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APRESENTAÇÃO

A Rio+20 é um impor tante momento para que cada 
país avalie o que foi realizado em prol do meio 
ambiente e do desenvolvimento sustentável – desde 
a realização da Rio-92 – e se comprometa com 
metas factíveis para a inclusão econômica e a defesa 
do clima. Nós do Governo do Estado apresentamos 
aqui, na revista Ambiente do Rio, um balanço das 
ações mais relevantes que promovemos desde 2007.
 
Os dados não mentem: no Rio de Janeiro, apesar de 
problemas históricos no setor, nunca se avançou tanto 
na área ambiental. Isto foi possível graças a importantes 
decisões do governador Sérgio Cabral, principalmente 
quando garantiu que os recursos do Fundo Estadual 
de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano 
(Fecam) fossem integralmente investidos em iniciativas 
em prol do meio ambiente e do saneamento no estado.
 
Mais do que uma avaliação do que foi feito nas 
últimas décadas, a Rio+20 foi estruturada para que 
representantes de governos, do setor empresarial 
e da sociedade civil discutam três eixos básicos: 

economia verde, redução da pobreza e governança 
ambiental que sirva de sustento institucional para a 
promoção desses objetivos.
 
Esta publicação mostra iniciativas que promovemos para por 
em prática esses três temas. Projetos como o da Fábrica Verde, 
de inclusão social a partir da reciclagem de computadores, 
ou do Polo Verde, para a implantação de centro empresarial 
e de pesquisa voltado para o desenvolvimento sustentável, 
são algumas dessas realizações.
 
Esses e outros programas e projetos que divulgamos aqui 
servem para que os participantes da Rio+20 entendam 
como o Rio de Janeiro se tornou, nos últimos anos, o 
estado que mais atrai investimentos e cria empregos no 
Brasil – sendo, ao mesmo tempo, o estado onde menos 
se desmata a Mata Atlântica, combinando preservação 
ambiental com desenvolvimento econômico.
 
Vinte anos após a Rio-92, foram estabelecidas no 
Estado do Rio de Janeiro as bases institucionais, legais e 
experimentais para o desenvolvimento sustentável.

Carlos Minc
Secretário de Estado do Ambiente (SEA)

Marilene Ramos
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea)

Conquistas e avanços no ambiente do Rio de Janeiro



PRESENTATION

Carlos Minc
Secretary of  State for the Environment (SEA)

Marilene Ramos
President of  the Environmental State Institute (Inea)

Achievements and progress in the environment of  Rio de Janeiro

Rio+20 is an impor tant moment for each country 
to evaluate what has been realized on behalf  of  the 
environment and sustainable development – since 
the realization of  Rio92 – and commit themselves 
with tangible targets towards economic inclusion and 
climate defense. We from the State Government present 
here, in Rio Environment magazine, the balance sheet 
of  most relevant actions promoted since 2007.  

The data don’t lie: in Rio de Janeiro, although the 
historic problems in the sector, we never had so many 
progress in environmental area. This was only possible 
due to important decisions of  the Governor Sérgio 
Cabral, mainly when he guaranteed that resources 
provided from the Environmental Conservation State 
Fund (Fecam) were fully invested in initiatives on behalf  
of  environment and sanitary in the State.   
 
More than one evaluation about what has been done 
over the last decades, the Rio+20 was structured so 
that the Governor Representatives, the business sector 
and the civil society discuss three basic axes: green 

economy, poverty’s decline and the environmental 
governance that serves as institutional support in order 
to promote these goals.
 
This publication presents initiatives that we promote to 
put into practice these three topics. Projects such as the 
Green Factory, which turns computers recycling in social 
inclusion, or the Green Pole, for the implementation of  
a business and research centre focused on sustainable 
development, are some of  these accomplishments.   

These and others programs and projects that we release 
here serve for the Rio+20 participants understand how 
the Rio de Janeiro has become, in last few years, the 
state that brings more investments and creates more 
employment in Brazil, being at the same time, the state 
which less deforests the Atlantic Rainforest, combining 
environmental preservation with economic development.    
 
Twenty years later of  Rio-92, the institutional, legal and 
experimental basis for the sustainable development 
were established in Rio de Janeiro State.   
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SANEAMENTO & REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL

Com obras de coleta e tratamento de esgoto e de 
dragagem e recuperação de praias, lagoas, rios, canais 

e da Baía de Guanabara, demos importante passo 
para resolver problemas ambientais crônicos do Rio 
de Janeiro. Muitas iniciativas foram viabilizadas com 

recursos do Fecam (Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental e Desenvolvimento Urbano) e de outras 

fontes de financiamento, a partir de parcerias 
fundamentais com a Petrobras, prefeituras e Governo 

Federal. São mais de R$ 3 bilhões investidos no 
saneamento e na recuperação ambiental do Rio. 

SANITATION & ENVIRONMENTAL RECOVERY

In Rio de Janeiro, an important progress was 
achieved in order to solve chronic environmental 
problems through works of  sewage treatment and 
collection; and dredging and recovery of  lagoons, 
beaches, rivers, channels and Guanabara Bay. A 
partnership between the State Fund for Environmental 
Conservation and Urban Development (Fecam), some 
key financing sources, such as Petrobras, local and 
Federal Government enabled a lot of  initiatives, for 
example the sanitary sewage system expansion in Rio 
de Janeiro regions of Barra da Tijuca and Recreio.
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O Governo do Estado está investindo na despoluição da Baía 
de Guanabara, um dos grandes passivos ambientais da Cidade 
Maravilhosa. Um dos eixos dessas ações é o Programa de 
Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía 
de Guanabara (Psam), da Secretaria de Estado do Ambiente 
(SEA), que conta com recursos de R$ 1,13 bilhão – sendo 
R$ 800 milhões de empréstimo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e R$ 330 milhões do Fundo Estadual 
de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam).
 
O Psam compreende um conjunto de obras de esgotamento 
sanitário a ser concluído até 2016. Assim, o governo 
cumpre o compromisso internacional de recuperar a Baía 
de Guanabara até os Jogos Olímpicos. Com o Psam, a SEA 
estará também estimulando a atuação dos municípios do 
entorno da baía, tanto na definição quanto na implantação 
de políticas de saneamento sustentáveis.

Em outro eixo de atuação para despoluir a Baía de 
Guanabara, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos 
(Cedae) e a Secretaria de Estado de Obras realizarão 
diversas obras de saneamento ao longo de três anos. 
Além da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) da Alegria e da construção de uma nova ETE em 
São Gonçalo, serão implantadas novas redes coletoras 
de esgoto em várias regiões, inclusive na Baixada 
Fluminense, ampliando-se assim o sistema de coleta e 
tratamento de esgoto no entorno da baía.

Mais informações www.ambiente.rj.gov.br/web/sea

BAÍA DE GUANABARA
Governo acelera despoluição de um dos principais cartões-postais do Rio

NOME DA REVISTAAMBIENTE DO RIO

A ampliação do sistema de tratamento de esgoto e a implantação de aterros sanitários em cidades do entorno darão nova vida à Baia de Guanabara

8
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The State Government is investing in Guanabara Bay depollution, 
one of  the Marvelous City’s main environmental liabilities. One 
of  the initiative’s components is the Environmental Sanitation 
Program of  Guanabara Bay’s Surrounding Municipalities 
(Psam). The Secretary of  State for the Environment (SEA) 
is providing:  R$ 1.13 billion for the initiative, with R$ 800 
million from an Interamerican Development Bank (BID) loan 
and R$ 330 million from the State Fund for Environmental 
Conservation and Urban Development (Fecam).

The Psam inc ludes a number of  sanitar y sewage 
wor ks to be completed by 2016. This program is par t 
of  the government´s international commitment to 
revive the Guanabara Bay before the 2016 Olympic 
Games. Through Psam, SEA wil l  also assist the 
municipal it ies’ act iv it ies around the bay by defining 
and implementing sustainable sanitat ion pol ic ies. 

In another line of  action to depollute Guanabara Bay, the 
State Company of  Water and Sewage (Cedae) and the 
Secretary of  State Works will execute several sanitation 
works along three years. In addition to the expansion of  the 
Alegria Sewage Treatment Plant and the construction of  a 
new one in Sao Gonçalo, a series of  new sewage systems 
will be created in several regions, including the Baixada 
Fluminense. This will fur ther, expand collection treatment 
capabilities in the areas -surrounding the bay.

More info www.ambiente.rj.gov.br/web/sea

GUANABARA BAY
Government accelerates depollution in one of  Rio’s major postcards   

The sewage treatment expansion and the implementation of  sanitary landfills in surrounding cities will revive Guanabara Bay

Luiz M
orier
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Adotada como um novo car tão-postal do Rio, a Ponte do 
Saber, que cruza a Linha Vermelha, principal por ta de 
entrada de veículos da cidade, é o ícone de um impor tante 
projeto de recuperação ambiental da Secretaria de 
Estado do Ambiente (SEA): o Programa de Revitalização 
e Recuperação Ambiental do Canal do Fundão e do seu 
entorno, com recursos da Petrobras.

A SEA está despoluindo o Canal do Fundão – localizado 
entre a Ilha do Fundão e o continente, ao longo da Linha 
Vermelha – e seu entorno, além de plantar manguezais e 
reurbanizar a área da Cidade Universitária e de sua Vila 

Residencial. No processo de dragagem de mais de 3 milhões 
de m³ de sedimentos contaminados, ao longo de 7 km do 
canal, foi adotada moderna tecnologia para encapsular o 
material retirado em estruturas de geobags, com a água 
descontaminada retornando à Baía de Guanabara.

Essas estruturas serviram também para estabilizar o solo, 
permitindo o seu aterramento e o plantio de mais de 500 
mil mudas de plantas, com a revitalização de 400 mil m² de 
áreas degradadas e a recuperação de mais de 33 km² de 
manguezais. O ecossistema do Canal do Fundão ganhou vida 
nova: aves que não eram vistas há 20 anos retornaram à região.

CANAL DO FUNDÃO
Obras de dragagem e urbanização renovam principal porta de entrada do Rio

AMBIENTE DO RIO

O Canal do Fundão e seu entorno foram recuperados com a retirada de mais de 3 milhões de m3 de sedimentos e o plantio de 500 mil mudas de árvores

Luiz M
orier
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The Bridge of Wisdom (Ponte do Saber), which crosses the 
city main highway, the Linha Vermelha, has been adopted as 
a new postcard view of Rio. The bridge is one of the Secretary 
of State for the Environment’s (SEA) most important works 
of environmental recovery: the Program for Revitalization 
and Environmental Restoration of Fundão Channel and its 
surroundings, funded by Petrobras. 

SEA is dredging and revitalizing Fundão Channel and its 
surroundings. It is also, planting mangroves and implementing 
sustainable urbanization of the university city´s residential village 
and the surrounding area. During the process of dredging 3 
million m³ of contaminated sediments – seven kilometer long 

channel, a new technological solution was implemented that 
allowed the dredgers to remove contaminated material and 
place it in geobag structures. The water obtained from this 
process is clean and is returned to the bay.

