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Um dos pioneiros
do movimento 
ambientalista no 
país, o deputado 
Carlos Minc aceitou 
o desafio, em 2007, 
de buscar alcançar
parte dos seus 
sonhos de um 
mundo mais justo 
e ambientalmente 
mais equilibrado 
à frente do Poder 
Executivo. 
Secretário do
Ambiente do Rio  
e Ministro do  
Meio Ambiente  
do governo Lula, 
Minc mostra em 
Mais Ambiente que, 
embora não tenha 
alcançado tudo
que pretendia, 
obteve conquistas 
inegáveis no setor.
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Minc no Executivo

Com os amigos Chico Mendes e 
Betinho, prometi que faria algo por 

seringueirosda Amazônia.  Já ministro, 
com o cacique Raoni, comemoramos 

a criação de 6 milhões hectares de 
reservas extrativistas para seringueiros, 
castanheiros e pescadores, e 7 milhões 

de ha de terras indígenas

Esta é a prestação de contas 
das atividades nos executivos 
estadual e federal. Nos nos-
sos mandatos de deputado 
estadual, aprovamos 128 leis, 
um recorde, e todos os anos 
divulgamos as Cartilhas do 
Cumpra-se! e as cartelas de 
adesivos para que elas sejam 
cumpridas, que estão disponí-
veis em www.minc.com.br.

Ser ministro de Meio Ambien-
te do país, e do governo Lula, 
foi a maior responsabilidade 
que já tive, e que gerou mui-
ta realização e emoções, mas 
também uma tremenda tensão 
e guerras diárias.

Meus ídolos são Chico Mendes e 
Betinho. Em 1988, prometi a Chi-
co Mendes que um dia faria algo 
pelos seringueiros da Amazônia 
e suas reservas extrativistas. 
Ter podido no ministério criar 6 
milhões de hectares de reservas 
extrativistas para seringueiros, 
castanheiros e pescadores e de 
parques nacionais, além da parti-
cipar da demarcação de 7 milhões 
de ha de terras indígenas, foi  
minha maior recompensa!

No interior de um governo de 
coalizão se manifestam todas as 
contradições que existem na so-
ciedade. Mesmo no governo Lula, 
passei dois anos enfrentando 
publicamente ministros que de-
fendiam projetos completamente 
diferentes daqueles que histori-
camente defendemos. 

Jefferson Rudy

Arquivo
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que defendia o retalhamento do Có-
digo Florestal. Trabalhamos numa 
grande aliança com a Agricultura 
Familiar, a Contag, a Fetraf, a Via 
Campesina, o Ministério do Desen-
volvimento Agrário, criamos um 
pacto entre ecologistas e agricul-
tura familiar de 18 pontos, criamos 
o Decreto Mais Ambiente, assinado 
pelo presidente Lula, criando o CAR 
(Cadastro Ambiental Rural). Fomos 
convocados inúmeras vezes para 
depor na Comissão de Agricultura 
da Câmara Federal, mas resisti-
mos – e neste período, o Código 
Florestal não foi desfigurado. Der-
rotamos a proposta de Stephanes 
de expansão da cana de açúcar no 
Pantanal, na Amazônia e nas áreas 
de florestas nativas;
• Enfrentamos o ministro Lobão, 

de Minas e Energia, que que-
ria construir inúmeras térmicas 
a carvão, poluentes e grandes 
emissoras de CO2, e não concor-
dava com a zona de exclusão ao 
petróleo no Arquipélago de Abro-
lhos nem com a Lei do Clima, que 
estabeleceu metas de redução 
nas emissões brasileiras de car-
bono. Foram embates públicos, 
com apoio de cientistas e da so-
ciedade civil organizada. Nenhu-
ma térmica a carvão foi licenciada 
nesse período, e deslanchamos 
a energia eólica. Saiu a exclusão 
em Abrolhos, e a baleia Jubarte 
deixou a lista das espécies amea-
çadas de extinção. E o Brasil foi o 
primeiro país em desenvolvimen-
to a adotar, por lei, metas de redu-
ção de 40% das emissões de CO2.

Cito apenas três casos emble-
máticos:
• A guerra pública frontal que 
travei – e que repercutiu na mídia 
– contra o ministro dos Transpor-
tes Alfredo Nascimento (PR), que 
queria construir uma estrada de 
750 quilômetros (BR-319) ligando 
Porto Velho a Manaus, rasgando 
a parte mais preservada da Flo-
resta Amazônia, da biodiversida-
de e das terras indígenas. Ele era 
candidato ao governo do Amazo-
nas, presidente de um partido, e 
usou de todos os poderes para 
forçar a licença. Resistimos com 
os movimentos sociais, cientistas 
e ecologistas, e a estrada não foi 
construída;
• A luta direta contra o ministro da 
Agricultura Reinhold Stephanes, 

w

Jefferson Rudy

Nos dois períodos como secretário 
do Ambiente no governo Sérgio Ca-
bral, não foi diferente. O PT ocupou 
duas secretarias de um total de 24, 
incluindo também a de Ação Social 
e Direitos Humanos. Na nossa pas-
ta, tivemos a liberdade de montar 
nossa equipe e estabelecer uma 
política ambiental sustentável e es-
truturante. Houve uma verdadeira 
revolução, como descrito nesta pu-
blicação. Mas também houve con-
tradições e conflitos, que expres-
savam posições distintas dentro do 
governo. Pontuarei apenas algumas 
das mais relevantes:
• Saneamento. Eu e Marilene Ramos 
(que foi a secretária do Ambiente 
nos anos em que estive no MMA; e 
depois, presidente do Instituto Es-
tadual do Ambiente) nunca concor-
damos com o fato da Cedae não ser 
regulada por uma Agência Regula-
dora, como acontecia em 18 outros 
estados, com melhorias evidentes 
de desempenho, diminuição de des-
perdício, ganhos para o consumidor 
e para a eficiência. É certo que com-
parada ao período anterior, houve 
melhorias, mas muito insuficien-
tes. Depois de muita guerra interna, 
só obtivemos esta regulação para 
2015. Também nunca concordamos 
com o fato da Cedae não investir 
em saneamento ambiental com re-
cursos próprios. Todo o esforço de 
investimento em saneamento nesse 
período (que foi significativo, mas 
que deveria ter sido muito maior) se 
deu exclusivamente com recursos 
do Fecam (Fundo de Conservação 
Ambiental), que eu criei na Consti-
tuição Estadual, e recursos do PAC 
(dos governos Lula e Dilma);

Na SEA, com 
o Fecam, 
investimos no
saneamento e
na recuperação
ambiental 
de rios da
 Baixada, 
como o Iguaçu

Saneamento da Ilha
de Paquetá

        Luiz Winter

Luiz Morier

Maria Elisa Franco
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CRIAÇÃO DE PARQUES ESTADUAIS

Cada um era uma guerra interna, surda. O 
Parque Estadual da Costa do Sol – quando 
enfrentamos a especulação imobiliária em 
Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo e mais 
quatro municípios – quase foi abortado na 
véspera, por pressão de secretários podero-
sos do governo. A duplicação do Parque Es-
tadual da Ilha Grande, contrariando o Banco 
Safra, dono da Praia de Lopes Mendes, foi 
outra guerra, em que até o senador Dorneles 
interferiu contra a ampliação. Nesses casos 
e em outros, tenho de reconhecer que o go-
vernador Sergio Cabral acatou no final a po-
sição da Secretaria do Ambiente;

Enfrentando a especulação imobiliária, 
criamos parques, como o da Costa do 

Sol, e duplicamos a área do Parque 
Estadual da Ilha Grande

Fotos acervo Inea

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Aí se travaram grandes batalhas, 
começando com a negação da li-
cença de térmica a carvão em Ita-
guaí, de R$ 1 bilhão! E a negação 
da licença para um terminal de 
minério da Brazore, em Itacuru-
çá, na Baía de Sepetiba, área de 
pesca e turismo, de R$ 2,5 bi-
lhões. E a revogação da licença da 
térmica a carvão do projeto Açu 
de Eike Batista, de R$ 4,5 bilhões, 
gerando a maior crise da SEA 
com o governo. E quando embar-
gamos a ThyssenKrupp CSA (que 
obteve suas licenças no final do 
governo Rosinha, em 2006), obri-
gando a siderúrgica, em Santa 
Cruz, a paralisar todas as ativi-

dades até o início do enclausu-
ramento do poço de gusa, o que 
efetivamente terminou com a nu-
vem de prata poluidora. Esta foi 
outra crise pesada, pois as ações 
da CSA caíram 15% na Alemanha. 
Mas a saúde dos trabalhadores 
e da população foi contemplada, 
com os investimentos preventi-
vos de mais de R$ 120 milhões. 
Até o presidente da Força Sindi-
cal, deputado Paulinho, nos tele-
fonou contra o embargo da CSA, 
alegando que prejudicaria o em-
prego dos siderúrgicos; e que no 
final foram todos mantidos, com a 
melhoria da saúde, conforme lhe 
expliquei na época.

No entanto, considero que am-
bas as experiências, no MMA e 
na SEA, tiveram saldo positivo, 
embora a burocracia e o ritmo da 
máquina, a disputa por recursos 
sempre frustram parte dos nos-
sos sonhos transformadores e 
utópicos. Você verá a seguir al-
gumas dessas realizações e tam-
bém aquelas que apenas conse-
guimos iniciar, pois tudo também 
depende de outras secretarias, 
de prefeituras e de prioridades 
definidas pelos governos. Muitas 
boas sementes foram plantadas e 
um dia darão bons frutos.

Negamos licença para grandes poluidores e obrigamos CSA
a investir no meio ambiente

Maria Elisa Franco
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No Ministério do Meio Ambiente, foram imensos 
os desafios e obstáculos, mas conseguimos algu-
mas vitórias expressivas. Reduzimos o desmata-
mento da Amazônia à metade, em dois anos. E o 
Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a 
adotar metas de redução de missões de carbono.

 Tenho orgulho de ter participado do governo do 
presidente Lula – uma época de aprendizado sem 
igual em minha vida.

Convenci o presidente a assinar, em julho de 
2008, decreto sobre crimes ambientais dando po-
deres para que, em ações de repressão, os bens 
apreendidos, como bois, serrarias e madeira, pu-
dessem ser leiloados e doados ao Fome Zero.

Promovemos com o coronel José Padrone, Iba-
ma, ICMBio, Exército, Aeronáutica, Polícia Fede-
ral e Marinha ações memoráveis contra grandes 
desmatadores da Floresta Amazônica, apreen-
dendo dezenas de milhares de cabeças de gado 
que ocupavam nações indígenas, reservas de 
seringueiros e parques nacionais. Batizadas de 
Operação Boi-Pirata, essas ações de combate ao 
crime ambiental aumentaram a ira de ruralistas 
mais radicais contra nossa gestão no MMA.

