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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.
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CRIAÇÃO DO INEA E DESCENTRALIZAÇÃO
DO LICENCIAMENTO
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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
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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 
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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
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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



2322 secretaria do meio ambiente

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
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