The structures then act as a base to stabilize the soil, 
allowing  more than 500,000 seedlings and plants to be 
planted, revitalizing 400 000 m² of  the channel’s degraded 
areas. The program ensured the recovery and preservation 
of  the 33 km² (20.5 sq. mi.) mangrove system on Fundão 
Island (Ilha do Fundão). The Fundão Channel ecosystem 
has come back to life: birds that had not been seen for 20 
years have recently returned to the region.

FUNDÃO CHANNEL
Dredging and urbanization works renew main gateway of  Rio

Dredging more than 3 million m³ of  contaminated sediments and planting 500 thousand seedlings recovered Fundão Channel and its surrounding

Luiz M
orier
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Incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
do Governo Federal, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 
promove o Projeto Iguaçu, para controlar inundações 
e recuperar ambientalmente as bacias dos rios Iguaçu, 
Botas e Sarapuí, na Baixada Fluminense. Ao todo, estão 
sendo beneficiados mais de 2,5 milhões de moradores dos 
municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford 
Roxo, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu, além do bairro de 
Bangu, na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro.

O projeto representa um dos maiores investimentos 
ambientais do Governo do Estado, com a realização de 
obras  de dragagens e reurbanização das margens desses 

rios e com a realocação de moradores que viviam em áreas 
de risco de inundações. Os enrocamentos nas margens dos 
rios mitigarão os efeitos de uma eventual futura elevação 
das marés, devido ao aquecimento global.

Até agora, já foram dragados 60 km de rios e canais, com 
a retirada de 5,58 milhões de toneladas de lama e lixo; 
implantados 15 km de vias marginais, com a instalação 
de seis parques fluviais; plantadas 2.200 árvores; 
construídas três pontes e uma passarela; e reassentadas 
2.600 famílias que viviam às margens desses rios.

PROJETO IGUAÇU
Recuperação de bacias de rios controla inundações na Baixada Fluminense

AMBIENTE DO RIO

Obras de dragagem e de reurbanização das margens dos rios Iguaçu, Botas e Sarapuí beneficiam mais  de 2,5 milhões de moradores

Luiz M
orier

12



13

As part of the Growth Acceleration Program (PAC) of the 
Federal Government, the State Environmental Institute (Inea) 
is implementing the Project Iguaçu initiative to control floods 
and promote the environmental recovery of the river basins of  
Iguaçu, Botas and Sarapuí, in the Baixada Fluminense region. 
Overall, more than 2.5 million residents of the cities of Duque 
de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita e 
Nova Iguaçu, as well as the neighborhood of Bangu, to the West 
of the city of Rio de Janeiro, will be benefited from the program.

The project represents one of  the State Government’s 
major environmental investments, with the realization of  
dredging and river banks redevelopment  works and the 

relocation of  residents who lived in flood-risk areas. The 
rock fills in the riverbanks will mitigate the effects of  future 
high tides due to global warming.

So far, 60 kilometers of  rivers and channels have been 
dredged, 5.58 million tons of  mud and garbage have been 
removed and 15 kilometers of  side roads have been built. 
In addition, the project created six river parks, planted 
2.200 trees, built three bridges and a footbridge, and 
resettled 2.600 families who lived along the riverbanks.

PROJECT IGUAÇU
River basins recovery controls floods in Baixada Fluminense

Reurbanization and dredging works of  Iguaçu, Botas and Sarapuí river banks benefit more than 2.5 million residents

João Luis dos Anjos | Angular
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Lançado em 2012, o Programa Sena Limpa, do 
Governo do Estado em parceria com a Prefeitura do 
Rio, vai despoluir seis das principais praias do Rio até 
2014. Em diferentes etapas, serão executadas obras 
de recuperação ambiental das praias de São Conrado, 
Leblon, Ipanema, Leme e Urca, na Zona Sul, e da Bica, na 
Ilha do Governador, dentro da Baía de Guanabara.

SENA LIMPA
Programa de saneamento acabará com esgoto in natura em seis praias da capital

AMBIENTE DO RIO

Combate à poluição ambiental: praias do Rio, como Ipanema e Leblon, deixarão de receber carga de esgoto in natura de canais e galerias pluviais

A primeira praia recuperada, até o final de 2012, será a de 
Ipanema, que deixará de receber a poluição proveniente do 
Canal de Jardim de Alah, onde deságua esgoto in natura das 
comunidades da Cruzada São Sebastião, no Leblon, e do 
Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, em Ipanema. As obras nas 
praias do Leme, Urca, Bica e São Conrado serão concluídas 
até o final de 2013. No Leblon, serão finalizadas em 2014.

Luiz M
orier
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Launched in February  2012, the Sena Limpa Program 
of  the State Government, in par tnership with Rio City 
Hall, will rid six of  Rio’s main beaches of  pollution by 
2014. The environmental recovery works will be carried 
out, in different stages, on the beaches of  Sao Conrado, 
Leblon, Ipanema, Leme and Urca, in the South, and Bica, 
on Governador Island. 

CLEAN SCENE
Sanitary program will rid six of  the capital’s main beaches of  sewage

Fight against environmental pollution: beaches of Rio, such as Ipanema and Leblon will no longer receive pollution load from channels and rainwater drainage networks

By the end of this year, Ipanema will be the program’s first 
recovered beach. It will no longer receive pollution from the Jardim 
de Alah Channel, where the sewage effluents come mainly from the 
communities of Cruzada São Sebastião, in Leblon, and Cantagalo, 
Pavão and Pavãozinho- in Ipanema. The works on the beaches of  
Leme, Urca, Bica e São Conrado will be ready by the end of 2013. 
In Leblon, the project will be completed in 2014.

Luiz M
orier
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O Governo do Estado está investindo em obras de dragagem 
e recuperação ambiental das lagoas da Barra da Tijuca e de 
Jacarepaguá. As obras, que fazem parte do Caderno de Encargos 
das Olimpíadas de 2016, incluem a dragagem de 5,7 milhões de 
m³ de sedimentos poluídos do fundo das lagoas, desde a entrada 
do Canal da Joatinga, junto à Praia da Barra, até o complexo 
lagunar de Marapendi, Tijuca, Camorim e Jacarepaguá.
 
Junto com o que já foi investido na região pelo Governo do Estado 
– basicamente na ampliação da rede coletora de esgoto da região, 
ligando-a ao emissário submarino da Barra –, todo o pacote de 
obras garantirá, finalmente, vida nova para as degradadas lagoas.

O Projeto de Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar da 
Barra, Recreio e Jacarepaguá prevê ainda a construção de uma 
ilha-parque com sedimentos retirados do fundo das lagoas – a 

LAGOAS DA BARRA
Despoluição do complexo lagunar da Barra e Jacarepaguá é compromisso olímpico

partir da ampliação de ilha existente entre Camorim e Tijuca – 
e acondicionados em geobags, material utilizado para depositar 
o lodo retirado do Canal do Fundão, outra importante obra da 
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). A área será urbanizada, 
com a instalação de ciclovias, o plantio de árvores e a construção 
de um centro de educação ambiental.

Além disso, o quebra-mar, na foz do Canal da Joatinga, será 
prolongado em 180 metros, construindo-se um restaurante com 
vista panorâmica. Por sua vez, a Prefeitura do Rio construirá 
quatros estações de tratamento de água na desembocadura 
de rios e canais que deságuam no complexo lagunar, cada uma 
tratando mil litros de esgoto por segundo.

AMBIENTE DO RIO

O desassoreamento das lagoas da Barra e de Jacarepaguá e a implantação de ilha-parque e de restaurante panorâmico beneficiarão moradores e turistas

16



17

The State Government is investing in the dredging and environmental 
recuperation of the Barra da Tijuca and Jacarepaguá lagoons. The 
works, is part of the 2016 Olympic Games Charges, and includes 
the dredging of 5.7 million m³ of contaminated sediments from 
the bottom of the ponds, beginning at the entrance of the Joatinga 
Channel, next to Barra Beach, and ending at the lagoon complex 
of Marapendi, Tijuca, Camorim and Jacarepaguá.

Associated with what has already been invested in the region by 
the State Government, basically on the expansion of the sewage 
disposal system, linking it to Barra submarine emissary, the whole 
package work will, finally, ensure a new life for the degraded ponds.

The Environmental Recovery Lagoons System Project of  
Barra, Recreio and Jacarepaguá includes the construction 
of  an island park with sediments taken from the bottom of  

LAGOONS OF BARRA 
Depollution of  Barra and Jacarepaguá lagoon complex is an Olympic commitment  

The removing silt of  Barra and Jacarépagua lagoons, implementing a park island and constructing a panoramic restaurant will benefit residents and tourists  

ponds. These sediments come from the expansion of  the 
island between Camorim and Tijuca and are put in geobags, 
created to function as a deposit of  the sludge removed from 
the Fundão Channel, another important project by Secretary 
of  State for the Environment (SEA). The area will be urbanized, 
with the installation of  bike lanes, trees plantings and the 
constructing of  an environmental education center.

Furthermore, the breakwater dyque at the mouth of  the 
Joatinga channel, will be extended by 180 meters, allowing the 
construction of  a panoramic view restaurant. In turn, the City 
Hall of  Rio will build four sewage treatment plants in the rivers’ 
mouth and channels that empty into the lagoon complex. Each 
plant will treat a thousand liters of  sewage per second.

Luiz M
orier
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Limpa Rio is a permanent preventive and emergency program 
promoted by the State Environmental Institute (Inea). The project 
aims to dredge and clean the beds and banks of water bodies 
throughout the State of Rio de Janeiro. Services are performed 
based on the demands of the municipalities, preventing floods 
and environmental and social problems.

RIVER CLEAN
Dredging of  rivers in 70 cities prevents flooding and social issues

Since 2008, the program has served 70 cities, promoting 
interventions in 405 water bodies, with the removal of  2.6 
million cubic meters of  material derived from dredging. Limpa 
Rio has benefited more than 2.6 million people throughout 
the State of  Rio de Janeiro.

Promovido pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Limpa 
Rio é um programa preventivo, emergencial e permanente 
que tem como objetivo o desassoreamento e a limpeza de 
leitos e margens de corpos hídricos em todo o Estado do 
Rio de Janeiro. A partir das demandas de prefeituras, são 
executados serviços de forma itinerante, evitando enchentes 
e, consequentemente, dramas ambientais e sociais.

LIMPA RIO
Dragagem de rios evita enchentes e dramas sociais em 70 cidades do estado

Desde 2008, o Limpa Rio já atendeu a 70 municípios, 
promovendo intervenções em 405 corpos hídricos, com 
a retirada de 2,6 milhões de metros cúbicos de material 
proveniente de desassoreamentos. Ao todo, foram 
beneficiados mais de 2,6 milhões de habitantes em todo o 
Estado do Rio de Janeiro.

Obras de dragagem e limpeza de rios que cortam vários municípios do interior do estado previnem enchentes e tragédias socioambientais

Works of  silt removal and state rivers cleaning that cross a variety of  municipalities avoid floods and social-environmental tragedies

19
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A recuperação da malha de canais da Baixada Campista – o 
chamado PAC da Baixada Campista – marca o início de uma nova 
etapa em relação ao combate às cheias no Norte Fluminense. 
As principais obras do projeto, realizadas pelo Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea), incluem a recuperação do sistema São 
Bento, beneficiando os municípios de Campos dos Goytacazes, 
São João da Barra e Quissamã.

