prudência, a Companhia 
adota conservadoramente o procedimento de constituir provisão para 
créditos de liquidação duvidosa em montante julgado suficiente para 
cobrir eventuais perdas.

10 Contingências e Compromissos Assumidos
 a) Nas datas das demonstrações contábeis, a Companhia apresentava 

os seguintes passivos e correspondentes depósitos judiciais, 
relacionados a contingências: 

Provisões para Contingências
2011 2010

Contingências Trabalhistas
 e Previdenciárias 17.097 13.739
Reclamações Cíveis 3.778 3.511
Total 20.876 17.250

 b) A movimentação da provisão no exercício de 2011 está demonstrada 
a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2010 17.250
 Adições 11.777
 Baixas (8.151)
Saldo em 31 de dezembro de 2011 20.876

 c) Natureza das contingências
 A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, 

tributários e outros em andamento, e está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando 
aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para 
as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e 
atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seu 
Departamento Jurídico.

 A natureza das obrigações pode ser sumariada como segue:
 • Contencioso Cível - possui características próprias, à medida que a 

grande maioria das ações propostas em face da empresa (mandados 
de segurança e ações anulatórias de multa em geral), ainda que 
julgadas procedentes, não resultam em condenações que signifiquem 
desembolsos financeiros diretos. Nesse sentido, para os fins de se 
realizar o provisionamento das prováveis perdas judiciais cíveis, 
procedeu-se a uma triagem dos processos em curso, tendo-se, de 
início, realizado a escoima dos processos que não resultam em 
condenações com reflexos financeiros diretos, à exceção do eventual 
pagamento de custas e honorários advocatícios. Das perdas 
prováveis, o principal processo consiste na correção monetária por 
atraso de pagamento.

 • Contingências Trabalhistas - consistem, principalmente, em 
reclamações de empregados vinculadas a reivindicação da sexta 
parte, reintegração no emprego e diferenças de verbas rescisórias.

 d) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
 A Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, 

envolvendo riscos de perda classificados pela administração como 
possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para 
as quais não há provisão constituída, conforme composição e 
estimativa a seguir:

2011 2010
Cíveis 6.360 5.767
Trabalhistas 12.201 12.487

18.561 18.254
11 Reclamação Trabalhista Acordada
 A reclamação trabalhista foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Urbanas de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão 
(SINTIUS) - Processo nº 519/1989 da 3ª Vara do Trabalho de Cubatão.

 Estando o Processo em fase de execução.

Circulante
Exigível a  

Longo Prazo
2011 2010 2011 2010

SINTIUS 8.335 10.045 9.032 14.010
(–) pagamentos efetuados (4.673) (6.688) – –
Transferido do Exigível a 
 Longo Prazo 4.621 4.978 (4.621) (4.978)
Saldo 8.283 8.335 4.411 9.032

12 Patrimônio Líquido
 a. O capital social está representado por 4.712.020.861 de ações 

ordinárias de classe única, nominativas e sem valor nominal.
  b. O Estatuto Social da Companhia estipula que as ações ordinárias 

terão direito ao dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% 
do lucro líquido do exercício, após as deduções determinadas ou 
admitidas em lei, porém, baseada no art. 197 da Lei das Sociedades 
por Ações, a Companhia constituiu Reservas de Lucros a Realizar, 
cuja natureza decorre de receitas do Exercício do Poder de Polícia 
Delegado que se realizarão em exercícios futuros. Sendo assim, não 
houve distribuição de dividendos sobre o lucro do exercício.

13 Cobertura de Seguros
 A Companhia mantém cobertura de seguro contra incêndio, raio, 

explosão, transportes nacionais e internacionais e riscos diversos em 
montante considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros.

14 Instrumentos Financeiros
 A Companhia participa de operações que envolvem instrumentos 

financeiros, todos registrados em contas patrimoniais que se destinam 
a atender as suas necessidades de gerenciamento de disponibilidades. 
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de definição 
de estratégias e estabelecimento de sistemas de controles. Os 
instrumentos financeiros contabilmente encontram-se a valor de 
mercado.