Completamos essas grandes e constantes 
ações, como a Moratória da Soja, o Pacto da Ma-
deira Legal, o Protocolo Verde dos Bancos, com 
o apoio à exploração sustentável da floresta e à 
restrição dos degradadores ao crédito bancário.

Entre 2008 e 2010, reduzimos o desmatamento 
de 13 mil km² (último ano da Marina Silva) para a 
metade: 6.500 km²; o menor até então de toda a 
série histórica.

Diante do agravamento do aquecimento glo-
bal, enfrentei uma dura luta com os setores mais 

Tenho orgulho de ter trabalhado com
o presidente Lula, que me apoiou em

ações contra desmatadores

ministério do meio ambiente

Ministro do 
Governo Lula

Fotos: Jefferson Rudy

conservadores do governo que 
não admitiam que o Brasil ti-
vesse metas de redução de suas 
emissões de gases-estufa. Sus-
tentavam que apenas os países 
desenvolvidos deveriam ter me-
tas legais. Conseguimos aliados 
nas universidades, no movimento 
ambientalista, no Ministério de 
Ciência e Tecnologia, na Embrapa 
– e viramos o jogo.

Com a redução significativa 
do desmatamento da Amazônia, 
principal fator de emissão de CO² 
do Brasil, conseguimos aprovar 
a lei que criou a Política Nacio-
nal de Mudanças Climáticas, 
com metas brasileiras de redu-
ção das emissões de gases-es-

tufa – dentre elas, a de reduzir o 
desmatamento na Amazônia em 
80%, até 2020.

Com o menor desmatamento da 
história na Amazônia e sendo o 
Brasil o primeiro país em desen-
volvimento a aprovar metas de 
redução, o presidente Lula foi ova-
cionado na COP15, na conferência 
do clima da ONU em Copenhague, 
em dezembro de 2009. O Brasil 
assumiu então a corajosa meta de 
redução de suas emissões de ga-
ses-estufa em 40% até 2020.

Antes de nossa ida a Copenha-
gue, enfrentei forte pressão polí-
tica, mas não licenciamos a pavi-
mentação da BR-319, que cortaria 
o coração verde da Floresta Ama-

zônica, entre Manaus (AM) e Por-
to Velho (RO) em 750 quilômetros.

Ganhamos a dura queda de 
braço com o então ministro da 
Agricultura, Reynold Stephanes, 
e impedimos o avanço da Cana 
de Açúcar no Pantanal e Ama-
zônia, nas áreas de produção 
de alimentos e de mata nativa, 
aprovando o Zoneamento Econô-
mico-Ecológico.

Elaboramos a lei federal que 
criou o Fundo Nacional de Mu-
dança Climática – com 10% dos 
lucros do petróleo. E o Decreto 
do Fundo Amazônia, para inves-
timentos sustentáveis, deslan-
chado com US$ 1 bilhão doado 
pela Noruega.

Ao incentivar a cadeia da sustentabilidade e combater crimes ambientais, 
como fornos clandestinos de carvão, diminuímos pela metade o desmatamento da Floresta Amazônica

Jefferson Rudy
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Nossas ações contra o desmata-
mento da Amazônia, do Cerrado e 
da Caatinga tiveram como princí-
pio criar alternativas econômicas, 
incentivar ações sustentáveis 
como o extrativismo, piscicultura 
e planos de manejo sustentável – 
produção controlada de madeira 
legal e certificada que mantém 
a floresta em pé. Para isso, titu-
lamos milhares de extrativistas, 
ampliamos as cadeias de benefi-
ciamento e comercialização des-
tes produtos da floresta.

Além da Moratória da Soja, do 
Pacto da Madeira Legal, do Pro-
tocolo Verde dos bancos, assina-
mos o Pacto do Minério Legal, da 
Carne, o Pacto do Seguro Sus-
tentável: importantes setores da 
economia brasileira se compro-
meteram a não comprar, finan-
ciar ou segurar produtos originá-

rios da destruição da Amazônia e 
de outros biomas ou de processos 
nocivos ao ambiente e à saúde.

Criamos nesses dois anos 6 mi-
lhões de hectares de parques na-
cionais e reservas extrativistas, 
tanto para seringueiros e casta-
nheiros, como as reservas mari-
nhas para pescadores artesanais 
da Amazônia, Ceará e Bahia.

Na área energética, promove-
mos ações para ampliar a parti-
cipação de fontes renováveis na 
matriz, como biocombustíveis, 
energia eólica e solar. Em junho 
de 2009, em Natal (RN), promo-
vemos encontro nacional com 20 
secretários estaduais de Ener-
gia, produtores de eólica e técni-
cos, quando aprovamos a Carta 
dos Ventos, com medidas para 
alavancar o uso da energia eólica 
no Brasil.

Conseguimos a desoneração dos 
equipamentos eólicos: o presidente 
Lula assinou decreto, em novembro 
de 2009, zerando o IPI para torres, 
hélices e turbinas. E garantimos 
leilão anual exclusivo para eólica! 
No final de 2009, foram contrata-
dos 1900 MW de eólicas, e nos anos 
seguintes ainda mais, destravando 
seu uso no país.

Batalhamos para aprovar a Lei 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
que estava parada há 16 anos no 
Congresso Nacional. Reunimos 
cinco vezes com líderes e rela-
tores, e finalmente a LNRS foi 
sancionada por Lula no início de 
2010. Prevendo o fim dos lixões 
e o aumento progressivo da re-
ciclagem, junto a cooperativas de 
catadores e prefeituras.

ministério do meio ambiente

Cadeia Econômica 
da Sustentabilidade

Fotos: Jefferson Rudy

Conseguimos destravar o uso
da energia eólica no Brasil,
e com o incentivo a alterna-

tivas econômicas e apoios 
externos, enfrentamos o 

desmatamento da Amazônia, 
Cerrado e Caatinga

Foto: www.ge.com 
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Ao assumir a Secretaria do Am-
biente, em 2007, os três órgãos 
responsáveis pela execução da 
política ambiental estadual – Fee-
ma, IEF e Serla – encontravam-se 
em situação de penúria e desar-
ticulação administrativa; funcio-
nando como três estruturas pa-
ralelas e baixo grau de interação.

Juntamos então os três órgãos 
– que cuidavam, respectivamen-
te, da fiscalização e licenciamento 
ambientais; das florestas; e dos 
rios e lagoas estaduais – num só, 
criando por lei, em 2008, o Insti-
tuto Estadual do Ambiente (Inea), 
e promovendo o primeiro con-
curso público em 30 anos! E de-
pois realizamos mais outros dois, 
sendo um exclusivo para guarda
-parques.

A crescente informatização dos 
trabalhos viabilizou a descentra-
lização através de nove superin-
tendências regionais e do repasse 

para prefeituras – desde que ca-
pacitadas para tal – da responsa-
bilidade pelo licenciamento am-
biental de atividades de pequeno 
e médio porte.

Não fazia sentido a situação 
anterior: órgãos ambientais es-
taduais eram responsáveis por li-
cenciar desde uma padaria ou um 
posto de gasolina a um complexo 
petroquímico. Resultado: pilhas 
de pedidos de licenciamento pa-
rados ou andando a passos de 
tartaruga.

Isto acabou. Até agora, 48 pre-
feituras foram habilitadas pelo 
Inea – que promove cursos de 
capacitação de gestores munici-
pais – para o licenciamento am-
biental. E estes municípios tive-
ram de contratar 1.800 biólogos, 
químicos, engenheiros florestais, 
analistas ambientais, advogados 
e vários outros profissionais para 
licenciarem e fiscalizarem!

PROGRESSO Apesar de problemas e deficiências crônicas, 
nunca na história do Rio de Janeiro se avançou tanto na 
área ambiental.

secretaria do meio ambiente

CRIAÇÃO DO INEA E DESCENTRALIZAÇÃO
DO LICENCIAMENTO

16

Modernização 
Administrativa

Ao fundar o Inea e modernizar a gestão
ambiental no estado, com ações como

a descentralização do licenciamento
e a promoção de concursos públicos,
reforçamos a fiscalização, o combate

aos crimes ambientais, o fim dos
lixões, com a implantação de aterros 

sanitários, e a preservação 
da Mata Atlântica

Secretário do Ambiente RJ

Fotos: Luiz Morier
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FUNDO ESTADUAL DE 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Nossa primeira vitória à frente da 
SEA, em 2007, foi garantir a apli-
cação integral em ambiente e sa-
neamento dos recursos do Fundo 
Estadual de Conservação Am-
biental, constituído por recursos 
dos royalties do petróleo, em arti-
go que eu aprovei na Constituição 
estadual de 1989. Com cerca de 
R$ 400 milhões anuais, o Fecam 
antes era utilizado para tudo, me-
nos para saneamento ambiental!

Desde 2007, o Fecam se tor-
nou o principal instrumento para 
financiar importantes iniciati-
vas pela recuperação ambiental, 
como estações de tratamento e 
redes de esgoto, construção de 
aterros sanitários, recuperação e 
dragagem de rios (como o Iguaçu 
e o Sarapuí), projetos de educa-
ção ambiental e a instalação de 
unidades da Fábrica Verde em co-
munidades, para a reciclagem de 
computadores usados.

FUNDO DA MATA ATLÂNTICA 
E DESMATAMENTO ZERO

Idealizado em 2007, e gerido por 
um conselho com participação 
de universidades, ambientalistas 
e empresários, o Fundo da Mata 
Atlântica do Rio de Janeiro – me-
canismo financeiro formado com 

recursos de compensações am-
bientais – foi fundamental para 
reforçarmos a infraestrutura dos 
nossos parques estaduais e tam-
bém municipais e federais.

Antes disso, era muito compli-
cado e lento o processo de co-
brar as compensações e investir 
na estruturação, proteção e visi-
tação dos parques. Com o FMA, 
arrecadamos R$ 160 milhões 
para regularização fundiária, ela-
boração de planos de manejo e 
construção ou reforma de sedes, 
subsedes, guaritas, centros de 
visitantes e de pesquisa, sinaliza-
ções e outras estruturas físicas 
em 16 parques estaduais, como 

Pedra Branca, Três Picos, Desen-
gano, Ilha Grande, Tiririca, Costa 
do Sol, Pedra Selada. Investimos 
também na segurança com guar-
da-parques e Unidades de Polícia 
Ambiental (UPAMs).

Com parques mais protegidos 
e estruturados, quintuplicamos a 
visitação, de 120 mil para 600 mil 
visitantes ao ano, e o Rio passou 
a ser o estado que menos des-
mata a Mata Atlântica, segundo 
o Instituto Nacional de Pesquisa 
Espacial (Inpe).

