
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) tem somado esforços, parcerias e iniciativas para 
acabar com os lixões municipais no estado do Rio de Janeiro. 

 
Há quatro anos, 90% do total do lixo do estado ia para lixões. Hoje, a situação se inverteu: 92% 
dos resíduos já são dispostos adequadamente em aterros sanitários. A meta é que 100% dos 
resíduos domiciliares sejam encaminhados para aterros sanitários até o final de 2014.  
 
Apoiamos prefeituras que desativem seus lixões e instalem aterros sanitários modernos e 
licenciados. Na última semana, com apoio da Comlurb e de cooperativas de catadores, a SEA 
inaugurou o Projeto Baía sem Lixo, serviço que deverá coletar 15 toneladas de lixo flutuante por 
mês das águas da Baía de Guanabara. 

Foram aprovados recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (Fecam) para contratar 
dez ecobarcos, reformar dez ecobarreirasjá existentes, e instalar outras oito. Estas ações 
reduzirão o lixo flutuante na Baía de Guanabara, que atrapalha provas náuticas e interfere no 
transporte das barcas. Três ecobarcos já estão em operação. Em breve, outros sete serão 
contratados. 

Além dos ecobarcos, a SEA tem promovido ações de educação ambiental junto às escolas e 
àsprefeituras, que devem ampliar a coleta diária em seus municípios 

A educação ambiental também tem sido utilizada como ferramenta para estimular a preservação 
das unidades de conservação. Nos últimos anos, a área de Mata Atlântica protegida por 
municípios passou de 101 mil para 209 mil hectares – duplicando a área protegida.  Foram criados 
parques estaduais e lançadas campanhas em defesa da biodiversidade. As licenças do Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea) passaram a exigir que os empreendedores destinem um percentual 
para saneamento, reflorestamento e proteção da biodiversidade. Foram construídassedes, centros 
de pesquisadores e de visitantes, alojamentos de guarda-parques. As trilhas agora estão 
sinalizadas e os visitantes contam com guias –uma articulação feita com prefeituras -, sem falar 
na criação das Unidades de Policiamento Ambienta(UPAm).  

Com todas essas ações, a movimentação de 4 milhões de visitantes em parques estaduais, 
prevista para 2016, poderá gerar R$ 1 bilhão em despesas em pousadas, restaurantes e 
transportes, criando milhares de empregos verdes. 

 



 

 

 
  
  
Ecobarcos da Secretaria do Ambiente recolhem lixo na Baía de Guanabara 
O Dia – 04/01/14 

 
 
Rio deve ser o primeiro estado do país a acabar com os todos os lixões 
Deu no Fluminense – 01/01/14 
 
Ecoturismo em parques pode render R$ 1 bilhão 
O Globo – 27/12/13 
 
 
 

 
 
 
Plano da Baía determina direitos e deveres 
Tribuna – 29/12/13 
 
Novas ações contra as enchentes 
Deu no Globo – 28/12/13  
 
Começou a funcionar, em Miguel Pereira, moderno sistema biológico de tratamento de esgoto 
Globo – 28/12/13  
 
Secretaria do Ambiente analisa mancha vermelha em praias do Rio 
RJTV – 1° edição – 28/12/13 
 
Praticantes de religiões afro-brasileiras conquistaram Espaço Sagrado para promover rituais 
Deu no Dia – 19/12/13 
 
Minc vistoria obras no Rio Bengalas em Nova Friburgo 
InterTV–17/12/13 

Moradores de Petrópolis, RJ, recebem kits de evacuação de áreas de risco 
InterTV – 16/12/2013 
 
 
 
 
  

Críticas e sugestões são bem-vindas e ajudam no andamento da gestão! 
Participe! Manifeste-se! 

 

ambiente@ambiente.rj.gov.br 

 

 

 
Cadastre o email de um amigo para  
que ele receba a Carta do Ambiente. 

 

 

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link. 

 
 
 

 

  

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=265732&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=265481&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=265481&cliente=govrio
http://tinyurl.com/ko8epaf
http://tinyurl.com/o6u6vjw
http://tinyurl.com/odbawfb
http://tinyurl.com/ktyuqes
http://tinyurl.com/mzxzfoj
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-12-19/rio-ganha-area-oficial-para-cultos-afro-religiosos.html
http://tinyurl.com/o33fvlj
http://globotv.globo.com/inter-tv-rj/rj-inter-tv-2a-edicao/v/moradores-de-petropolis-rj-recebem-kits-de-evacuacao-de-areas-de-risco/3010665/
mailto:ambiente@ambiente.rj.gov.br
mailto:minc@minc.com.br
mailto:minc@minc.com.br
mailto:minc@minc.com.br
http://emkt.br.inter.net/emkt/tracer/?9,1614698,1edda4ec,8319
http://emkt.br.inter.net/emkt/tracer/?2,1614698,1edda4ec,8319,12
http://emkt.br.inter.net/emkt/tracer/?2,1614698,1edda4ec,8319,13