Em 2011, no pacote de intervenções em Campos, foram 
drenados e dragados 150 km de canais do sistema São Bento, 
Coqueiro e Quitingute; retirados 2,9 milhões de m³ de capins no 
entorno dos canais e 2,6 milhões de m³ de material assoreado; 
e reconstruídos os taludes marginais desses canais. Serão 
ampliados o monitoramento e o controle da vazão e do nível da 
Lagoa Feia e de rios e canais da Baixada Campista.

BAIXADA CAMPISTA
Drenagem e limpeza de malhas de canais beneficiam Norte do estado

As obras de reforma e automatização da operação das 
comportas dos canais das Flechas, de São Bento e Quitingute, 
em fase de conclusão, permitirão mais eficiência na operação de 
abertura e fechamento. Essas intervenções evitarão enchentes 
ou a redução excessiva dos níveis de água, que podem 
prejudicar a pesca e a agricultura, a recarga do lençol freático 
da região ou o abastecimento de água de municípios.

Os dados sobre vazão e nível das águas nos canais e na 
Lagoa Feia serão monitorados através de sistema on-line, 
com transmissão em tempo real. A operação passará a ser 
feita por sistema automatizado, com mecanismo de controle 
acionado na sede da superintendência do Inea em Campos.

AMBIENTE DO RIO

A recuperação da malha hídrica e a modernização das comportas de importantes canais, como de São Bento (esq.) e das Flexas (dir.), evitam cheias em áreas baixas

Acervo Inea
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Recovery of the Baixada Campista’s channel network, called PAC 
(Growth Acceleration Program) da Baixada Campista, marks the 
beginning of a new step in the struggle against floodwaters in the 
northern region of Rio de Janeiro. The State Environmental Institute 
(Inea) is responsible for the project’s main works, including the São 
Bento recovery system, which will benefit several municipalities 
such as Campos dos Goytacazes, São João da Barra and Quissamã.

In 2011, in the package of interventions in Campos, 150 
kilometers of channels from São Bento, Coqueiro and Quitingute 
networks were drained and dredged; 2.9 million cubic meters 
of grass and 2.6 million cubic meters of silted up material were 
removed and the banks of the channels were restored. In addition, 
the monitoring and control of flow and water level of Lagoa Feia 
and Baixada Campista rivers and channels will be expanded.

BAIXADA CAMPISTA 
Dredging and cleaning of  channel networks benefit North of  the state

The repairs and automation of  the channel locks of  
Flechas, São Bento and Quitingute are almost complete. 
This will allow for a more efficient process of  lock opening 
and closing. These interventions prevent flooding or 
excessive reduction of  water levels, which can cause 
harm to fishing, agriculture, the region’s groundwater 
supply or cities’ water supply.

The channels and lagoon flow and water level data will 
be monitored through an on-line system with real-time 
transmission. Their operation will also be performed by an 
automated system, whose control mechanism is located at 
the office of  the Superintendent of  Inea in Campos.

Water network recovery and floodgate modernization of important channels, such as of São Bento (left) and Flechas (right), avoid floods in Baixada areas

Acervo Inea
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Os comitês de bacias hidrográficas (CBHs) foram criados 
para gerenciar o bom uso de todos os recursos hídricos, de 
forma participativa, integrada e descentralizada. Instituídos 
pela Lei 3239/99, que estabeleceu a Política Estadual de 
Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos, são formados por representantes do Poder Público, 
da Sociedade Civil e de usuários de água.

O Rio de Janeiro possui nove comitês que correspondem às 
regiões hidrográficas da Baía da Ilha Grande; Guandu; Médio 
Paraíba do Sul; Piabanha; Baía de Guanabara; Lagos São João; 
Rio Dois Rios; Macaé e das Ostras e Baixo Paraíba do Sul. O 
décimo CBH, de Itabapoana, está em processo de formação.

COMITÊS DE BACIAS
Bom gerenciamento do uso das águas já beneficia nove regiões hidrográficas

Os CBHs são considerados Parlamento das Águas pelo seu 
poder consultivo, normativo e deliberativo. Sua composição 
tripartite garante a democrática deliberação das decisões 
que zelam pela qualidade e quantidade das águas e o 
desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas. Os 
comitês buscam possibilitar a harmonização de conflitos 
e promover a multiplicidade dos usos, a conservação e a 
recuperação, em busca do uso racional dos corpos hídricos.

AMBIENTE DO RIO

Bacia do Rio Muriaé: instalação de comitês, como o do Baixo Paraíba do Sul, estimula participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos
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The 3239/99 Law, which established the State Policy 
on Water Resources and the State System of  Water 
Resources, created watershed committees in order to 
manage water use in an integrated anwd decentralized 
way. These committees are made up of  water users as 
well as representatives from government and civil society.

Rio de Janeiro has nine committees representing the watershed 
districts of Ilha Grande Bay; Guandu; Médio Paraíba do Sul; 
Piabanha; Guanabara Bay; São João Lakes; River Dois Rios; Macaé; 
Ostras and Baixo Paraíba do Sul. The tenth CBH (watershed 
committee), in Itabapoana, is currently being established.

WATERSHED COMMITTEES
Good management of  water use already benefits nine river basin districts 

The CBHs function as water parliaments due to their 
consultative, legislative and deliberative power; fur thermore, 
their tripartite composition ensures a democratic decision 
with regards water quality, quantity and the watersheds` 
sustainable development. The committees seek to resolve 
conflicts of  interests and promote the correct use, 
conservation and recovery of  water systems in the pursuit 
of  the rational and sustainable use of  water bodies.

Muriaé River Watershed: implementation of  committees, such as the Baixo Paraíba do Sul encourages society participation in water resources management

Acervo Inea
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RECICLAGEM & TRATAMENTO DE LIXO

O apoio a ações de reciclagem de lixo e de implantação 
de aterros sanitários em vários municípios, aliado ao 
incentivo a cooperativas de catadores, como no caso 

do Jardim Gramacho, tem acelerado o processo de 
erradicação dos lixões do Rio de Janeiro, meta a ser 
cumprida até 2014. A Fábrica Verde, que transforma 

lixo eletrônico em inclusão social, beneficiando 
estudantes da rede pública carioca, e o programa 

de coleta e reciclagem de óleo de cozinha usado são 
iniciativas que já estão dando frutos, espalhando-se por 

diversas regiões do estado.

RECYCLING & WASTE TREATMENT 

The suppor ting action in waste recycling and 
landfill implementation in several municipalities, 
allied with the incentive of  recycling cooperatives, 
such as the Jardim Gramacho, are fundamental 
for dumps’ eradication process in Rio de Janeiro, 
a goal to be accomplished by 2014. The Green 
Factory, project which turns electronic junk into 
social inclusion, benefiting public school students 
of  pacified communities, and the program of  used 
cooking oil recycling and collect contribute for 
proper waste treatment.
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A audaciosa meta de erradicar todos os lixões no Estado do 
Rio de Janeiro até 2014, com os 92 municípios dando destino 
adequado aos seus resíduos sólidos, está sendo alcançada. 
Coordenado pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e 
pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o programa Lixão 
Zero contabiliza, em 2012, 19 aterros sanitários instalados e 
outros três em fase de finalização.

Aterros sanitários ou centrais de tratamento de resíduos, com 
impermeabilização dos solos e tratamento adequado do lixo e 
do chorume – com captação de gás metano para a produção 
de energia –, são destinos ecologicamente corretos para 
resíduos urbanos. Com a inauguração de aterros sanitários, 
as prefeituras podem fechar seus lixões, recuperando a área 
degradada. Até agora, 24 lixões municipais foram remediados 
ou estão em processo de remediação.

LIXÃO ZERO
Implantação de aterros sanitários viabiliza erradicação de lixões no Rio de Janeiro

Para ajudar pequenas cidades que não conseguem manter 
aterros sanitários, a SEA e o Inea incentivam consórcios 
intermunicipais que viabilizam uma solução coletiva, com 
a instalação de aterro sanitário por região. Com esse 
apoio, até o final deste ano, 69 municípios tratarão seu 
lixo adequadamente, beneficiando mais de 10 milhões de 
pessoas. Até o fim de 2012, não haverá lixões no entorno 
da Baía de Guanabara.

Uma grande vitória foi alcançada em 2012, pela Prefeitura 
do Rio: o fechamento do aterro controlado de Jardim 
Gramacho, no Município de Duque de Caxias, uma das 
grandes fontes de poluição da baía. Um ano e meio antes 
do fechamento de Gramacho, a SEA iniciou ações para dar 
alternativa de renda aos catadores.
 

AMBIENTE DO RIO

A degradação ambiental de lixões (esq.) é o problema; a implantação de aterros sanitários (dir.), a solução

Luiz M
orier
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The audacious goal of  eradicating all dumps in the State 
of  Rio de Janeiro by 2014 is being achieved. All the 92 
municipalities of  the Rio de Janeiro State get involved in 
appropriately allocating their solid waste. Coordinated by 
the Secretary of  State for the Environment (SEA) and the 
State Environmental Institute (Inea), the program Zero 
Garbage has installed 19 landfills with three more nearly 
complete.

Landfills or waste treatment centers have the soil sealed 
and lined and allow for the proper treatment of  waste 
and leachate as well as the capture of  methane in order 
to produce energy. Landfills are environmentally friendly 
solutions for the problem of  urban waste disposal. With the 
newly opened landfills, municipalities are able to close their 
dumps, promoting the recovery of  degraded area. So far, 24 
municipal dumps have been remediated through this process.

ZERO GARBAGE 
Implementation of  landfills enables the eradication of  dumps in Rio de Janeiro

The state government encourages the formation of  inter-
municipal consortia in order to solve the situation in small 
towns that cannot afford the cost of  maintaining landfills. 
The installation of  common landfills by region is a collective 
solution, enabling municipalities to dispose of  trash properly. 
With this support, by the end of  this year, 69 municipalities 
will be treating their waste properly, benefiting over 10 million 
people. There will be no dumps in the area surrounding 
Guanabara Bay by the end of  2012.

The closure of the Gramacho Dump, achieved in June this year, 
was a major environmental victory to the Municipality of Rio. 
Gramacho, located in the Municipality of Duque de Caxias, was 
a major source of pollution in the bay. In early 2011, more than 
a year and half  before the Gramacho closing, SEA and Inea 
started a support program for waste collectors with the goal 
of providing an alternative source of income for these workers.

Dumps environmental degradation (left) is the problem; the implementation of  sanitary landfills (right), the solution  

Luiz M
orier

27



28

AMBIENTE DO RIO

Em 2011, um ano e meio antes do fechamento do aterro 
controlado de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) 
iniciou programa de apoio aos 1.603 catadores que 
trabalhavam no local, para que se qualificassem para 
outras atividades ou investissem no mesmo setor de 
atuação, como em cooperativas de reciclagem.
 