Em maio de 2014, o Inpe divul-
gou que o Rio, pelo terceiro ano, 
foi o menor desmatador, com 
apenas 11 hectares, próximo do 

secretaria do meio ambiente

Mais Recursos para o 
Meio Ambiente

Com o aumento de recursos, modernizamos
sedes de parques, como o da Ilha Grande

André Ilha

desmatamento zero. Enquan-
to Minas Gerais, governada 
pelos tucanos, pelo terceiro 
ano foi o maior desmatador, 
com 8.700 ha!

Nosso avanço se deu com a 
criação de 38 parques esta-
duais e municipais, UPAMs, 
concurso de guarda-parques, 
ações da Coordenadoria In-
tegrada de Combate aos Cri-
mes Ambientais (Cicca) e a 
formação de corredores de 
biodiversidade.

Ações de reflorestamento ajudaram o Rio a ser 
campeão na preservação da Mata Atlântica

Com parques mais estruturados, como o dos
Três Picos, reforçamos a proteção do verde

Hugo de Castro

Acervo Inea
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ICMS VERDE

Idealizamos e aprovamos, 
em 2007, a Lei do ICMS Ver-
de, provocando uma revolu-
ção ecológica no estado: pre-
feitos disputando uma maior 
fatia do repasse do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços, a partir 
de iniciativas de preservação 
ambiental em suas cidades.

O ICMS Verde não aumen-
ta R$ 1 de imposto, mas cria 
critérios ambientais na divi-
são do bolo do ICMS entre as 
prefeituras. Ganham maior 
fatia aquelas que apresen-
tam melhores resultados em 
ações como o fim dos lixões e 
reciclagem de lixo, melhoria 
da qualidade da água através 
do tratamento do esgoto, im-
plantação de parques.

Os resultados foram ex-
cepcionais: duplicou em qua-
tro anos a área protegida dos 
municípios (de 105 mil hecta-
res para 220 mil ha) e 92% do 
lixo total passou a ser desti-
nado a aterros sanitários.

Os recursos disponibili-
zados pelo ICMS Verde au-
mentam a cada ano. Em 
2014, serão distribuídos R$ 
200 milhões às prefeituras. 
Aprovamos outro estímulo 
às ações de reciclagem: em 
2015, a coleta de óleo de cozi-
nha usado – incentivada pelo 
Prove – valerá como um dos 
critérios de redistribuição do 
ICMS Verde.

secretaria do meio ambiente
Fotos: Luiz Morier

Com iniciativas ambientais como 
a criação de parques, tratamento 
de esgoto e incentivo à reciclagem 
e tratamento adequado do lixo 
em aterros sanitários, prefeituras 
disputam maior parcela de imposto 
verde, com resultados expressivos, 
como a duplicação das unidades 
municipais de conservação
em apenas quatro anos

Fotos: Luiz Morier
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA: REDUC, CSN E CSA

Como lidar com grandes em-
presas poluidoras? Algumas 
com tecnologias defasadas há 
60 anos, quando nem existiam 
leis ambientais. Autênticas su-
catas tecnológicas, como a Re-
duc, maior poluidora da Baía de 
Guanabara, e a CSN, maior polui-
dora do Rio Paraíba do Sul. Que 
empregam dezenas de milhares 
de trabalhadores. Simplesmente 
fechar é completamente inviável, 
e socialmente desastroso. Dei-
xar poluir, e ainda contaminar o 
pulmão dos operários e dos mo-
radores de Caxias e Volta Redon-
da? Nem pensar! Só com multas 
– a maioria não pagas ou que não 
modificam o quadro de agressão 

ambiental – é insuficiente!
Buscamos solução mais eficaz 

para a mudança profunda da tec-
nologia dessas grandes poluido-
ras: auditorias ambientais com-
pletas, de padrão internacional, 
plano de trabalho com cronogra-
ma para introdução de cada mu-
dança nos sistemas produtivos e 
de controle, assinatura de Termos 
de Ajustamento de Conduta e a li-
cença ambiental reduzida de cin-
co anos para ano a ano, condicio-
nada ao cumprimento das ações 
previstas para cada período.

No maior TAC da América Lati-
na, a Petrobras teve que investir 
R$ 1,2 bilhão em melhorias am-
bientais na Refinaria Duque de 

Caxias (Reduc) em 48 ações, em 
cinco anos, para a redução de 
92% das emissões atmosféricas 
(como o dióxido de enxofre e o 
monóxido de carbono) e de 90% 
nos óleos, orgânicos e metais dos 
efluentes industriais; circuitos 
fechados, filtros biológicos, reti-
rada do enxofre do diesel, e mais 
45 ações em benefício da qualida-
de do ar e das águas da Baía de 
Guanabara. Passados três anos, 
foram efetivamente investidos R$ 
580 milhões e a poluição reduzida 
à metade.

A Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN) foi submetida à pro-
funda auditoria ambiental inde-
pendente que constatou 125 ações 

Luiz Morier

para despoluir o Rio Paraíba do 
Sul e Volta Redonda. A CSN teve 
que assinar dois TACs no valor 
total de R$ 430 milhões, em mu-
danças estruturais para redução 
de 91% de suas emissõesatmos-
féricas e de 90% da contaminação 
química dos efluentes industriais. 
Vedação dos altos fornos, circula-
ção interna dos líquidos, sistemas 
de exaustores, isolamento das 
baterias de coque.

Principal manancial de águas 
do estado, o Rio Paraíba do Sul foi 
beneficiado, assim como a popu-
lação de Volta Redonda e Barra 
Mansa. Oitenta e cinco por cento 
das 125 ações do TAC foram efeti-
vamente realizadas até 2014.

Com licenças Prévia e de Ins-
talação dadas no governo de Ro-
sinha Garotinho em tempo re-
corde, em setembro e novembro 
de 2006, a alemã CSA, em Santa 
Cruz, cometeu sérios erros de 
concepção industrial, e apesar de 
ser moderna, gerou a “chuva de 
prata” – emissão de fuligem com 
ferro e carbono do processo de 
resfriamento do ferro gusa exce-
dente realizado a céu aberto!

Multamos e embargarmos a 
CSA, obrigando-a a pagar uma 
auditoria ambiental independen-
te, que determinou 36 ações de 
adequação no valor de R$ 135 mi-
lhões; a investir R$ 14 milhões em 
obras de compensação ambien-

tal, como a construção de posto 
da Clínica da Família na Av. João 
XXIII, e a assinar um TAC com 112 
condicionantes.

No item principal, teve que in-
vestir R$ 38 milhões em projeto 
pioneiro na siderurgia mundial: 
o enclausuramento do Poço de 
Emergência para resfriar o fer-
ro gusa em ambiente selado, e 
acabando assim com a “chuva de 
prata” que afetava o pulmão de 
moradores e trabalhadores; eta-
pa já concluída. O TAC está em 
finalização com outras ações de 
controle ambiental.

Obrigamos empresas do porte da CSA, em Santa Cruz, e da Reduc, em Caxias, 
a assinar TACs vultuosos para investimentos em melhorias ambientais em suas unidades produtivas

Fábio Cabral
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FUNDO VERDE DA UFRJ

Aprovamos decreto criando o 
pioneiro Fundo Verde da UFRJ. 
São R$ 7 milhões por ano para 
investir em projetos e progra-
mas inovadores baseados em 
tecnologia verde em seu campus 
da Ilha do Fundão, como a insta-
lação de painéis solares para a 
geração de energia ou o retrofit 
sustentável do Hospital Universi-
tário e da Pediatria.

O fundo é formado pelo valor do 
ICMS que a UFRJ deixa de pagar 
em sua conta de energia, devido 
à renúncia fiscal aprovada para a 
constituição do mecanismo finan-
ceiro; idealizado pela então sub-
secretária de Economia Verde da 
SEA, Suzana Kahn, parceira qualifi-
cada de nossa gestão. Muitas pes-
quisas da UFRJ poderão ser aplica-
das graças a este mecanismo.

Outra parceria bem-sucedida 
da SEA com a UFRJ foi o lança-
mento, na Rio+20, em 2012, da 
pedra fundamental do Polo Verde, 
na Ilha de Bom Jesus. Numa ex-
tensão do campus universitário, 
será o primeiro parque tecnoló-
gico do país com infraestrutura 
sustentável, integrando universi-
dade, governo e iniciativa privada.

LICENCIAMENTO  
AMBIENTAL RIGOROSO

Da mesma forma que o Inea ne-
gou o licenciamento ambiental 
de projeto bilionário da térmica a 
carvão italiana em Itaguaí – área 
densamente ocupada e com bacia 
aérea saturada –, licenciou com 
máximo rigor o Complexo Petro-

químico do Rio de Janeiro (Com-
perj), em Itaboraí.

Outras licenças importantes fo-
ram negadas, como o terminal de 
minérios da multinacional Brazo-
re, na Ilha de Itacuruçá, em Ita-
guaí, e a duplicação do terminal 
Tebig da Petrobras, a dois quilô-
metros da Ilha Grande, em Angra 
dos Reis. Os dois projetos afeta-
riam significativamente a pesca e 
o ecoturismo.

Como condicionante pela cons-
trução do Comperj, a Petrobras 
teve que custear a implantação 
de sistema de coleta e tratamento 
de esgoto dos municípios de Ita-
boraí, São Gonçalo e Maricá, em 
benefício de 1 milhão de pessoas, 
plantar sete milhões de mudas de 
Mata Atlântica ao longo dos rios 
Macacu e Caceribu e implantar um 
parque municipal em Guapimirim.

Além disso, ampliar em 70% a 
capacidade de abastecimento de 
água de cidades como Itaboraí, 
São Gonçalo, Tanguá e Niterói, 
em benefício de 2 milhões de mo-
radores. Em conjunto com o Mi-
nistério das Cidades, custear a 
Linha 3 do Metrô, ligando Niterói 
e Itaboraí.

Foram ainda exigidos padrões 
de emissões atmosféricas e de 
lançamento de efluentes em mé-
dia oito vezes mais rigorosos dos 
que os padrões nacionais do Co-
nama, o que forçou o Comperj a 
trocar o óleo pelo gás natural. E 
com vedação expressa de retirar 
um pé de manguezal e de lançar 
um único litro de poluente na Baía 
de Guanabara!

A universidade conta agora
com R$ 7 milhões anuais
para aplicar em projetos

de tecnologia verde no
Campus da Ilha do Fundão,

como a instalação de painéis
solares para gerar energia

secretaria do meio ambiente
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COORDENADORIA DE  
COMBATE AOS CRIMES  
AMBIENTAIS - CICCA

Medidas preventivas são funda-
mentais para a preservação. Che-
gamos praticamente ao desmata-
mento Zero da Mata Atlântica no 
Rio de Janeiro por conta do licen-
ciamento rigoroso, do ICMS Verde 
e do combate implacável aos cri-
mes ambientais.