15 Adequação às novas Normas Contábeis e reflexos nas 
Demonstrações Contábeis

 A CETESB sempre observou integralmente as Normas Contábeis 
Brasileiras e já se adequou às Normas Internacionais, inclusive dos 
CPC’s - Comitês de Pronunciamentos Contábeis, ICPC’s - Instruções 
dos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e OCPC’s - Orientações 
dos Comitês de Pronunciamentos Contábeis vigentes a partir do 
exercício de 2008. De todas as adequações realizadas, cabe destacar 
os seguintes CPC’s:

 CPC 01 - Redução no Valor Recuperável de Ativos - A CETESB 
entende que não se enquadra na exigência/obrigatoriedade do teste 
de impairment, dada as suas características peculiares no uso de 
seus bens patrimoniais que não tem finalidade comercial, conforme 
ressaltado no Relatório da Administração, tendo unicamente a 
finalidade de prestação de serviços públicos. Registre-se que os bens 
patrimoniais da CETESB, após o fim de sua utilização, não são 
comercializados e seu destino deve, por determinação do Decreto nº 
27.041/87, alterado pelo Decreto nº 27.163/87, do Relatório à Diretoria 
148/97/A de 02/11/97 e da Política Institucional PI/AD-005 de Ativo 
Imobilizado, ser a doação para o Fundo de Solidariedade do Estado 
de São Paulo.

 CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Desde a vigência da 
Lei nº 11.637/08, a CETESB tem adotado essa demonstração.

 CPC 04 - Ativo Intangível - A CETESB assume a mesma posição já 
apresentada no CPC 01, isto é, são bens que não estão sujeitos a 
transações mercantis.

 CPC 16 - Estoques - Os estoques estão registrados pelo seu valor 
original, não havendo indicação que os valores sejam superiores aos 
de realização.

 CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - 
Com base na nota explicativa nº 10, a CETESB entende atender este 
Pronunciamento.

 CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - Desde o 
exercício de 2010 foram implementadas as adequações previstas por 
este CPC, expressas no Balanço Patrimonial, na Demonstração de 
Resultado, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e 
na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

 CPC 27 - Ativo Imobilizado - Conforme apresentado no CPC 01, a 
CETESB por suas peculiaridades no uso de seus bens patrimoniais, 
que não tem finalidade mercantil, entende que a prática contábil atual 
está adequada a este CPC.

16 Demonstração do Resultado Abrangente
 A CETESB não apresentou em suas operações e portanto não 

reconheceu quaisquer componentes de outros resultados ou 
resultados abrangentes no período findo em 31/12/11, ou seja, o 
resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total.

17 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 A Demonstração dos Fluxos de Caixa está demonstrando o lucro 

líquido do exercício, haja vista que apurou prejuízo fiscal e portanto o 
lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social sobre o 
lucro líquido é igual ao lucro líquido do exercício.

Aos Administradores e Acionistas da
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
São Paulo - SP
 Examinamos as demonstrações financeiras da CETESB – Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

 Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
financeiras

 A Administração da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

 Responsabilidade dos auditores independentes
 Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 

demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos 

auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
estão livres de distorção relevante.

 Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da entidade para planejar os  
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, 
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.

 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

 Opinião
 Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas, 

quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as 
acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da CETESB - Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo em 31 de dezembro de 2011,  
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

 Outros assuntos
 Auditoria dos valores referentes ao exercício anterior.
 Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2010, 

apresentados para fins de comparação foram anteriormente auditados 
por outros auditores independentes que emitiram relatório, datado de 
21 de fevereiro de 2011, sem ressalvas.

São Paulo, 17 de Fevereiro de 2012.
MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES

2 CRC RS - 005460/O-0 - “S” - SP
ROGER MACIEL DE OLIVEIRA

 1CRC RS - 71.505/O-3 - “S” - SP
Responsável Técnico

O Conselho Fiscal da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame 
do Relatório da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2011, à vista do Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras - Maciel Auditores Independentes 
S/S, de 17/02/2012, sem ressalvas, elaborado de acordo com as normas 
de auditoria aplicáveis no Brasil.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, à vista das verificações realizadas ao 
longo de todo o exercício social, é de opinião que os referidos documentos 
societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
situação patrimonial e financeira da CETESB, e reúnem condições de 
serem submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas da 
Empresa.

São Paulo, 08 de março de 2012
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