A SEA realizou então um diagnóstico socioeconômico, 
ambiental e de infraestrutura do bairro de Jardim 
Gramacho, montando um sistema de governança – entre 
os governos federal, estadual e municipais de Duque 
de Caxias e do Rio – e elaborando um projeto para a 
urbanização sustentável da região e de instalação de um 
complexo de reciclagem, com a instalação de três galpões 
em terreno cedido pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra).

JARDIM GRAMACHO
Secretaria do Ambiente coordena ações para dar alternativa de renda a catadores

 O complexo a ser construído – com R$ 1,5 milhão do Fundo 
Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano 
(Fecam) e R$ 4 milhões de um Termo de Ajustamento de Conduta 
firmado com a Refinaria de Duque de Caxias (Reduc) – receberá 
lixo de grandes fornecedores. Orçado em R$ 80 milhões, o projeto 
de recuperação ambiental e urbanização sustentável de Jardim 
Gramacho já conta com R$ 20 milhões do Fecam. O restante 
deverá ser captado junto ao Governo Federal.
 
Com a criação de um fundo de apoio de R$ 21 milhões, 
bancado pela Prefeitura do Rio, os catadores terão o apoio 
necessário para refazer suas vidas. Além disso, receberão 
benefícios como cursos de capacitação, viabilizados pelo 
Governo Federal, para quem quiser ingressar no mercado 
formal de trabalho, como na construção civil. Os que 
desejarem abrir um negócio serão capacitados em técnicas 
de empreendedorismo.

AMBIENTE DO RIO

Catadores de Gramacho discutiram democraticamente as iniciativas  de apoio para sua reciclagem profissional articuladas pela Secretaria do Ambiente

28



29

JARDIM GRAMACHO
Secretary of  the Environment coordinates actions to provide alternative income to collectors

In 2011, a year and half before Gramacho controlled landfill, in 
Duque de Caxias, Baixada Fluminense, closed, the Secretary of  
State for the Environment (SEA) initiated a support program for 
the approximately 1,603 waste collectors, who worked there. 
The program`s propose is to prepare and qualify the collectors 
for the labor market through training courses, or giving them 
opportunities to get involved in the recycling cooperatives sector.

SEA has conducted a socioeconomic, environmental and 
infrastructural diagnosis of the neighborhood of Jardim 
Gramacho, building a governance system between the federal, 
state, Duque de Caxias and Rio governments. The partnership 
enabled the development of a sustainable urbanization project 
in the region, which includes the installation of a recycling 
complex with three sheds; the lands were donated by Incra 
(National Institute for Agrarian Reform).

Gramacho’s Trash Collectors democratically discussed support initiatives towards their professional recycling provided by Secretary of  the Environment   

The complex building is funded by Fecam (Environmental 
Conservation State Fund), with R$ 1.5 million and other R$ 4 million 
from a Conduct Adjustment Term signed with the Reduc refinery, 
which will receive the waste. Budgeted at R$ 80 million, the project 
for environmental recovery and sustainable urbanization of Jardim 
Gramacho already has R$ 20 million available from Fecam, the 
remaining funds should be received from the Federal Government.

The Rio City Hall `s R$ 21 million fund will help the collectors to 
rebuild their lives. In addition, they will receive benefits such as 
training courses, provided by the Federal Government, for those 
who want to join the formal labor market by, for example working in 
civil construction. Those who wish to start a business will have the 
opportunity to be trained in entrepreneurial techniques.

Luiz M
orier
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Promovido pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), 
Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o Projeto Coleta Seletiva 
Solidária visa a dar assessoria na implantação de programas 
de coleta seletiva nos municípios fluminenses; estimular 
a valorização e inclusão social de catadores de materiais 
recicláveis; e fornecer assistência às escolas e demais 
órgãos públicos estaduais na implantação de programas 
institucionais de coleta seletiva solidária.

COLETA SOLIDÁRIA
Projeto de valorização de catadores e tratamento de lixo beneficia 45 cidades

SOLIDARITY COLLECTION 
Scavenger enhancement project and waste treatment benefits 45 cities

Desenvolvido até agora em 45 municípios, o programa é 
executado a partir de assessorias e oficinas de orientação para 
gestores públicos municipais, escolas estaduais, órgãos públicos 
estaduais e catadores – utilizando como recurso metodológico o 
planejamento participativo e a educação ambiental.

Mais informações sobre como levar o programa a 
municípios no site do Inea (www.inea.r j.gov.br) ou em 
www.coletaseletivasolidaria.com.br.

The Selective Waste Collection Solidarity is a project made 
possible by a partnership between the Secretary of State for the 
Environment (SEA), the State Environmental Institute (Inea) and 
the State University of Rio de Janeiro (UERJ). It aims to assist with 
the implementation of selective waste collection programs in Rio 
de Janeiro’s municipalities and stimulate recovery and the social 
inclusion of recyclable materials collectors. Furthermore, the project 
provides assistance to schools and public agencies through the 
implementation of the solidarity’s institutional programs.

The program is executed through consultancies and guidance 
workshops for municipal administrators, state schools, state 
government agencies and collectors, using participatory planning 
and environmental education as methodology. The program is 
active in 45 municipalities so far. 

More information on how to implement the program in other 
municipalities can be found on Inea’s website (www.inea.rj.gov.br)
or on www.coletaseletivasolidaria.com.br.

Desenvolvido até agora em 45 cidades o Projeto Coleta Seletiva Solidária estimula o trabalho de reciclagem e a inclusão social de catadores

Until now, Selective Solidarity Collection Project was implemented in 45 cities encouraging the recycling work and collectors social inclusion 
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Para reduzir a poluição, removendo e reciclando o lixo flutuante 
de rios, baías e lagoas do Estado, o Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea) desenvolve o projeto Ecobarreiras, instalando estruturas 
– feitas a partir de materiais reciclados, como garrafas PET – 
próximo à foz de rios que funcionam como barreiras para conter 
resíduos sólidos.

Até agora, foram instaladas 14 ecobarreiras, principalmente 
em rios que deságuam na Baía de Guanabara e nas lagoas da 
Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. Até o final de 2012, 
serão instaladas mais cinco ecobarreiras em rios que cortam 
São Gonçalo, São João de Meriti, Mesquita e Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, e o bairro de Bangu, na Zona Oeste do 
Rio. Um ecoponto, para a concentração do lixo coletado a ser 
reciclado, foi instalado em Santa Cruz, também na Zona Oeste.

ECOBARREIRAS
Estruturas flutuantes em foz de rios evitam toneladas de lixo em lagoas e baía

O projeto Ecobarreiras incentiva a geração de emprego 
e renda para a população que vive no entorno de rios, 
oferecendo treinamento especializado para moradores que 
queiram se tornar ecogaris, atuando na coleta e separação 
do lixo que fica preso nessas estruturas flutuantes.

Somente nas ecobarreiras em rios que deságuam na Baía 
de Guanabara são coletadas mensalmente 370 toneladas 
de lixo, o que demonstra a importância de iniciativas de 
educação ambiental para que as populações ribeirinhas 
não descartem resíduos sólidos em corpos hídricos. Sem 
a participação da sociedade, as ecobarreiras continuarão 
sendo um paliativo para um grave problema ambiental que 
provoca enchentes, doenças e perdas materiais.

AMBIENTE DO RIO

Feitas com material reciclado, as ecobarreiras recolhem mensalmente mais de 370 toneladas de detritos, evitando que aguapés e lixo cheguem a praias e 
na Baía de Guanabara

Acervo Inea
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The State Environmental Institute (Inea) developed the 
Ecobarreiras project in order to reduce pollution, removing 
and recycling the garbage that flows from the rivers into the 
state’s bays and lagoons. The ecobarriers are structures made 
from recycled materials, such as PET bottles, which serve to 
contain solid waste near the river mouths.

So far, 14 ecobarriers have been installed, mainly in rivers that 
empty into Guanabara Bay and Barra da Tijuca lagoons. By the 
end of 2012, five more ecobarriers will be installed in rivers that 
cross São Gonçalo, São João de Meriti, Mesquita and Belford Roxo, 
in the Baixada Fluminense, and the neighborhood of Bangu, West 
of Rio. An ecospot, for waste concentration, which subsequently 
will be collected and recycled, was installed in Santa Cruz.

ECOBARRIERS
Floating structures in the river mouths prevent tons of  waste in lagoons and bays

The Ecobarriers project generates employment and income 
for the riverside population, offering specialized training for 
residents interested in becoming eco-garbage collectors. 
These collectors collect and separate waste trapped in the 
floating structures.

The ecobarriers in rivers that flow into Guanabara Bay alone 
collect, 370 tons of  garbage, a month, which demonstrates 
the importance of  environmental education initiatives that 
teach the coastal communities to not discard solid waste 
in water. Without the active participation of  the community 
Ecobarriers will continue to be a palliative solution for a 
serious environmental problem, which, it left alone, can cause 
floods and diseases.

Ecobarriers, made from recycled material, collects monthly more than 370 ton of waste, avoiding water lilies and garbage to reach beaches and the Guanabara Bay 

Luiz M
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Atualmente, a maior par te do óleo vegetal usado é 
despejada em ralos, comprometendo as tubulações 
dos edifícios e das redes de tratamento de esgoto. Nas 
regiões onde não há rede coletora, o óleo vai diretamente 
para rios e lagoas, aumentando a poluição de corpos 
hídricos e a degradação ambiental. Uma prática que 
acarreta prejuízos à população, às concessionárias de 
saneamento e aos governos.

Para ajudar a combater essa degradação ambiental, a 
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) criou, em 2008, 
o Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais 
(Prove), que estimula ações de coleta de óleo de cozinha 
usado e a sua reutilização na produção de sabão e de 
fontes alternativas de energia, como biodiesel.

RECICLAGEM
Programa de reaproveitamento de óleo de cozinha usado preserva meio ambiente

Além do ganho ambiental, o Prove incentiva a criação de 
cooperativas de coleta seletiva de óleo de cozinha usado, com a 
geração de trabalho e renda para os catadores organizados. O 
Prove vem fortalecendo a cada ano o setor. Só no ano passado, 
foram recolhidos 5,5 milhões de litros de óleo usado (400 a 
500 mil litros por mês) por suas 45 cooperativas filiadas, em 
vários municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Em 2010, o Prove ultrapassou as fronteiras da Região 
Metropolitana, chegando ao Sul Fluminense e outras regiões 
do estado. Em 2011, cobriu todas as regiões hidrográficas do 
Rio de Janeiro, alcançando a maioria dos municípios do estado. 
O Prove faz parte do caderno de obrigações ambientais do 
Governo do Estado junto ao Comitê Olímpico Internacional
(COI) para as Olimpíadas Rio-2016. 

AMBIENTE DO RIO

Óleo vegetal usado, que jogado na pia danifica redes de esgoto, é reutilizado na produção de sabão e de biodiesel
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Currently, most used vegetable oil is poured into drains, 
clogging building pipes and sewage treatment networks. 
In regions where there is no collection system, the oil 
goes directly into rivers and lakes, increasing water 
pollution and environmental degradation. Both of  these 
practices are detrimental to the population, sanitation 
utilities, and governments.