Criamos na SEA, em 2007, 
a Coordenadoria Integrada de 
Combate aos Crimes Ambientais 
(Cicca), comandada pelo coronel 
José Maurício Padrone. Foram 
centenas de ações, como o fe-
chamento de lixões clandestinos, 
embargo e demolição de constru-
ções em áreas de proteção am-
biental, combate à caça e pesca 
ilegais, interdição de areais, de-
pósitos de combustíveis, carvoa-
rias e madeireiras clandestinos, 
“rolha ecológica” na saída de es-
goto irregular de residências e 
estabelecimentos, apreensão de 
centenas de balões e de pássaros 
do tráfico de animais silvestres.

Foram multados e punidos ri-
cos, classe média e pobres. De-
molimos quiosques ilegais em 
praias de Búzios e explodimos 
em Paraty a Mansão do Corea-
no, de 1.300 m2. Embargamos 

Combate aos Crimes 
Ambientais

Com o robô-espião, lacramos 
saídas clandestinas de esgoto. Com 

o apoio das UPAMs, reprimimos 
desmatamentos e caça ilegal em 

parques e lagoas

secretaria do meio ambiente

a construção de barracos em 
áreas de preservação e as 
cavalariças do Jockey Clube 
que lançavam coliformes na 
Lagoa Rodrigo de Freitas, na 
Zona Sul do Rio.

A Cicca faz importante 
trabalho de integração dos 
órgãos de fiscalização am-
biental como Ibama, Polícia 
Federal, ICMBio, Comando de 
Policiamento Ambiental e De-
legacia de Proteção ao Meio 
Ambiente. E com o Disque-
Denúncia, que criou, com re-
cursos do Fecam, o Programa 
Linha Verde, para receber de-
núncias de crimes ambientais 
pelo telefone 0300-253-1177; 
com garantia de anonimato.

Com a criação da Cicca, fortalecemos
combate aos crimes ambientais e
ações para o fechamento de lixões

Fotos: Luiz Morier

GUARDA-PARQUES

Com a promoção, em 2012, de 
concurso público para a con-
tratação de 220 guarda-par-
ques, o Rio de Janeiro se tornou 
o primeiro estado brasileiro a 
contar com esse serviço estru-
turado para atuar em unidades 
de conservação, em ações como 
de proteção da biodiversidade, 
educação ambiental e preven-
ção de incêndios florestais. A 
esse trabalho se somaram 60 
bombeiros que, desde 2010, vêm 
atuando como guarda-parques 
em parques estaduais, como 
os da Ilha Grande, Três Picos e 
Costa do Sol.

UNIDADE DE  
POLICIAMENTO AMBIENTAL

Inspirados nas UPPs, criamos, 
em 2012, as Unidades de Poli-
ciamento Ambiental (UPAMs), 
para intensificar o comba-
te aos crimes ambientais em 
parques e no entorno. Esses 
PMs combatem invasões, caça 
de animais silvestres, extração 
ilegal de palmito e desmata-
mentos.

Já foram instaladas UPAMs 
em nove parques, como Ilha 
Grande e Pedra Branca, Três 
Picos, Desengano, Serra da Ti-
ririca. Os policiais atuam sem-
pre em conjunto com funcioná-
rios do Inea e guarda-parques, 
com ações que resultaram em 
centenas de prisões e apreen-
são de armas, milhares de au-
tos e de boletins de ocorrência.

Luiz Morier

Fotos: Marcelo Horn
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LIXÃO ZERO

Em 2006, a situação era dramá-
tica: dos 92 municípios do Esta-
do do Rio de Janeiro, 76 descar-
tavam seus resíduos em lixões e 
12, em locais remediados e con-
trolados. Apenas quatro cidades 
destinavam seu lixo em aterros 
sanitários – 9% do total de resí-
duos gerados no estado.

No início de 2014, 62 cidades 
já estavam descartando seu lixo 
em local ambientalmente ade-
quado – o que representava 92% 
do lixo produzido nas cidades 
fluminenses sendo encaminha-
do para tratamento em aterros 
sanitários ou centrais de trata-
mento de resíduos sólidos.

Cuidar do lixo urbano é de-
ver constitucional das prefei-
turas. Mas não podíamos ficar 
indiferentes ao drama social 
e ambiental vivido pela maior 
parte das cidades fluminenses. 
Construímos, com recursos 
do Fecam, nove aterros inter-
municipais para 42 municípios. 
Licenciamos dez aterros priva-
dos. Criamos um subsídio espe-
cial de três anos para ajudar a 
transição dos municípios do li-
xão para o aterro, estimulados 
pela Lei do ICMS Verde.

Fechamos todos os lixões mu-
nicipais no entorno da Baía de 
Guanabara, como o de Itaóca, em 
São Gonçalo, Babi, em Belford 
Roxo, e Gramacho, em Duque de 
Caxias, o maior lixão a céu aberto 
da América Latina. Estes em con-
junto lançavam um Maracanã se-
manal até o teto de chorume nas 
águas da Guanabara!

secretaria do meio ambiente

Incentivamos 
a instalação de 

aterros sanitários: 
em sete anos, 

o índice de lixo 
tratado no Rio de 
Janeiro pulou de 

9% para 92%!

Pacto pelo 
Saneamento
Lançamos na SEA, em 2011, o Pacto pelo Saneamento, importante 
iniciativa para articular ações de prefeituras, concessionárias de ser-
viços públicos e de outros atores sociais em prol do avanço do sane-
amento. Estabelecemos a meta de erradicar todos os lixões munici-
pais até o final de 2014 e de coletar e tratar 80% dos esgotos gerados 
no território fluminense até 2018.
 O déficit histórico era grande. Mas em termos de saneamento bá-
sico no Rio de Janeiro – com ações como a implantação de aterros 
sanitários, o fim da maioria dos lixões municipais e a implantação de 
redes e estações de tratamento de esgoto –, nunca se avançou tanto 
no meio ambiente no estado como nos últimos anos.

Luiz Morier

Acervo SEA

BAÍA DE GUANABARA

Tudo o que acontece na bacia hi-
drográfica contribuinte da Baía de 
Guanabara, com 9,5 milhões de 
pessoas, centenas de indústrias, 
impacta diretamente o espelho 
d´água e o seu ecossistema.

A Reduc polui quatro vezes mais 
do que todas as outras indústrias 
em conjunto. Através do TAC da 
Reduc, a poluição já diminuiu pela 
metade, e nos próximos três anos 
a redução chegará a 90%, um es-
forço brutal de R$ 1,2 bilhão.

O fim dos lixões da Baixada Flu-
minense, Itaboraí e São Gonçalo 
retirou da Guanabara milhões de 
litros do chorume, que retira o 
oxigênio de peixes, caranguejos e 
manguezais.

O maior desafio é o saneamen-
to. Em 2006, só 15% do esgoto 

que chegava à baía era tratado. Em 
2014, com ações financiadas pelo 
Fecam e pelo PAC, da Cedae, Inea e 
SEA, triplicamos o tratamento para 
45%, com novas redes elevatórias e 
a construção ou finalização de esta-
ções de tratamento em vários pon-
tos. Mas 55% continuam a poluir as 
águas da baía, o que é inadmissível.

O grande passivo vem do Progra-
ma de Despoluição da Baía de Gua-
nabara (PDBG), implementado de 
1993 a 2006. Construíram quatro es-
tações de tratamento de esgoto, mas 
não as redes e estações elevatórias 
que bombeiam o esgoto de cidades 
para as ETEs. Por 13 anos, as ETEs 
estiveram secas, sem tratar um litro 
sequer; embora inauguradas, mais 
de uma vez, por governadores sor-
rindo para as câmeras de TV.

Lorem Ipsum Dolor Sit Lorem 
Ipsum Das Gro Lorem Ipsum 

Expediente L sum Expediente.

Ainda há muito por fazer,
mas avançamos no saneamento

da Baía de Guanabara

Fotos: Luiz Morier
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Criamos o Programa de Sanea-
mento dos Municípios do Entorno 
da Baía de Guanabara (Psam), 
focado naparceria com 16 mu-
nicípios que integram sua bacia 
hidrográfica, para a elaboração 
dos Planos Municipais de Sanea-
mento Básico (PMSBs) e as obras 
de esgotamento sanitário em três 
polos: Alcântara, em São Gonça-
lo, onde vivem 450 mil pessoas; o 
Centro da Cidade do Rio de Janei-
ro, para a despoluição do Canal do 
Mangue; e municípios da Baixada 
Fluminense, como Caxias, Belford 
Roxo, Nova Iguaçu e São João de 
Meriti. Todas em andamento.

Os municípios concluíram seus 
PMSBs, tanto da Baixada Flumi-
nense, como Tanguá e Rio Bonito. 
Com os milhões de condicionan-
tes do Comperj avançam as obras 
de saneamento em Itaboraí. Em 
São Gonçalo, começamos a cons-
truir uma nova ETE em Alcânta-
ra e sua rede coletora de esgoto 
para 450 mil pessoas.

A maior ETE do entorno da Baía 
de Guanabara, a da Alegria, no 
bairro do Caju, na Zona Norte do 
Rio, foi ampliada para 2.500 litros 
por segundo, e tem recursos e pro-
jetos para chegar ao dobro. Está 
na rua a licitação para levar todo o 
esgoto dos Complexos do Alemão e 
da Maré para a ETE Alegria.

Financiamos com o Fecam importantes 
obras para aumentar o tratamento 

de esgoto no entorno da Baía de 
Guanabara, como nas ETEs Alegria,  

no Caju, Sarapuí e São Gonçalo

Fotos: Acervo CEDAE

SENA LIMPA – INÍCIO DA
DESPOLUIÇÃO DAS PRAIAS

Lançamos, em 2012, com o Inea, 
Cedae, Rio Águas e Comlurb, o 
Programa Sena Limpa, para re-
cuperar ambientalmente seis 
praias do Rio: Bica, na Ilha do Go-
vernador, Vermelha/Urca, Leme, 
Ipanema, Leblon e São Conrado.

As obras estão em curso, mos-
trando os primeiros resultados 
positivos: Praia Vermelha bal-
neável em 90% das semanas; Ipa-
nema e Leme passaram de 45% 
para 75% de balneabilidade.

O Sena Limpa abrange obras de 
implantação e de modernização 
de galerias de esgotamento sani-
tário – além de um combate firme 
a ligações clandestinas de esgoto 
em redes de água pluvial que de-
ságuam nas praias e a caixas de 
gordura dos bares e restaurantes.

Com a contratação de um servi-
ço de teleinspeção, com um equi-
pamento de filmagem batizado 
de Robô-Espião, flagramos liga-
ções clandestinas de hotéis, ca-
sas comerciais, prédios em Ipa-
nema e mansões no Leblon, que 
foram multados e obrigados a se 
adequar. Concretamos as saídas 
clandestinas com nossa Opera-
ção Rolha-Ecológica.

Acabamos com as galerias plu-
viais que despejavam no Canal do 
Jardim de Alah o esgoto in na-
tura do Pavão/Pavãozinho e da 
Cruzada São Sebastião, poluindo 
Ipanema e Leblon. Este passou 
a ser bombeado por elevatórias 
ao emissário submarino, a 3.800 
metros da costa. Só estas obras 
com a Cedae, financiadas pelo 

Fecam, reduziram em 60% a po-
luição da Praia de Ipanema.

Lançamos o Sena Limpa 2, em 
outubro 2013, com  o início da 
elaboração de projetos para des-
poluis mais seis praias: Paquetá, 
Guanabara, na Ilha do Governador,  
Flamengo, Botafogo , Copacabana 
e Pepê, na Barra da Tijuca.

As praias da Ilha de Paquetá já 
estão com obras de construção 
da galeria de cintura e do emissá-
rio, que serão conectados à ETE 
São Gonçalo. Houve atraso nas 
obras de São Conrado, por conta 
das empresas que venceram as 

licitações, mas os tubulões co-
meçaram a ser instalados para 
levar todo o esgoto da Rocinha 
para o emissário submarino.

Várias praias continuam poluí-
das há mais de 30 anos, o que é 
triste. A novidade é que temos 
uma ação conjunta de nove ór-
gãos estaduais e municipais 
(que antes se acusavam mutua-
mente de culpa), um diagnósti-
co, recursos e ações, o que nun-
ca houve. Falta muito trabalho. 
Depois da nossa saída da SEA, 
em janeiro de 2014, várias des-
sas obras desaceleraram.

Lançamos com Cedae e Prefeitura do Rio, e ajuda do robô-espião, 
programa para despoluir praias como Ipanema e São Conrado

Luiz Morier

Marcelo Horn Luiz Morier
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PROJETOS IGUAÇU 

O Projeto Iguaçu é um sonho an-
tigo do movimento social da Bai-
xada Fluminense. Sem um pro-
grama como o Minha Casa Minha 
Vida, do Governo Lula e Dilma, pes-
soas que não tinham lugar decen-
te para morar passaram a ocupar 
desordenadamente as margens de 
rios, como o Iguaçu, Botas e Sara-
puí, que foram desmatados e asso-
reados. Por falta de programas de 
educação ambiental e de serviços 
municipais de recolhimento de lixo, 
as pessoas costumam jogar tudo 
dentro dos rios, aumentando o ris-
co de enchentes.

Promovido pelo Inea, o Projeto 
Iguaçu já dragou, nos últimos cin-

co anos, mais de 80 quilômetros 
de rios e realocou 4.200 famílias 
das margens de rios da Baixada 
Fluminense, que foram morar 
em áreas seguras. Depois dessas 
ações, nessas regiões ninguém 
mais morreu por inundação. Re-
tiramos 42 mil pneus do leito des-
ses rios! O projeto já beneficiou 
2,5 milhões de moradores de Du-
que de Caxias, São João de Meriti, 
Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita 
e Nova Iguaçu e também do bairro 
de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Começamos, em 2012, proje-
to semelhante na bacia do Rio 
Imboaçu, em São Gonçalo, com 
ações de prevenção de cheias, 

com dragagem e urbanização do 
entorno dos rios, e a realocação 
de 500 famílias que vivem em 
áreas com risco de inundação. 
Obras de saneamento sanitário 
estão também sendo realizadas, 
com a construção e recuperação 
dos sistemas de coleta e trata-
mento de esgotos.

Recuperamos rios da Baixada Fluminense, 
retirando pneus e beneficiando 

2,5 milhões de moradores

Acervo Inea

UTRs – UNIDADES DE
TRATAMENTO DE RIOS

As chamadas UTRs – unidades 
de tratamento de rios não substi-
tuem o saneamento. São comple-
mentares e transitórias. Foram 
adotadas como alternativa para 
acelerar a limpeza da Baía de Gua-
nabara, diante do grande passivo e 
do tempo para implantar as redes 
de coleta e ligações domiciliares 
em áreas densamente ocupadas.
Trata-se de tratamento físico-quí-
mico na foz de rios e canais que 
deságuam na baía, retirando 80% 
da carga poluente. O saneamento 
tem que seguir rio acima, pela saú-
de pública, mais importante que 
qualquer evento esportivo. Afinal, 
a principal causa da mortalidade 
infantil são doenças causadas por 
água contaminada.
São necessárias cinco UTRs para 
limpar 80% da baía, em comple-
mento ao avanço do saneamento 
ambiental. Construímos a pri-
meira UTR do Rio Irajá, com R$ 
40 milhões do TAC da Reduc, que 
reduz 12% da poluição orgânica 
que chega à baía. A segunda UTR 
em construção, de Pavuna-Meriti, 
removerá mais 22% dos efluentes 
que poluem as águas da Guana-
bara. Faltam implantar as outras 
três planejadas.

As UTRs não substituem o 
saneamento, mas foram adotadas 

para acelerar a despoluição das 
águas da Baía de Guanabara 

enquanto os governos não conseguem 
avançar com obras de coleta e 

tratamento de esgoto rio acima, em 
áreas extremamente adensadas com 

casas populares, o que complica a 
instalação de redes

Fotos: Luiz Morier
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DRAGAGEM E RECUPERAÇÃO 
DO CANAL DO FUNDÃO

Novo cartão-postal do Rio, a Pon-
te do Saber, que cruza a Linha 
Vermelha, porta de entrada da 
cidade, é marca do projeto de re-
cuperação ambiental do Canal do 
Fundão e seu entorno. O ecossis-
tema do canal ganhou vida nova: 
aves que não eram vistas há 20 
anos retornaram à região.

A obra, com o plantio de 320 mil 
mudas de manguezais, foi execu-
tada com a conversão de multas 
ambientais da Petrobras. Foram 
reurbanizadas a Cidade Universi-
tária e sua Vila Residencial, com 
todo o esgoto levado para tra-
tamento na ETE Alegria. Foram 
dragados do canal – e encapsula-
dos em estruturas de geobags – 
5,8 milhões de m³ de sedimentos 
contaminados.

Com a dragagem e o aprofun-
damento do canal, foram revitali-
zados cinco estaleiros do entorno 
da Ilha do Fundão e do Caju, com 
destaque para o Inhaúma (ex
-Ishibrás), que estava desativado 
há mais de dez anos. Com a rea-
tivação da indústria naval, foram 
gerados 6.000 postos de trabalho.

Mas o trabalho não está com-
pleto. A Cedae precisa fazer a sua 
parte: no projeto de ampliação da 
ETE Alegria, encontram-se em 
fase de implantação dois grandes 
troncos coletores (Faria-Timbó 
e Manguinhos) que irão captar 
o esgoto das comunidades dos 
complexos da Maré, Alemão, Ja-
carezinho e Manguinhos.

Do outro lado da Baía de Gua-
nabara, retiramos 52 carcaças 

de embarcações que há décadas 
atravancavam o Canal de São 
Lourenço, entre a Ilha da Con-
ceição e o litoral de Niterói. Esta 
ação combate a poluição, pois há 
óleo em vários barcos afundados, 
melhora a pesca, a navegação e o 
trabalho nos estaleiros navais. O 
Ministério da Pesca tem que dra-
gar o canal, para que possa ser 
reaberto o Centro Integrado de 
Pesca Artesanal, ali instalado.

A retomada da indústria naval
no entorno do Canal do Fundão,

o replantio de manguezais e a
coleta de lixo flutuante fazem

parte das ações de despoluição
da Baía de Guanabara

Fotos: Luiz Morier

REFLORESTAMENTO
DO ENTORNO DA
BAÍA DE GUANABARA

Promovemos ações de reflorestamento 
do entorno da Baía de Guanabara, com o 
plantio de sete milhões de mudas de es-
pécies de Mata Atlântica no entorno do 
Comperj, nas margens dos rios Macacu e 
Caceribu. Além da captação de carbono, 
protegemos os recursos hídricos e conec-
tamos Corredores de Biodiversidade.

No programa de recuperação do Ca-
nal do Fundão foram plantadas 320 mil 
mudas de mangue, com a revitalização 
de 40 hectares de áreas degradadas; o 
equivalente a 40 campos de futebol. De-
terminamos também reflorestamentos 
em Itaboraí, Magé, Ilha do Governador, 
Rio Bonito e Niterói, para a proteção de 
encostas e rios.

ECOBARREIRAS E ECOBARCOS

Acabar com os lixões do entorno da Baía 
de Guanabara foi uma vitória expressi-
va. Um dos desafios que temos que ven-
cer é fazer com que as prefeituras do 
entorno avancem com a coleta seletiva 
domiciliar – o índice está em torno de 
3% –, educação ambiental, coleta diária 
de lixo urbano, apoio ao trabalho de coo-
perativas de catadores.

Na falta de ações municipais consisten-
tes, instalamos 11 ecobarreiras em foz de 
rios e contratamos dez ecobarcos para 
navegar pelas águas da baía, recolhendo 
parte do lixo flutuante. Depois da nossa 
saída do governo estadual, em janeiro de 
2014, houve falhas na manutenção.

Trata-se de iniciativa complementar 
para viabilizar a realização de regatas na 
baía nos Jogos Olímpicos do Rio. Mas se 
9,5 milhões de pessoas lançarem lixo nos 
rios, será missão impossível livrar a Baía 
de Guanabara desse problema.

Fotos: Luiz Morier
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DESPOLUIÇÃO DAS  
LAGOAS DA BARRA

A despoluição do complexo 
lagunar da Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá é um grande de-
safio ambiental. Investimos 
R$ 600 milhões de recursos 
do Fecam em obras de sa-
neamento, com a instalação 
de estação de tratamento de 
esgoto do emissário submari-
no de cinco quilômetros e 28 
estações elevatórias, com 460 
quilômetros de rede coletora.

No entanto, vários condomí-
nios e shoppings não faziam 
suas ligações à rede de esgo-
to. Por ser mais barato, des-
pejavam seu esgoto in natura 
nas degradadas lagoas. Com 
nossas blitze ambientais, la-
cramos as saídas com “rolhas
-ecológicas”, obrigando esses 
infratores a se conectarem à 
rede coletora de esgoto.