In 2008 the Secretary of  State for the Environment (SEA) 
created the Vegetable Oils Reuse Program in the State 
of  Rio de Janeiro (Prove), to combat this environmental 
degradation. The program stimulates actions to collect 
used cooking oil and reuse it for the production of  soap 
and alternative sources of  energy such as biodiesel.

RECYCLING 
Program for the reuse of  vegetable oils helps preserve the environment

Besides the environmental gains, Prove encourages the creation 
of cooking oil selective collection cooperatives, generating jobs 
and income for organized collectors. Prove has grown every 
year. Last year alone, it collected 5.5 million liters of used oil 
(400 to 500,000 liters per month), for its 45 cooperatives in 
several municipalities of the state of Rio de Janeiro. 

In 2010, Prove expanded beyond the metropolitan borders and 
began operating in the Central and South regions of the Rio de 
Janeiro State. In 2011, the program reached all river basin districts, 
which means it is operational in the majority of municipalities in the 
state. Prove is part of the environmental obligations established 
by the State Government’s terms with the International Olympic 
Committee (COI) for the 2016 Rio Olympic Games.

Used vegetable oil which poured into drains damages sewage networks, is reused in the production of  biodiesel and soap

Luiz M
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FÁBRICA VERDE
Projeto transforma lixo eletrônico em inclusão social, beneficiando estudantes

AMBIENTE DO RIO

A Fábrica Verde transforma lixo eletrônico em inclusão digital, 
gerando emprego e renda para centenas de moradores do 
Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Inaugurada em 
outubro de 2011, em área vizinha ao Alemão, essa unidade 
de eletrorreciclagem digital começou a dar frutos, chegando 
a outra comunidade pacificada. A mais nova Fábrica Verde é a 
da Rocinha, na Zona Sul. Outras virão.

Por dois anos, 720 jovens das comunidades do Complexo 
do Alemão estarão recebendo capacitação em manutenção 
e montagem de computadores. A cada três máquinas 
doadas por moradores e empresas públicas e privadas, 
os alunos montam um computador, que é instalado em 
telecentros comunitários. Os estudantes recebem uma 

ajuda financeira mensal e, ao final do projeto, 12 deles 
serão selecionados para atuar como monitores em 
telecentros do Estado, pelo qual serão remunerados.

No Alemão, serão recuperados 2.000 computadores, com 
o Governo do Estado deixando de gastar, em média, R$ 6 
milhões em novas máquinas. O projeto Fábrica Verde contribui 
para a solução, no Rio de Janeiro, de grave problema ambiental 
do mundo moderno: dar destinação adequada para o lixo 
eletroeletrônico. E mais: estimula a logística reversa, processo 
previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio 
do qual o fabricante se compromete com o destino final do 
produto que vende. Empresas que doam microcomputadores 
recebem em troca o selo verde do projeto.

Alternativa profissional: jovens do Alemão e da Rocinha aprendem recuperação e manutenção de computadores usados

Luiz M
orier

36



37

Green Factory turns electronic junk on digital inclusion, 
generating employment and income for hundreds of residents 
of the German Complex, in North of Rio. Launched in October 
of 2011 in the neighboring area of the German Complex, this 
electro recycling digital unit began to develop itself, reaching 
other pacified communities. The newest Green Factory is from 
Rocinha, located in South area. Others will come.

For two years, 720 young people from communities of  German 
Complex will be receiving training in computer assembly and 
maintenance. For each three machines donated by residents 
and public and private companies, the students assemble a 
computer. All of  them are settled for community LAN houses, 

GREEN FACTORY
Project turns electronic waste in social inclusion, benefiting students

each student receives a monthly allowance. At the end of  the 
project, 12 students will be selected to act as LAN houses 
monitors in state, being remunerated.

In German Complex, 2.000 computers will be restored, generating 
an average savings of R$ 6 million in new PCs. The Green Factory 
project creates a suitable destination for electronic waste and 
contributes to solving a serious environmental problem in Rio de 
Janeiro. Furthermore, it stimulates the reverse logistics process, 
set out in National Policy of Solid Waste, which predicts the 
manufacturer’s commitment based on the final destination of  
the product sold. Companies that donate personal computers 
receive the project’s green seal in exchange for their donation.

Professional Alternative: the youth from Alemão and Rocinha learn how to recover and fix used PCs

Luiz M
orier
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PARQUES ESTADUAIS & PRESERVAÇÃO

 A criação e ampliação de parques estaduais e o 
incentivo à implantação de unidades de conservação 

municipais estão mudando a realidade de nossas 
florestas. O Fundo da Mata Atlântica e o ICMS 

Verde (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços) são importantes instrumentos de apoio. 

O combate aos crimes ambientais, a campanha pela 
preservação de espécies ameaçadas de extinção e o 

pagamento por serviços ambientais reforçam a luta 
preservacionista. O Rio é o estado que mais preserva 

e recupera a Mata Atlântica no país.
 

STATE PARKS & PRESERVATION

The creation and expansion of  state parks and 
encouragement for the implementation of  municipal 
conservation units are important initiatives for 
expanding the preservation of  our forests. The Atlantic 
Rainforest Fund and Green ICMS (Tax on Circulation of  
Goods and Services) reinforce the green preservation, 
in addition to combat environmental crimes, the 
campaign for preservation of  endangered species and 
the payment for environmental services. Result: Rio de 
Janeiro is the state that most preserves and recovers 
the Atlantic Rainforest in the country.
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Como estratégia de conservação dos remanescentes de Mata 
Atlântica, assim como de sua fauna associada, a Secretaria 
de Estado do Ambiente (SEA) e o Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) vêm promovendo a ampliação e criação 
de unidades de conservação estaduais em várias regiões 
do Rio de Janeiro. Com 20% do seu território coberto por 
Mata Atlântica, o Rio de Janeiro é o estado em que menos se 
desmata esse bioma.
 
Com ações como a duplicação das áreas do Parque Estadual 
da Ilha Grande e da Reserva Biológica de Araras, a ampliação 
do Parque Estadual dos Três Picos e a criação dos parques 
Cunhambebe, da Costa do Sol e, recentemente, da Lagoa do Açu, 
o Rio de Janeiro tem mais de 195 mil hectares em unidades de 
conservação estaduais de proteção integral. Somando-se às de 
uso sustentável, são 415 mil hectares protegidos.

PROTEÇÃO AMBIENTAL
Governo amplia unidades de conservação em várias regiões do Rio de Janeiro 

Mas não basta a criação de parques no papel. É fundamental 
for talecer a fiscalização e estimular a visitação. Além da 
contratação de centenas de novos guarda-parques, por 
concurso público, o ecoturismo estimula a fiscalização da 
sociedade, contribuindo para a proteção de ecossistemas 
como florestas, restingas e áreas úmidas.
 
Com 8.251 hectares – mais do que o dobro do Parque 
Nacional da Tijuca –, o parque da Lagoa do Açu, no Norte 
Fluminense, protege uma das áreas de restinga mais 
ameaçadas do país e oferece possibilidades para esportes 
náuticos e caminhadas. Próximo à capital, o Parque Estadual 
da Serra da Tiririca, em Niterói, é polo de ecoturismo e lazer. 
Na Costa Verde, o da Ilha Grande é o segundo maior parque 
insular do Brasil. Com 12.492 hectares, tem várias opções de 
lazer, como caminhadas e banhos de mar e de rios.

AMBIENTE DO RIO

Parque do Desengano (esq.) e APA de Macaé de Cima (dir.): mais de 415 mil hectares de áreas verdes já estão protegidos pelo Inea

Lourenço Eduardo
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The Secretary of State for the Environment (SEA) and the State 
Environmental Institute (Inea) are promoting the expansion 
and creation of conservation units in various regions of the 
state in order to preserve the Atlantic Rainforest and its fauna. 
Rio de Janeiro is the state with the lowest Atlantic Rainforest 
deforestation rate; 20% of the state’s territory is covered by 
this biome.

The actions designed to preserve this natural resource include 
doubling the areas of Ilha Grande State Park and Araras 
Biological Reserve, the expanding of Três Picos State Park,  
and the creation of Cunhambebe Park, in Costa del Sol, and 
Açu Lagoon park. Rio de Janeiro has more than 195,000 
acres of fully-protected state conservation units. Including the 
sustainable use areas, about 415,000 hectares are protected.

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
Government expands conservation units in several regions of  Rio de Janeiro 

However, creating parks is not enough, it is also necessary 
to strengthen their supervision, and stimulate visitation since 
ecotourism encourages society surveillance, contributing to the 
ecosystem’s protection. For this reason, hundreds of park rangers 
have been hired, their salaries paid with public funds.
 
The Lagoon of Açu Park, in the northern part of Rio de Janeiro, 
has 8,251 acres area, more than double the size of Tijuca National 
Park. The park protects one of the most endangered restinga 
areas of the country and offers opportunities for water sports 
and hiking. Near the capital, the State Park of Serra da Tiririca in 
Niterói is a site for ecotourism and recreation. In Costa Verde, Ilha 
Grande is the second largest island park in Brazil, with 12,492 
acres offering several options for recreation such as hiking and 
swimming in the sea and rivers.

Desengano Park (left) and Macaé Environmental Protection Area (right): more than 415 thousand hectares of green areas are been protected by Inea

Acervo Inea
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Mais de 80% da área da Ilha Grande, como a Reserva Biológica da Praia do Sul, estão sob proteção do governo estadual
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More than 80% of  the Ilha Grande (Big Island) area, such as the Biological Reserve of  Praia do Sul (South Beach), are under state 
government’s protection

Revista N
áutica
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A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) promove políticas 
e ações estratégicas para a conservação da biodiversidade 
e da Mata Atlântica, desenvolvendo, entre outros, projetos 
de reflorestamento nas principais bacias hidrográficas do 
Rio de Janeiro e de criação e ampliação de unidades de 
conservação (UCs) e corredores ecológicos.
 
O Rio de Janeiro é hoje o estado brasileiro que mais recupera 
e preserva a Mata Atlântica. Parte deste sucesso deve-se 
ao aumento da fiscalização promovida pela Coordenadoria 
Integrada de Combate aos Crimes Ambientais (Cicca). 

O Programa de Apoio à Criação e Implantação de Unidades de 
Conservação Municipais (Pro-UC), o Fundo da Mata Atlântica e o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS Verde) 
são também importantes instrumentos de ação da SEA. Ao oferecer 
às prefeituras know-how para o estabelecimento de unidades de 

MATA ATLÂNTICA 
Reflorestamento e criação de áreas protegidas estimulam preservação do verde

conservação – desde a seleção de áreas até sua regularização 
fundiária e demarcação –, o Pro-UC já apoiou a criação de dezenas 
de áreas municipais protegidas, que mais do que dobraram nos 
últimos dois anos, passando de 101 mil para 209 mil hectares. 

O Fundo da Mata Atlântica destinou até agora R$ 5 milhões 
para a implantação de UCs municipais e investiu R$ 75 milhões 
em infraestrutura de oito dos nove parques estaduais, como na 
construção de centros de visitantes e trilhas ecológicas.
 