Atualmente, 80% dos imó-
veis da Barra estão ligados na 
rede, à ETE e ao emissário. No 
Recreio, são 70%. Em Jacare-
paguá, 40% conectados.

DRAGAGENS  
E RECUPERAÇÃO 

Além de saneadas, as lagoas 
têm que ser dragadas, pois estão 
completamente assoreadas há 30 
anos. Elaboramos o projeto que 
inclui a dragagem de 5,5 milhões 
de m³ e a recuperação ambiental 
das lagoas de Marapendi, Tijuca, 
Camorim e Jacarepaguá, além 
dos canais da Joatinga e de Ma-
rapendi, totalizando um perímetro 
de 15 km de extensão.

Uma ilha-parque será construí-
da na Lagoa da Tijuca, com centro 
de educação ambiental, e o que-
bra-mar será estendido em 180 
metros, com a construção de um 

restaurante panorâmico na embo-
cadura do Canal da Joatinga.

Adotamos sugestão das três au-
diências públicas que promove-
mos para a construção de cinco 
estações hidroviárias às margens 
das lagoas, garantindo mais aces-
sibilidade com menos engarrafa-
mento e poluição.

Preparamos tudo em dois anos, 
com batimetria, projeto, orçamen-
to, licenças, editais, licitações. As 
obras começaram, e garantirão 
mais esportes náuticos, navega-
ção, pesca, troca com o mar e oxi-
genação das águas das lagoas.

Obrigamos condomínios a se 
ligarem com rede de esgoto e 

deixamos pronto para execução 
projeto de dragagem e recu-

peração ambiental do complexo 
lagunar da Barra

Fotos: Luiz Morier

SANEAMENTO DE MARICÁ

No Município de Maricá, na Re-
gião dos Lagos, preparamos 
amplo programa de despolui-
ção das lagoas – já iniciado, 
com recursos que cravamos 
na licença do Comperj como 
condicionante ambiental –, 
que reverterá seu processo de 
degradação.

As intervenções protegerão a 
lagoa, a saúde e o mar. Serão 
130 quilômetros de rede cole-
tora de esgoto, 13.700 ligações 
domiciliares, construção de 
oito elevatórias e de uma es-
tação de tratamento de esgoto 
(ETE) e de um emissário sub-
marino com quatro quilômetros 
mar adentro. Na sequência, 
atenderão aos demais bairros, 
chegando a 90% do total da po-
pulação de Maricá. A pesca, o 
ecoturismo e os empregos ver-
des serão beneficiados.

Lorem Ipsum Dolor Sit Lorem 
Ipsum Das Gro Lorem Ipsum 

Exporem Ipsum Expediente sum 
Expediente L Lorem Ipsum Dolor 
Sit Lorem Ipsum Das Gro Lorem 

Ipsum Expediente.

Investimos muitos recursos do Fe-
cam em conjunto com o comitê de 
bacia e as concessionárias e prefei-
turas do entorno da Lagoa de Ara-
ruama. Chegamos a 80% de trata-
mento de esgoto – o que, combinado 
com o desassoreamento do Canal de 
Itajuru e de vários pontos, melhorou 
muito a circulação e a qualidade de 
suas águas. Assim, voltou o Festival 

REGIÃO DOS LAGOS
Nacional do Camarão e o Campeo-
nato Nacional de Windsurf.

Apoiamos fortemente, com 
a Cicca, o Defeso de 60 dias na 
Lagoa da Araruama, o que, em 
conjunto com todas as medidas 
implementadas, aumentaram a 
quantidade e o tamanho dos pei-
xes. Perumbebas de 14 quilos fo-
ram pescadas pela primeira vez.

Articulamos ações e investimos
recursos para aumentar índice

de saneamento de Maricá e
outras cidades da Região dos

Lagos, como Araruama

Fotos: Luiz Morier
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(ETEs) em Visconde de Mauá, em 
Resende, e Maringá e Maromba, em 
Itatiaia. Reforçamos o turismo sus-
tentável com a implantação de es-
trada-parque e o Parque Estadual da 
Pedra Selada, com 8 mil hectares.

Apoiamos também a mode-
lagem e o financiamento com a 
Prefeitura de Paraty para o sa-
neamento ambiental completo e 
o abastecimento de água potável 

VOLTA REDONDA, BARRA 
MANSA, MAUÁ, PARATY E 
ILHA GRANDE

Avançamos com o saneamen-
to em importantes cidades da 
Região do Médio Paraíba e na 
Região Sul onde a coleta e tra-
tamento de esgoto eram pratica-
mente inexistentes.

Volta Redonda recebeu R$ 70 
milhões DE investimentos do Fe-
cam. O município passará do tra-
tamento de esgoto de 5% (2006) 
para 50%, em 2014, já benefician-
do metade da população.

Em Barra Mansa, em parceria 
com a prefeitura, investimos R$ 
45 milhões do Fecam em ligações 
domiciliares e três ETEs, aten-
dendo a bairros como Santa Rosa 
e Jardim Alice, beneficiando 120 
mil moradores – 65% da popula-
ção da cidade – e as águas do Rio 
Paraíba do Sul!

Para despoluir o Rio Preto, cons-
truímos três estações biológicas 

Com tratamento de esgoto,
beneficiamos 65% da população
de Resende e Rio Paraíba do Sul

Ampliamos para mais de 50%
saneamento em cidades do
Médio Paraíba onde quase
não existia esgoto tratado

no centro histórico. Não teremos 
mais Flip no cocô, e Paraty rece-
berá o sonhado título de Patrimô-
nio da Humanidade.

Na Ilha Grande – um paraíso 
ecológico que não tinha qualquer 
saneamento – estão avançando 
as obras de tratamento de esgoto 
em Araçatiba e Provetá, e sendo 
iniciadas no Abraão, com recur-
sos do Prodetur.

Fotos: Luiz Morier

Para estimularmos os 92 mu-
nicípios do Rio de Janeiro a ala-
vancar a coleta seletiva domici-
liar, lançamos, em 2013, o Pacto 
pela Reciclagem, para organi-
zar redes, qualificar e integrar 
cooperativas de catadores e os 
programas da Fábrica Verde, 
que transforma lixo eletrônico 
em inclusão digital, do Prove, de 
incentivo à reciclagem de óleo 
de cozinha usado, e do Entulho 
Limpo da Baixada Fluminense, 
para o reaproveitamento de re-
síduos da construção civil.

Com o pacto, demos também 
apoio aos municípios em progra-
mas de coleta seletiva solidária 
e construímos o pioneiro Polo de 
Reciclagem, em Gramacho, em 
Duque de Caxias, que absorverá 
500 catadores que atuavam no 
antigo lixão de Gramacho.

FÁBRICA VERDE

Em 2011, iniciamos a Fábrica 
Verde, com o objetivo básico de 
organizar práticas inclusivas ini-
cialmente em comunidades com 
UPPs, para completar a ação 
policial com ações sociais indis-
pensáveis para o avanço da cida-
dania e da pacificação.

Estabelecemos parceria com a 
Uerj, promovendo, com recursos 
do Fecam, uma experiência iné-
dita, relacionando meio ambien-
te, reciclagem e inclusão social e 
digital – transformando lixo ele-
trônico em inclusão digital.

Tendo à frente a então supe-
rintendente de Território e Cida-
dania da SEA, Ingrid Gerolimich, 
implantamos a Fábrica Verde no 
Complexo do Alemão, na Rocinha, 
nos morros Chacrinha, Salgueiro 
e Turano e no Complexo de Man-
guinhos e Jacarezinho.

Jovens selecionados dessas 
comunidades recebem bolsa 
mensal de R$ 150 para aprender 
a desmontar computadores in-
servíveis – que, descartados no 
ambiente, contaminariam solos 
e águas com metais pesados – e 

remontar as peças “fabricando” 
outro computador.

Para cada três máquinas des-
cartadas, surge uma em condi-
ções de uso, reformado, que é 
doado para telecentros comunitá-
rios, gratuitos, para que milhares 
de jovens se conectem à internet.

Até janeiro de 2014, 4.400 alu-
nos haviam concluído o curso 
da Fábrica Verde – 40% deles 
ingressando no mercado de tra-
balho. E 4.800 computadores re-
formados foram doados a tele-
centros comunitários.

Incentivamos a inclusão 
social e digital com a  

Fábrica Verde,  
selecionando jovens em 

comunidades pacificadas 
para aprenderem a reciclar 

computadores inservíveis

Pacto pela Reciclagem
Fotos: Luiz Morier
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ECOMODA E ECOBUFFET

Com a Superintendência de Ter-
ritório e Cidadania, investimos 
em ações de empreendedorismo 
na reciclagem de roupas e de ali-
mentos, desenvolvendo os pro-
jetos EcoModa, na Mangueira, e 
EcoBuffet, nas comunidades da 
Chacrinha, Salgueiro e Turano, 
na Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Com a orientação de estilis-
tas, o EcoModa da Manguei-
ra transforma roupas velhas, 
banners e fantasias antigas em 

bolsas, vestidos, chapéus. Até 
o início de 2014, capacitamos 
600 moradores da Mangueira 
em moda sustentável, em pré-
dio com máquinas onde os alu-
nos têm aulas de corte e cos-
tura, modelagem, desenho de 
moda, estamparia, serigrafia e 
acessórios. Os alunos recebem 
ajuda mensal de R$ 150 – com 
os melhores se tornando moni-
tores, sendo contemplados com 
bolsa mensal de R$ 600.

Na Chacrinha/Salgueiro/Tura-
no, inauguramos, em 2013, o Eco-
Buffet, onde partes descartadas 
de alimentos, como sementes, 
folhas e caules, são usadas para 
fazer petiscos gostosos e nutri-
tivos. Os alunos são capacitados 
por nutricionistas e chefs de res-
taurantes em técnicas de culiná-
ria com aproveitamento integral 
de alimentos. Contribuindo as-
sim para diminuir o lixo orgânico 
das comunidades, gerar trabalho 
e renda para moradores.

Já foram atendidos centenas 
de alunos. O EcoBuffet oferece 
suporte para a formação de mi-
croempresas na área de buffet 
sustentável com apoio do Se-
brae e da AgeRio, que financiam 
a abertura de micronegócios.

Com a orientação de estilistas, o EcoModa da Mangueira
mostra a força da moda sustentável, transformando roupas

velhas e fantasias antigas em bolsas, vestidos e chapéus

O EcoBuffet
da Chacrinha
capacita
moradores
em culinária 
sustentável

André Gomes de Melo
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Com os programas de reciclagem de óleo de cozinha usado e
o de Coleta Seletiva Solidária, incentivamos o trabalho

de cooperativas de catadores no Rio de Janeiro

RECICLAGEM DE ÓLEOS  
VEGETAIS

Criamos na SEA, em 2008, o Prove 
(Programa de Reaproveitamento 
de Óleos Vegetais), evitando até 
agora que cerca de 15 milhões de 
litros de óleo de cozinha usado 
fossem descartados inadequada-
mente em ralos de pias – sendo 
convertidos em sabão e biodiesel.