Em parceria com a Aemerj (Associação Estadual de Municípios 
do Rio de Janeiro), a SEA está elaborando 15 Planos Municipais 
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, no Noroeste 
Fluminense. A SEA lançou a campanha Defenda as Espécies 
Ameaçadas – Abrace essas Dez! e vem elaborando o primeiro 
Inventário Florestal Estadual; um minucioso banco de dados sobre 
a Mata Atlântica no Rio de Janeiro.

AMBIENTE DO RIO

Palmeiras no Parque Estadual dos Três Picos: Secretaria do Ambiente e Inea elaboram precioso banco de dados sobre florestas do Rio de Janeiro
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The Secretary of  State for the Environment (SEA) promotes 
policies and initiatives for the conservation of  Atlantic 
Rainforest biodiversity by developing reforestation projects in 
Rio de Janeiro’s major river basins. The projects also create 
and expand conservation units (UCs) and ecological corridors, 
vegetation strips that connect large forest fragments or UCs. 

Rio de Janeiro has the lowest Atlantic Rainforest deforestation 
rate of any Brazilian State. Part of this success is due to 
increased surveillance promoted by the Integrated Coordinator of  
Environmental Crimes Combat (Cicca). The Support Program for 
the Creation and Implementation of Municipalities Conservation 
Units (Pro-UC), the Rainforest Fund, and the Tax on Circulation of  
Goods and Services (ICMS) are also important tools used by SEA.

Pro-UC shows local governments how to establish conservation 
units. The process includes selecting appropriate areas and then 
demarcating and regulating them. The reforestation program has 

ATLANTIC RAINFOREST
Reforestation and protected areas creation encourage green preservation

supported the creation of  dozens of  municipal protected 
areas, which have more than doubled in the past two years, 
increasing from 101 thousand to 209 thousand hectares.

So far, the Atlantic Rainforest Fund has allocated R$ 5 million 
for the implementation of  municipal conservation units and 
invested R$ 75 million in infrastructure (such as visitor centers 
and nature trails) for eight of  the nine state parks. 

In partnership with Aemerj (Municipalities Association of the Rio 
de Janeiro State), SEA is developing 15 Municipal Plans for the 
Atlantic Rainforest’s Conservation and Restoration in the North 
of Rio de Janeiro. The environmental secretary also launched 
the Campaign to Protect Endangered Species, “Embrace these 
10!”, and it’s also developing the first State Forest Inventory, 
a detailed database about Rio de Janeiro’s Atlantic Rainforest.

Palm heart extractivists in State Park of the Três Picos: Secretary of the Environment and Inea develop valuable database about Rio de Janeiro’s forests  

w
w

w.gustavopedro.com
.br
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A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) está em campanha 
pela preservação de dez espécies da fauna fluminense 
ameaçadas de extinção – a maioria originária da Mata 
Atlântica, bioma rico em biodiversidade que cobre 20% do 
Estado do Rio de Janeiro. É o primeiro passo para incentivar a 
sociedade a se envolver em ações de conservação.
 
Com folders, car tazes (em escolas, delegacias, quar teis do 
Corpo de Bombeiros e prefeituras, entre outros espaços) e 
peças publicitárias (em outdoors, jornais, rádios e tevês), 
a campanha Defenda as Espécies Ameaçadas – Abrace 
essas Dez! divulga a lista dos animais em perigo: preguiça-
de-coleira, formigueiro-do-litoral, lagar to-branco-da-
areia, muriqui, mico-leão-dourado, jacutinga, cágado-do-
paraíba, boto-cinza, tatu-canastra e surubim-do-paraíba.
 A campanha da SEA tem como ações estratégicas o apoio 

BIODIVERSIDADE
Campanha estimula preservação de dez espécies da fauna em extinção no estado

à criação de unidades de conservação municipais e de 
corredores de biodiversidade; o estímulo a projetos de 
pesquisa, de conservação e de reintrodução das espécies; 
o reforço da fiscalização; e a elaboração de políticas e de 
legislação de proteção. Outra prioridade é o desenvolvimento 
de recursos didáticos estratégicos para sensibilização do 
público escolar nas áreas de ocorrência das espécies.
 
A participação da população é fundamental para o sucesso 
da campanha – não comprando, por exemplo, animais, 
de pele ou pena, que sejam produto de caça ou tráfico; 
denunciando empreendimentos que afetem os hábitats das 
espécies, a poluição dos rios, as queimadas; cobrando mais 
fiscalização das autoridades; ou participando de ações pelo 
reflorestamento em programas de educação ambiental.

AMBIENTE DO RIO

Formigueiro-do-litoral, muriqui, tatu-canastra e jacutinga: participe da campanha Defenda as Espécies Ameaçadas – Abrace essas Dez!

w
w

w.gustavopedro.com
.br

46



47

SEA (Secretary of State for the Environment) has created a 
campaign for the preservation of ten endangered species of  
the Rio de Janeiro state’s fauna. The majority of the endangered 
animals are from the Atlantic Rainforest, a biome rich in biodiversity 
that covers 20% of Rio de Janeiro state. The campaign is the first 
step towards greater society participation in preservation.

The campaign has been promoted through flyers and posters 
(in schools, police stations, fire stations and local government 
offices, among others) and advertising (billboards, 
newspapers, radio and TV). 

The campaign Defend the Endangered Species, “Embrace 
these Ten!” publishes the list of  endangered animals: the 
Maned Sloth (Bradypus torquatus), the Restinga Antwren 
(Formicivora littoralis) , the Sand Lizard (Liolaemus lutzae), 
the Muriqui or Wooly Spider Monkey (Brachyteles arachnoides), 
Golden Lion Tamarin (Leontopithecus rosalia) , Black Fronted 
Piping Guan (Pipile jacutinga), the Paraíba Tortoise (Phrynops 
hogei), Estuarine Dolphin(Sotalia guianensis) , Giant Armadillo 

 BIODIVERSITY
Campaign encourages the protection of  ten endangered species in State

(Priodontes maximus), and Paraíba Surubim or Paraíba Catfish 
(Steindachneridion parahybae).

The SEA’s campaign has a strategic component involving the 
creation of  conservation units and local biodiversity corridors, 
encouraging conservation research projects, reintroducing 
species into the wild, strengthening surveillance, and preparing 
policies and legislation for endangered-species protection. 
Another priority is the development of  teaching resources to 
raise awareness in schools in areas where the species can be 
found.

The public can participate in this initiative in a number of  ways: 
by not buying products which have fur or feathers from the 
animals, by boycotting product obtained through hunting or 
trafficking, by denouncing developments that affect the species’ 
habitats, by denouncing the pollution of  rivers or deforestation 
caused by burns, by demanding more  supervision from the 
competent authorities and by participating in reforestation and 
environmental education programs.

Restinga Antwren, spider monkey, giant armadillo and black fronted piping guan: take part in the Campaign of the Endangered Species  - Embrace these Ten!  
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Criado por lei em 2007, o Imposto Sobre Mercadorias e 
Serviços (ICMS Verde) está provocando uma verdadeira 
revolução no Estado do Rio de Janeiro, com prefeitos 
investindo cada vez mais no meio ambiente em busca de mais 
recursos para suas cidades. Cuidar da qualidade da água, 
dar um destino adequado para o lixo, com a implantação de 
aterros sanitários, e conservar a natureza, com a ampliação 
das áreas municipais protegidas, passou a ser lucrativo.
 
O ICMS Verde não é um novo imposto. Trata-se de uma 
redistribuição de recursos já arrecadados, levando-se em 
conta critérios ambientais. As prefeituras que investem na 
preservação ambiental contam com um maior repasse do 
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). 

ICMS VERDE
Incentivo fiscal estimula prefeituras a investir na preservação ambiental

Mas, para se habilitarem a receber esses recursos, as cidades 
devem dispor de Sistema Municipal de Meio Ambiente, com 
órgão executor de política ambiental, Conselho de Meio 
Ambiente, Fundo de Meio Ambiente e guarda ambiental.

O índice para a distribuição do ICMS Verde é recalculado 
anualmente, dando oportunidade para que os municípios 
que investiram em conservação ambiental aumentem sua 
arrecadação. A componente ambiental foi incorporada 
gradativamente à distribuição do ICMS. Em 2011, o 
percentual máximo previsto na lei atingiu 2,5%, com um 
repasse de R$ 111,5 milhões. Para 2012, a estimativa é 
de repasse total de R$ 172 milhões para os municípios que 
investirem no meio ambiente.

Green ICMS program was created by law in 2007 causing 
a revolution in the State of Rio de Janeiro, with municipalities 
increasingly investing in the environment. Taking care of water 
quality, providing a suitable destination for trash by establishing 
landfills and conserving nature through the expansion of  
municipal protected areas have proved to be profitable initiatives 
for municipalities searching for more resources.

The Green ICMS is not a new tax; it merely redistributes 
funds that have already been raised, taking environmental 
criteria into account. The municipalities that invest in 
environmental protection have a greater transfer of  ICMS 
(Tax on Circulation of  Goods and Services). However to be 

Ecological ICMS (TAX ON CIRCULATION OF GOODS AND SERVICES) 
Tax incentive encourages city governments to invest in environmental preservation

qualified to receive the resources, cities should have the 
Municipal System for the Environment, with an executing 
agency for environmental policy, Environment Council, 
Environment Fund and Ranger Guard, in place.

The index for the distribution of  Green ICMS is recalculated 
each year, allowing municipalities that invested in environmental 
conservation to increase their revenues. The environmental 
component has been gradually introduced into the ICMS 
distribution. In 2011, the maximum percentage stated in law 
was 2,5%, with a transfer of  R$ 111,5 million. For 2012, the 
estimate is to total transfer R$ 172 million for municipalities to 
invest in the environment.

O replantio das margens do Rio Santana, afluente do Guandu, ajudou o Município de Miguel Pereira a obter maior repasse do ICMS Verde

The replanting of  Santana riverbanks, affluent of  Guandu, provided Miguel Pereira Municipality to obtain more resources through bigger Green ICMS (Tax 
on Circulation of  Goods and Services) transference 
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O Rio de Janeiro é hoje o estado brasileiro onde menos 
se desmata a Mata Atlântica – e o que mais cria parques 
estaduais. O combate aos crimes ambientais, o ICMS Verde 
e o aumento das áreas protegidas têm sido importantes 
instrumentos do governo para a preservação desse rico 
bioma, que cobre 20% do território fluminense. No entanto, 
um importante reforço pela preservação da Mata Atlântica 
é o reflorestamento de áreas desmatadas, estimulado pelo 
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Criado por decreto estadual, em 2011, o programa PSA estipula 
“formas de retribuição, monetária ou não” a iniciativas prestadas 
por agricultores que favoreçam a conservação e a restauração 
de florestas. Os recursos vêm do Fundo Estadual de Recursos 

SERVIÇO AMBIENTAL
Pagamento por ações de reflorestamento reforça proteção da Mata Atlântica

Hídricos, de doações e transferências de pessoas físicas ou 
instituições nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, 
e principalmente dos setores de energia e abastecimento. Em 
quatro anos, o programa deverá movimentar R$ 12 milhões.

Embora criado no ano passado, desde 2008 funciona 
o projeto-piloto Alto Guandu, no Município de Rio Claro, 
reunindo 30 proprietários que recebem mensalmente ajuda 
financeira para manter áreas plantadas de floresta. Além 
de dinheiro, podem receber equipamentos e viveiros de 
mudas. O PSA demonstra que preservar a Mata Atlântica 
pode gerar renda para muitos proprietários rurais, sendo 
inclusive uma alternativa fundamental de modelo para o 
desenvolvimento do interior do estado.

AMBIENTE DO RIO

Pagamento por Serviços Ambientais: incentivo a iniciativas de restauração do verde, como o Programa Produtores de Água e Floresta, em Rio Claro

Acervo Inea
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Rio de Janeiro is the Brazilian state with the lowest Atlantic 
Rainforest deforestation rates and is also the leader in state 
parks. The fight against environmental crimes, the ICMS Verde 
and the increase in the number of  protected areas have 
proved to be important methods for the preservation of  this 
rich biome, which covers 20% of  Rio de Janeiro’s territory. 
However, a significant enhancement for the preservation of  
the Atlantic Rainforest through the reforestation of  deforested 
areas was still necessary. The Payment for Environmental 
Services (PSA) project was devised for this purpose and will 
prove instrumental in the recovery of  the Atlantic Rainforest. 

Created by state decree in 2011, the PSA program provides 
“forms of  compensation, monetary or not” to initiatives 
implemented by farmers in order to promote conservation 

ENVIRONMENTAL SERVICE
Payment for reforestation actions reinforces Atlantic Rainforest’s protection  

and reforestation. The funds are provided by the State Water 
Resources Fund, donations and transfers from individuals, 
national and international public and private institutions, and 
especially by the energy and supply sectors. The program 
should dispense $12 million in four years.

Although the PSA program was created in 2011, the Alto 
Guandu pilot program has been in operation since 2008 in 
the municipality of  Rio Claro. It brings together 30 landowners 
who each receive a monthly stipend to maintain the forest. 
Besides the money, they can also receive compensation in the 
form of  equipment and plant nurseries. The PSA demonstrates 
that preserving the Atlantic Rainforest can generate income 
for many landowners and is a viable alternative model for the 
development of  the State interior.

Payment for Environmental Services: encouragement to initiatives of  green’s restoration, such as the Program Producers of  Water and Forest, in Rio Claro

Acervo Inea
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O estabelecimento de um roteiro para investimentos em 
economia verde marca o nascimento de uma nova realidade 

de negócios e práticas sustentáveis no Estado do Rio de 
Janeiro, como a fundação de uma bolsa de negociação de 

ativos ambientais e o apoio à implantação de fontes de 
energia solar. Com o estabelecimento da Zona Verde, no 

campus da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 
será montado o primeiro parque tecnológico do país a 

integrar governo, iniciativa privada e universidade em prol 
do desenvolvimento sustentável. 

 

 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The establishment of  a roadmap for investment in green 
economy marks the birth of  a new business reality and 
sustainable practices in the State of  Rio de Janeiro, such as 
the foundation of  a trading stock of  environmental assets 
and supporting the deployment of  solar energy sources. 
With the establishment of  the Green Pole, in extension of  the 
UFRJ campus (Federal University of  Rio de Janeiro), the first 
technology park of  the country will be implemented and it 
will be able to integrate the Government, private sector and 
university towards the sustainable development.
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Iniciativa da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), com apoio 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), 
o Roteiro de Economia Verde tem por objetivo identificar as 
principais iniciativas de desenvolvimento sustentável e de 
economia verde promovidas pelas secretarias do Governo do 
Estado. A partir desse levantamento, serão traçadas estratégias 
e metas específicas para consolidar um novo modelo de 
desenvolvimento no Rio de Janeiro.

ECONOMIA VERDE
Governo lança roteiro de ações estratégicas para crescimento com preservação

O Roteiro de Economia Verde leva em consideração áreas-chave 
como energia, transporte, indústria, agricultura, economia 
criativa e cultura – além de identificar ferramentas e políticas 
transversais ao Estado. O objetivo é indicar como o governo 
pode promover um novo modelo de desenvolvimento a longo 
prazo e fomentar uma governança transversal que promova a 
sustentabilidade em todos os setores governamentais.

The Green Economy Script, an initiative by the State Environment 
Secretary, with the support of the Secretary for Planning and 
Management, aims to identify the main sustainable development 
and green economy initiatives already under development by 
different secretaries in the State of Rio de Janeiro. 

From this initial information, strategies are traced and 
specific targets established in order to consolidate, within 
the state, a new development model. The script takes into 

GREEN ECONOMY
Government launches script of  strategic actions for sustainable development 

consideration key sectors such as energy, transportation, 
industry, agriculture, creative economy and culture. It 
also identifies tools and policies that can be leveraged 
horizontally to all of  the Rio state. The objective of  the script 
is to show how Rio de Janeiro State can promote a long-term 
new development model while fostering new governance that 
encourages sustainability in all sectors of  the government. 

The Wisdom Bridge will be the main connection of  the Green Pole, in UFRJ Campus, with the continent, marking a new stage of  Rio’s development

A Ponte do Saber será a principal ligação do Polo Verde, no Campus da UFRJ, com o continente, marcando uma nova etapa do desenvolvimento do Rio
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 Idealizada a partir de parceria entre a Secretaria de Estado 
do Ambiente (SEA) e a Secretaria Municipal de Fazenda do 
Rio de Janeiro (SMF), a associação civil sem fins lucrativos 
BVRio foi formada para desenvolver um inovador mercado 
de ativos ambientais que promova a economia verde no 
Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.
 
Para montar uma plataforma de negociações que se torne 
referência no país para a comercialização de ativos ambientais 
– que abrangem direitos de natureza regulatória relacionados 
ao cumprimento de obrigações ambientais, como recuperação de 
áreas florestais, tratamento de resíduos e emissão de gases ou 
de efluentes –, a BVRio possui duas linhas de atuação.

BOLSA AMBIENTAL
Plataforma de negócios promove mercado de ativos verdes no Rio de Janeiro

A primeira é a plataforma de negociação em si, que conta com 
um sistema de registro para ativos ambientais – uma arquitetura 
tradicional de bolsas de valores ao redor do mundo. 

A segunda é ainda mais inovadora: farão par te dessa 
bolsa de ativos ambientais grupos de trabalho dedicados 
à criação desses novos ativos que, para existirem, 
devem passar por processo de regulamentação de leis 
existentes. Este think tank traz para o Rio o estado da 
ar te das discussões de finanças ambientais, sendo fonte 
de soluções criativas para problemas ambientais.

AMBIENTE DO RIO

BVRio é pioneira no país na comercialização de ativos ambientais, como a recuperação de áreas florestais
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BVRio, a civil-society non-profit association, was formed 
through a partnership between the Sub-secretary for Green 
Economy for the State of  Rio de Janeiro and the Finance 
Secretary of  Rio municipality. Its mission is to develop a market 
for environmental assets that will promote a green economy in 
the state of  Rio de Janeiro and Brazil in general.

Part of  its goal is to create an innovative trading platform that 
will become a countrywide reference for the commercialization 
of  environmental assets. These assets cover regulatory rights 
related to compliance with environmental obligations, such 
as reforestation, waste treatment, and gas or wastewater 
emissions. BVRio focuses on two main initiatives.

ENVIRONMENTAL ASSETS STOCK EXCHANGE 
Trading platform promotes market of  green assets in Rio de Janeiro

The first is the trading platform itself, which includes a registry 
system for environmental assets, a basis for traditional stock 
markets around the world. The second focus is even more 
innovative: as part of the environmental asset exchange, BVRio 
will develop working groups dedicated to the creation of new 
environmental assets which, in order to function, must pass the 
existing regulatory process. This think tank will bring state of the 
art discussion about environmental finance to Rio and will be a 
source of creative solutions to environmental problems.

Environmental Assets Stock Exchange (BVRio) is pioneer in commercializing environmental assets, recovering forest areas 
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O Governo do Estado lançou na Rio+20, com apoio da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, a pedra fundamental do Polo 
Verde da Ilha do Bom Jesus, na Baía de Guanabara. Em 
área de 240 mil km², numa extensão do Parque Tecnológico 
do Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), na Ilha do Fundão, o Polo Verde será o primeiro 
parque tecnológico do país com infraestrutura sustentável, 
integrando governo, iniciativa privada e universidade.

O parque da Ilha de Bom Jesus é o primeiro projeto do 
Programa de Polos Verdes, que tem como meta inaugurar 
um polo semelhante por ano, concentrando empresas de alta 
tecnologia, pesquisadores e profissionais especializados, 
incubadora tecnológica e infraestrutura voltados para o 
desenvolvimento sustentável.

POLO VERDE
Parque de alta tecnologia e centro de pesquisa estimulará negócios sustentáveis

O Polo Verde da Ilha do Bom Jesus deverá ser a primeira região 
da América Latina a obter certificação internacional específica 
para bairros construídos que visem à eficiência energética e 
minimização de impactos ambientais. Um dos destaques será 
a instalação de uma central de utilidades, comum a todos os 
seus usuários, para distribuir, dentre outras, energia elétrica e 
vapor, de forma centralizada e otimizada.

Haverá ainda um sistema de reciclagem de lixo, iluminação com 
lâmpadas LED (que consomem menos energia), pavimentação 
de ruas com asfalto borracha (que aproveita pneus usados 
reciclados), maior mobilidade com ciclovias e bicicletas elétricas 
e vastas áreas verdes. Os prédios, que também buscarão 
certificação internacional, contarão com energia solar fotovoltaica 
e recuperação de água de chuva, entre outros diferenciais.
 

AMBIENTE DO RIO
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The State Government launched at the Rio+20 conference, with 
support of  the Rio de Janeiro City Government, the foundation 
stone of  the Green Pole of  Bom Jesus Island in Guanabara Bay. 
The Green Pole is located in an area of  240 thousand km², 
bordering the Federal University of  Rio de Janeiro (UFRJ)’s 
Technology Park  on Fundão Island. The Green Pole will be the 
first technology park in country with sustainable infrastructure 
and is made possible thanks to the combined efforts of  the 
government, private sector and the UFRJ.

The park on Bom Jesus Island is the pilot project of  the 
Green Pole program, which aims to open a similar site every 
year. The sites bring high-tech companies, researchers, 
specialists, incubator technology and infrastructure together 
in order to promote sustainable development and synergy 
between industry, university and state.

GREEN POLE
Green technology office park and research center will stimulate sustainable business 

The Green Pole on the Island of  Bom Jesus will receive an 
international certification recognizing neighborhood-wide 
developments that minimize environmental impacts and 
meet benchmarks for energy efficiency. One of  the highlights 
will be the installation of  a utilities center that will distribute 
electric power and steam to all tenants of  the Green Pole with 
increased centralization and efficiency.

There will be also a waste recycling system, LED lighting (which 
use less energy), street paving with rubber asphalt produced 
from recycled tires, electric bicycles and plentiful green 
areas. The buildings will also look to receive internationally 
recognized environmental efficiency certifications by having 
photovoltaic solar energy, and rainwater retention, and 
meeting energy efficiency benchmarks.