O óleo usado é recolhido por co-
operativas de catadores que inte-
gram a rede do Prove, sendo con-
vertido em matéria prima e renda, 
deixando de entupir redes de es-
goto e contaminar rios e lagoas.

Atualmente, o Prove mobiliza 
450 trabalhadores de vários mu-
nicípios, em 45 cooperativas. O 
programa tem apoio crescente de 
restaurantes, hotéis, condomí-
nios e escolas públicas.

Em 2013, incluímos o Prove na 
Lei do ICMS Verde: cidades que 
avançarem na coleta seletiva de 
óleo de cozinha usado receberão 
mais verbas de ICMS.

COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA

Criamos, em 2009, o Programa Co-
leta Seletiva Solidária (PCCS). Pro-
movido pelo Inea, apoia as prefeitu-
ras na elaboração, planejamento e 
implantação de PCCS, criando nova 
cultura. Em janeiro de 2014, quando 
deixamos a SEA, o programa – ven-
cedor do Prêmio Planeta Casa de 
2012 na categoria Ação Social – ha-
via atendido a 73 municípios.

Dessas cidades, 21 já contam 
com a coleta seletiva solidária, 
com 670 toneladas de materiais 
recicláveis sendo comercializa-

das mensalmente. De 202 esco-
las atendidas diretamente, 81 já a 
implantaram. Quinhentos catado-
res foram integrados em progra-
mas municipais de coleta seletiva 
solidária, por meio de cooperati-

vas e associações. Em outubro de 
2013, o programa passou a aten-
der os polos gastronômicos do 
Rio de Janeiro, em parceria com 
o Sebrae e a Secretaria Municipal 
de Economia Solidária.
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POLO DE RECICLAGEM  
DE GRAMACHO

Inauguramos, no final de 2013, 
como apoio do Governo Dilma, o 
primeiro polo de reciclagem do 
país, em Jardim Gramacho, em 
Duque de Caxias, incentivando a 
coleta seletiva de lixo e a cadeia 
da reciclagem. Coroamento de 
um trabalho articulado por dili-
gente equipe da SEA capitane-
ada pela então superintendente 
de Articulação Institucional, De-
nise Lobato, e pelo incansável 
Jorge Pinheiro.

Fruto de convênio com a Reduc 
e o Pangea, o Polo de Recicla-
gem de Gramacho vai absorver 
500 catadores do antigo lixão de 
Gramacho com moderna ma-
quinaria para o recebimento, 
triagem, enfardamento e esto-
cagem de resíduos para venda à 
indústria da reciclagem. O polo 
já emprega 200 catadores.

Catadores e catadoras que an-
tes trabalhavam em meio a ratos 
e mau cheiro, agora têm direito 
a uma vida profissional digna, 
atuando em local limpo, coberto 
e com modernos equipamentos, 
que agregam valor aos materiais 
que comercializam.

Com ecopontos na 
Baixada Fluminense 

para a coleta de 
entulhos da construção 
civil e um pioneiro polo 

de reciclagem, em 
Caxias, incentivamos  

vida profissional digna 
para catadores que 

trabalhavam em meio a 
ratos e mau cheiro

Fotos: Luiz Morier

ENTULHO LIMPO DA BAIXADA

Lançamos o Programa Entulho Limpo da Bai-
xada, em 2013, para ajudar os seis municípios 
da Baixada Fluminense a dar destinação ade-
quada para entulhos provenientes do setor da 
construção civil, encaminhando material para 
a cadeia da reciclagem.

O programa compreende a instalação de 
107 ecopontos de coleta distribuídos pelas 
cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, 
Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João 
de Meriti, além da construção de seis áre-
as para triagem e transbordo (ATTs) – sen-
do duas em Nova Iguaçu; duas em Duque de 
Caxias; uma em Belford Roxo; e uma em São 
João de Meriti.

Os ecopontos já estão sendo construídos, 
além da primeira usina de moagem de entu-
lhos, em São João de Meriti. Esses ecopontos 
receberão o entulho de geradores a ser enca-
minhado para áreas de triagem e transbordo, 
onde serão reaproveitados em obras, ao invés 
de entupir os rios que estamos dragando e 
causar enchentes.

Fotos: Luiz Morier
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MAPEAMENTO DE RISCO E 
RADARES METEREOLÓGICOS

Com o agravamento do aqueci-
mento global e dos desastres na-
turais, investimos em ações pre-
ventivas para minimizar efeitos 
de tragédias ambientais como a 
que atingiu a Região Serrana, em 
janeiro de 2011, provocando cen-
tenas de mortes em Nova Fribur-
go, Teresópolis e Petrópolis.

A SEA e o Inea financiaram, 
com o Fecam, a elaboração pelo 
Departamento de Recursos Mi-
nerais (DRM-RJ) do mapeamento 
de áreas de risco, de escorrega-
mentos e inundações para todos 
os municípios fluminenses. Mas 
esses mapas não podem ser es-
quecidos na gaveta de burocra-
tas. Áreas de risco em Friburgo, 
Teresópolis e Petrópolis já mape-
adas foram palco de expansões 
equivocadas pelas prefeituras.

Aprovamos então a Lei 6442/13, 
que obriga todos 92 municípios a 
incorporar esses mapeamentos 
em seus planos diretores e leis de 
uso do solo. Perderão o mandato 
prefeitos que permitirem cons-
truções em áreas de risco!

Adquirimos também dois mo-
dernos radares meteorológicos 
– um na Região do Médio Paraí-
ba e outro em Macaé, na Região 
Norte – capazes de alertar, com 
até 12 horas de antecedência, a 
ocorrência de chuvas fortes no 

estado. Aperfeiçoamos o Sistema 
de Alerta de Cheias do Inea, com 
115 estações hidrológicas, pluvio-
métricas e sensores.

Monitores capacitados pelo 
programa Mãos à Obra, da SEA, 
percorreram, em 2013, bairros 
de Friburgo, Petrópolis e Tere-
sópolis disseminando Planos 

Redução de Riscos 
Ambientais

de Ação Comunitários de Pre-
venção e Enfrentamento de Aci-
dentes e Desastres Naturais, 
com indicações de rotas de fuga 
e locais seguros para abrigo. 
Distribuíram também kits de 
prevenção, lanternas, capas de 
chuva e números de telefones 
de emergência.

Adquirimos 
modernos radares 

meteorológicos e 
apoiamos ações  
de prevenção a 

desastres naturais

Acervo Inea

Luiz Morier
LIMPA RIO

Dragagem de rios e canais 
previne enchentes e evita tra-
gédias ambientais e sociais. 
Criado pelo Inea em 2008, o 
Limpa Rio já contemplou 73 
municípios com obras de ca-
ráter preventivo, emergencial 
e permanente, englobando 587 
corpos hídricos em todo o es-
tado. Além de prevenir enchen-
tes, elimina vetores que provo-
cam epidemias, como insetos, 
roedores, fungos e algas.

As prefeituras têm que se 
comprometer com medidas 
como retirar moradias de beira 
de rio, melhorar a coleta de lixo, 
combater o lançamento de lixo 
nos rios, repor vegetação nas 
margens dos rios e nas áreas 
de nascentes. São ações para 
evitar que os rios fiquem entu-
pidos novamente.

Em Nova Friburgo, Petrópolis e 
Teresópolis, o Inea executou obras 
de recuperação ambiental nas áre-
as ribeirinhas que sofreram com a 
catástrofe ambiental de 2011.

Além de desassoreamento e draga-
gem, contenção de margens e cons-
trução de pontes, as obras incluem a 
implantação de parques fluviais com 
ciclovias e equipamentos esportivos 
para evitar novas ocupações irregu-

lares em margens de rios.
As obras em Petrópolis draga-

ram e adequaram margens dos 
rios Santo Antonio, Cuiabá e Car-
vão. Em Teresópolis, dos rios Prín-
cipe, Imbuí e em trecho do Rio 
Paquequer. Em Nova Friburgo, do 
Córrego Dantas e do Rio Bengalas.

O Inea realocou 2500 famílias re-
sidentes nas áreas com alto risco 
de inundação nos três municípios.

Promovemos dragagem 
de rios para prevenir 

enchentes e tragédias

Na Região Serrana, 
investimos em 

desassoreamento, 
contenção 

demargens de rios e 
parques fluviais

PARQUES FLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DE RIOS 
DA REGIÃO SERRANA
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Decidimos priorizar ações da SEA 
para mitigação de cheias do Rio Mu-
riaé, nas cidades de Laje de Muriaé, 
Itaperuna, Italva e Cardoso Moreira, 
e do Rio Pomba, na cidade de Santo 
Antônio de Pádua. As intervenções 
incluem obras de desassoreamento 
e urbanização de margens e a cons-
trução de duas barragens para o 
controle de cheias.

Licitamos e concluímos os pro-
jetos, realizamos as audiências 
públicas, com o subsecretário 
Antonio da Hora, e licitamos as 
obras, que já foram iniciadas. São 
as intervenções mais importantes 
das últimas décadas para enfren-
tar estruturalmente o problema 

crônico das inundações.
Além disso, executamos a dra-

gagem e recuperação ambiental 
de canais em Campos e regiões 
adjacentes, no Norte Fluminense. 
A SEA e o Inea já implantaram o 
subsistema São Bento/Canal das 
Flechas, que estava abandonado 
e entupido há décadas, prejudi-
cando a agricultura, pescadores 
e moradores.

Em São Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio, elaboramos os 
projetos e iniciamos a recupera-
ção dos rios Imboaçu e Alcânta-
ra, beneficiando 400 mil pessoas. 
Iniciamos a relocação de famílias 
ribeirinhas em áreas de extre-

mo risco, o plantio de árvores, a 
construção de praças, áreas de 
lazer e ciclovias, canalização e 
dragagem dos rios.

As ações irão melhorar a quali-
dade ambiental das águas da Baía 
de Guanabara. Com a nossa saída 
da SEA, estas obras foram parali-
sadas. Mas retomaremos!

PREVENÇÃO DE ENCHENTES EM SÃO GONÇALO 
E NOROESTE DO ESTADO

Priorizamos ações 
para mitigar cheias no 

Noroeste fluminense 
e em São Gonçalo, 

onde iniciamos 
recuperação 

ambiental dos rios 
Imboaçu e Alcântara, 
beneficiando 400 mil 

moradores

Luiz Morier

MONITORAMENTO DA  
QUALIDADE DO AR

O Inea implantou 13 novas estações automáticas 
de monitoramento da qualidade do ar e de me-
teorologia em 2013. Com as cinco antigas, a Re-
gião Metropolitana conta agora com 18 estações. 
Cumprimos um compromisso da agenda ambien-
tal do Rio Cidade Olímpica, assumido para a Olim-
píada de 2016.

As 13 novas estações em pontos próximos aos es-
tádios e arenas olímpicos garantem um ambiente 
adequado para o desempenho dos atletas onde se-
rão realizadas competições das Olimpíadas do Rio.

Pequena variação nos índices de poluição pode 
comprometer resultados dos competidores. Da-
dos da concentração de gases, como ozônio e 
monóxido de carbono, serão enviados em tempo 
real ao Centro de Controle Operacional do Inea, 
para a promoção imediata de ações de controle 
das fontes poluentes.

Fotos: Luiz Morier
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Com André Ilha como diretor de 
Biodiversidade do Inea, consegui-
mos expandir muito as unidades 
de conservação estaduais, crian-
do novos parques ou ampliando 
os já existentes.

Duplicamos o Parque Estadual 
da Ilha Grande, em 2007, de 6 mil 
para 12 mil ha. E enfrentando a 
especulação imobiliária, criamos 
o Parque Estadual da Costa do 
Sol, na Região dos Lagos. E logo 
depois o Parque da Lagoa do Açu, 
no Norte fluminense, e o Parque 
da Pedra Selada, em Resende e 
Itatiaia, englobando Visconde de 
Mauá. E o Parque do Mendanha, 
numa área preservada da Baixa-

DESMATAMENTO ZERO DA 
MATA ATLÂNTICA

Segundo o monitoramento do 
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais) e do SOS Mata 
Atlântica, o Rio de Janeiro pas-
sou, em dez anos, do maior des-
matador da Mata Atlântica para 
o estado que menos a desmata: 
foram 11 hectares em 2013; o 
equivalente a 11 campos de fu-
tebol. O maior desmatador há 
3 anos, Minas Gerais, alcançou 
8.900 ha de mata nativa conver-
tida em carvão nas siderúrgicas.

Mas termos chegado pratica-
mente ao desmatamento zero 
ainda não nos contempla: que-
remos duplicar a Mata Atlântica 
no estado em 20 anos!

Essa revolução ambiental foi 
alcançada devido às ações re-
pressivas da Cicca prendendo 
criminosos ambientais, des-
truindo fornos de carvão, fiscali-
zando madeireiras; à criação de 
parques estaduais; ao plantio de 
Áreas de Proteção Permanente 
(APPs); ao programa Pagamen-
to por Serviços Ambientais; aos 
Planos Municipais de Restau-
ração da Mata Atlântica – que 
definem áreas prioritárias para 
reflorestamento; e à implanta-
ção de viveiros municipais, que 
iniciamos nas regiões Norte e 
Noroeste. Os projetos de reflo-
restamentos, incluindo a manu-
tenção das mudas por três anos, 
criarão 5.000 empregos verdes.

Preservação do Verde

da Fluminense que servirá para 
lazer seguro para a população.

Com o Fundo da Mata Atlântica, 
investimos pesado em estruturas 
físicas, como sedes, centros de 
visitantes, de pesquisadores, tri-
lhas sinalizadas, lojas temáticas, 
guarda-parques, para atingirmos 
a meta de atrair três milhões de 
visitantes/ano até 2016.

Em oito anos, aumentamos as 
áreas protegidas em 70%. Pas-
samos os parques de 118 mil ha 
para 206 mil ha; as APAs, de 146 
mil para 252 mil ha. E criamos 
60 novas RPPNs (Reservas Par-
ticulares de Patrimônio Natural), 
com área total de 6.120 ha.

Após alcançar praticamente o desmatamento zero no estado,
lançamos a meta, com ações de reflorestamento, para em 20 anos

duplicar a cobertura de Mata Atlântica no Rio de Janeiro.

AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 
DE CONSERVÇÃO ESTADUAIS

Luiz Morier

Como resultado da Lei do ICMS 
Verde e o Programa de Apoio às 
Unidades de Conservação (PRÓ
-UC) da SEA, as áreas protegidas 
municipais dobraram em quatro 
anos, passando de 101 mil para 
209 mil hectares.

Com o ICMS Verde, aumen-
tou o interesse de prefeitos em 
criar UCs. Garantimos então re-
cursos do Fundo da Mata Atlân-
tica para criar parques munici-
pais, e os técnicos da SEA, sob 
a coordenação da bióloga Alba 

Simon, então superintendente 
de Biodiversidade e Florestas, 
ofereceram apoio, mapeamen-
to, recursos à escolha dos lo-
cais, regularização fundiária e 
demarcação, além de ajudar na 
elaboração de leis municipais e 
na conexão dos Corredores de 
Biodiversidade.

Já chegamos praticamente ao 
desmatamento zero no Rio de 
Janeiro, e com todas essas fren-
tes, queremos dobrar a área de 
Mata Atlântica em 20 anos.

APOIO À CRIAÇÃO DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS

Com o ICMS Verde, o Fundo da
Mata Atlântica e o Programa

de Apoio às Unidades de Con-
servação, as áreas municipais
protegidas dobraram em qua-
tro anos, passando de 101 mil 

para 209 mil he

Luiz Morier
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Com o aumento da demanda por 
mudas, estimulamos produção

 e mais empregos

PLANTIO DE ÁRVORES E PAGAMENTO 
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Desenvolvemos, na SEA e no Inea, uma série 
de ações para aumentar as áreas verdes no 
estado e, por tabela, cumprir o Compromis-
so Olímpico do Rio de plantio de 18 milhões 
de mudas para compensar as emissões de 
3,5 milhões de toneladas de carbono previs-
tas durante os Jogos de 2016.

Dos 18 milhões de mudas, 15,5 milhões 
serão de espécies de Mata Atlântica e 2,5 
milhões, de seringueiras. Até o momento, 
já foram plantadas 6 milhões de árvores. Só 
para a construção do Comperj, em Itaboraí, 
a Petrobras terá que plantar 7 milhões de 
árvore ao longo dos rios Macacu e Caceribu.

A demanda por mudas estimula a cadeia 
produtiva, gera empregos para coletores de 
sementes e plantadores de árvores, atrai a 
iniciativa privada e oferece oportunidades 
aos proprietários de terras.

Inauguramos, em 2013 o Contador de Ár-
vores – um painel eletrônico, no Jardim Bo-
tânico, para a população acompanhar com 
transparência esse plantio.

Criamos, por decreto, o Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), para retribuir 
as iniciativas prestadas por agricultores 
que restaurem com vegetação nativa suas 
matas ciliares.

A Mata Atlântica regula o ciclo hidrológi-
co e a qualidade da água dos rios, reduzindo 
enchentes, erosão de solos e assoreamento 
dos rios. As florestas também conservam a 
biodiversidade.

Os recursos do PSA vêm do Fundo Esta-
dual de Recursos Hídricos. No Município de 
Rio Claro, por exemplo, cada proprietário 
que planta recebe, por mês, R$ 60 por ha 
preservado. Várias regiões do estado adota-
ram esse modelo. Aumentamos a renda dos 
agricultores que protegem nascentes e inte-
gram corredores florestais.

Com ações para aumentar área 
verde, buscamos plantio de 

18 milhões de mudas

Fotos: Acervo Inea

Divulgamos a lista de animais 
em perigo de extinção e envol-
vemos a sociedade na preserva-
ção. A campanha Espécies Ame-
açadas – Abrace essas Dez! teve 
o objetivo de massificar políticas 
de proteção à biodiversidade.

A lista da SEA incluiu a ave ja-
cutinga, o formigueiro-do-litoral, 
o boto-cinza, o cágado-do-paraí-
ba, o lagarto-branco-da-praia, o 
mico-leão-dourado, o muriqui, a 
preguiça-de-coleira, o surubim-
do-paraíba e o tatu-canastra. 

Além de perfil no Facebook e 
recebimento de denúncias pela 
Cicca e pelo Programa Linha 
Verde, a campanha distribuiu 
folders e cartazes em escolas, 
rodoviárias, delegacias, uni-
dades do Corpo de Bombeiros, 
prefeituras – e veiculou spots 
publicitários em emissoras de 
rádio e tevê. O material infor-
mava onde viviam essas espé-
cies, suas cadeias alimentares 
e quais as ameaças. E listava as 

medidas para defender cada uma.
SEA e Inea criaram parques 

estaduais para proteger o muri-
qui, como o da Pedra Selada, e o 
formigueiro-do-litoral, como o 
parque da Costa do Sol. Empreen-

Ao lançarmos a campanha Espécies Ameaçadas – Abrace essas Dez!
e promover ações de educação ambiental com estudantes, reforçamos

políticas de proteção à biodiversidade

DEFESA DA FAUNA FLUMINENSE

dimentos que ameaçavam essas 
espécies foram vedados. Outros 
tiveram condicionantes de recur-
sos em pesquisa para proteger o 
boto-cinza (com o grupo Maqua, 
da Uerj) ou o surubim-do-paraíba.

Fotos: Acervo Inea

Luiz Morier
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NAS ONDAS DO AMBIENTE

Temos parceria histórica com as rádios comuni-
tárias pela democratização dos meios de comu-
nicação. Para estimular a educação ambiental, 
criamos, em 2007, na SEA, o Programa Nas On-
das do Ambiente, para atender 183 escolas públi-
cas estaduais contempladas com equipamentos 
de rádio pelo Ministério da Educação.

Após boa experiência com 366 professores, 
estudantes e comunicadores comunitários, em 
oficinas de técnicas radiofônicas, o programa – 
sob a liderança da bióloga Lara Moutinho, então 
superintendente de Educação Ambiental – trans-
formou-se em educomunicação socioambiental, 
abrangendo os 92 municípios do Rio de Janeiro.

As transmissões geram debate nas escolas, 
como o reflorestamento de encostas, lixões, re-
ciclagem, saneamento e dragagem de rios. O Nas 
Ondas do Ambiente é uma parceria entre a SEA, 
a Secretaria de Educação, a Uerj e o Viva Rio. E 
permite ainda tornar alunos e professores trans-
missores de ideias, não apenas receptores de có-
digos e mensagens do poder econômico.

Fruto de parceria histórica com 
rádios comunitárias, 

promovemos programas de 
educação ambiental em escolas 

nos 92 municípios do Rio

Acervo Inea

Rogério Santana

Uma campanha
da cidadania
para tirar

as leis
do papel

Carlos minc  deputado estadual  pt