Implemented at Ilha do Bom Jesus (Good Jesus Island), in UFRJ campus’s extension, Green Pole will be the first technological park in the country with 
sustainable infrastructure
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Em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, Indústria e Serviços (Sedeis), a 
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) está incentivando 
o uso de energia solar fotovoltaica no Rio. Ao lançar, em 
2011, a Carta do Sol, as duas secretarias buscam definir 
e consolidar, nos governos Federal, Estadual e Municipal, 
ações e políticas públicas voltadas a efetivar, de forma 
eficiente e racional, a exploração do potencial nacional de 
energia solar como fonte energética.

CARTA DO SOL
Governo do Estado estimula ações e políticas de apoio à fonte de energia renovável

Para a construção e consolidação, no Brasil, de uma cadeia 
produtiva industrial e de serviços do setor, a Carta do Sol 
propõe, entre outros pontos, a inclusão de isenção de tarifas 
na distribuição e na transmissão de energia; a definição de 
alternativas atrativas para o estabelecimento de leilões 
específicos para a energia solar fotovoltaica, no âmbito de 
uma estratégia de curto, médio e longo prazo; e o fomento 
de programas de formação de mão de obra para atuar nas 
etapas da cadeia produtiva de energia solar fotovoltaica.

In par tnership with the Depar tment of  Economic 
Development, Energy, Industry and Services (Sedeis), the 
Secretary of  State for the Environment is encouraging 
the use of  solar photovoltaic energy in Rio de Janeiro. By 
launching the Letter from the Sun in 2011, both secretariats 
are seeking to define and consolidate the Federal, State 
and Municipal governments’ actions and policies in order 
to efficiently use photovoltaic solar energy as a potential 
profitable national energy source. 

LETTER FROM THE SUN
State Government encourages actions and policies to support renewable energy sources

As part of  its short, medium and long term strategy, Letter 
from the Sun proposes the tax-free distribution and power 
transmission of  photovoltaic energy, attractive options for 
establishing auctions for photovoltaic power, as well as 
the development of  work-force training programs to teach 
participants how to work in all stages of  solar photovoltaic 
energy production. These initiatives seek to enable the 
construction and consolidation of  an energy supply chain for 
the manufacturing and service sectors in Brazil. 

Banhado pelo sol de dezembro a dezembro, o Estado do Rio de Janeiro tem tudo para se tornar umas das referências nacionais no uso de energia solar

With four sunny seasons, Rio de Janeiro State has everything to become one of the national references in solar energy use
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL & CIDADANIA

Mais do que um conceito, a educação ambiental está sendo 
integrada ao cotidiano da população do Estado do Rio de 
Janeiro, fortalecendo a participação da sociedade civil nas 
tomadas de decisão, por meio de campanhas públicas, de 
programas de rádio e da implantação da Agenda 21 nas 

escolas e municípios. O Programa Agenda Água na Escola, 
por exemplo, capacita os moradores a participar da gestão 
integrada dos recursos hídricos e diversos setores sociais 

de 52 cidades já aprovaram uma agenda municipal de 
desenvolvimento sustentável no estado. 

ENVIRONMENTAL EDUCATION & CITIZENSHIP

More than an important concept, environmental 
education is being integrated into the daily life of  Rio 
de Janeiro State population, strengthening civil society 
participation in the decision-making through public 
campaigns, radio programs and implementing Agenda 
21 in schools and municipalities. The Water Agenda 
Program in School enables residents to participate in 
the integrated management of  water resources. Many 
social sectors of  52 cities have already approved a local 
agenda of  sustainable development.
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Os programas Nas Ondas do Ambiente e Agenda 21 Escolar 
– Formando Elos de Cidadania, da Secretaria de Estado do 
Ambiente (SEA), já mobilizaram, até agora, 3.367 escolas 
das redes públicas, 4.089 professores e 10.621 alunos em 
ações de educação ambiental. A partir da elaboração de 967 
planos de ação ambiental, previstos na Agenda 21 Escolar, 
e spots  de rádios sobre temas ligados a comunidades 
do entorno das escolas, foram alcançados todos os 92 
municípios do Estado do Rio de Janeiro.
 
Elaboradas em parceria com grupos historicamente excluídos 
de processos decisórios – como caiçaras, indígenas, 
quilombolas, comunidades afetadas por empreendimentos 
de alto impacto ambiental e comunidades escolares –, 
essas iniciativas estimulam a par ticipação da sociedade 
na gestão ambiental, tendo como foco o desenvolvimento 
sustentável com justiça social.

ONDAS DO AMBIENTE
Programa de rádio e Agenda 21 Escolar estimulam visão ecológica em 92 cidades

Para garantir acessibilidade aos cursos, foram distribuídos 
11.986 livros didáticos e 400 CDs/DVDs aos deficientes visuais 
e auditivos. O programa Nas Ondas do Ambiente formou 173 
lideranças de comunidades tradicionais em rádio e cinema. 
Quatro rádios comunitárias foram instaladas. Essa rede de 
comunicação vem estimulando iniciativas ambientais, como a 
reciclagem de lixo em escolas e vizinhanças.
 
Na Região Serrana e na Baixada Fluminense, 1.040 
moradores foram capacitados em ações de prevenção e no 
enfrentamento de desastres ambientais. Campanhas públicas, 
como a mobilização contra a dengue e pela redução do 
consumo das sacolas plásticas descartáveis, atingiram 182 
comunidades em várias regiões do estado.

AMBIENTE DO RIO

Parceria de rádios comunitárias com escolas e comunidades do entorno leva educação ambiental à maioria de municípios do Rio

Acervo Inea
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The programs Waves of  the Environment and School 21 
Agenda 21: Forming Citizenship Links, both initiatives of  the 
Environmental State Secretary (SEA). It has mobilized so far 
3.367 public schools, 4.089   teachers and 10.621 students 
in environmental education actions so far. All 92 municipalities 
of  Rio de Janeiro State were reached thanks to the preparation 
of  967 environmental action plans and radio spots on issues 
related to the schools’ surrounding communities.

SEA has developed these programs in partnership with 
groups historically excluded from decision-making process, 
such as the caiçaras and quilombolas indigenous groups. All 
participants belong to communities affected by projects of  
high environmental impact. These initiatives encourage the 
society participation in environmental management, focusing 
on sustainable development with social justice.

WAVES OF THE ENVIRONMENT
Radio program and School 21 AGENDA encourage ecological vision in 92 cities  

In order to ensure the courses accessibility, 11,986 books 
and 400 CDs / DVDs were distributed to the visually and 
hearing impaired. Waves of  the Environment program 
trained 173 leaders of  traditional communities on radio 
and filmmaking techniques. Four community radio stations 
have been installed. This network communication has been 
promoting environmental initiatives, such as waste recycling 
in schools and neighborhoods.

In the Serrana region (highlands) and Baixada Fluminense, 
1,040 residents were trained in environmental disaster 
prevention and response. Public campaigns, like the mobilization 
against dengue and the use of disposable plastic bags, reached 
182 communities in various regions of the State.

Partnership between community radios with schools and local population brings environmental education to the most municipalities of  Rio   

Acervo Inea
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Os comitês de bacias hidrográficas são os grandes parceiros 
do Programa Agenda Água na Escola. Idealizado pela 
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e executado por 
organizações não governamentais (ONGs) e integrantes 
desses comitês, o programa capacita populações para 
que participem da gestão integrada dos recursos hídricos, 
for talecendo, assim, o papel da sociedade civil nas tomadas 
de decisões desses comitês.
 
Ao formar alunos e lideranças locais em Jovens Gestores 
Ambientais, o programa envolve a comunidade na implementação 
dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, no 
monitoramento da qualidade de água dos rios, na recuperação 
de matas ciliares e florestas e na fiscalização da ocupação 
desordenada e do descarte de lixo em faixas marginais de rios.
 
Essa iniciativa de educação ambiental é dividida em cinco 
fases: mobilização de prefeituras e seleção das escolas; 
cursos de formação em Gestão Integrada das Águas e 

GESTÃO INTEGRADA
Agenda Água na Escola capacita populações para cuidar de recursos hídricos

Florestas; expedições ambientais e mobilização da comunidade; 
construção da Rede Agenda Água; e avaliação dos resultados.
 
Já foram atendidos 15 municípios, 43 escolas e cerca de 
400 professores e 800 alunos, com recursos oriundos 
do Fundo de Conservação Ambiental e Desenvolvimento 
Urbano (Fecam).  Até 2016, participarão do programa 46 
municípios, 129 escolas, 800 professores e 4.000 alunos.
 
Com base legal nas políticas federais e estaduais de 
recursos hídricos (Leis 9.433/97 e 3.239/98), o programa 
segue princípios de participação, transdisciplinaridade e de 
reconhecimento das diversidades sociais, culturais e ambientais.

AMBIENTE DO RIO

Alunos de diferentes idades participam constantemente de atividades educativas voltadas para o bom gerenciamento das águas

Lourenço Eduardo
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The river basin committees are the main par tners of  
the Water in School Agenda program. Conceived by the 
Secretary of  State for the Environment (SEA) and executed 
by non-governmental organizations (ONGs) and members 
of  the committees themselves, the program enables people 
to par ticipate in the integrated management of  water 
resources, strengthening the role of  civil society in the 
committees’ decision-making process.

The program involves the community by the time it graduates 
students and local leaders in Youth Environmental Managers. 
This enables local residents to participate implementing the 
instruments of  water management, monitoring rivers’ water 
quality, recovering riparian forests and controlling urban 
sprawl and waste disposal along the rivers’ banks.

This environmental education initiative is divided into five 
phases: mobilization of  local governments and selection 
of  schools; training courses on Integrated Management of  

INTEGRATED MANAGEMENT
Water in School Agenda enables populations to take care of  water resources  

Water and Forests; environmental expeditions and community 
mobilization; construction of  the Water Agenda Network; and 
evaluation of  results.

The program has already been implemented in 15 cities, 43 
schools and approximately 400 teachers and 800 students 
have participated The resources for this initiative are provided 
by Environmental Conservation and Urban Development Fund 
(Fecam). By 2016, 46 municipalities, 129 schools, 800 teachers 
and 4,000 students will have participated in the program. 

The program follows the principles of participation and 
transdisciplinarity thanks to its legal basis in the federal and state 
policies of water resources (Laws 9.433/97 and 3.239/98).

Constantly, students of  different ages participate of  educational activities towards the good management of  water use

Lourenço Eduardo
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Um dos compromissos mais importantes aprovados pelos 
países participantes da Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1992 no 
Rio de Janeiro (Rio-92), a Agenda 21 ganhou um importante 
apoio do Governo do Estado para a sua elaboração em 
nível local. Nos últimos cinco anos, os 92 municípios do 
estado foram visitados pela Coordenação da Agenda 21 
da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e do Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea).
 
Comunidades, municípios, estados ou países podem elaborar 
sua Agenda 21. No Rio de Janeiro, a partir desse esforço 
mobilizador da SEA/Inea, em que cidades fluminenses foram 
estimuladas a debater suas realidades socioambientais e 
econômicas, definindo uma agenda municipal de desenvolvimento 
sustentável, o número de fóruns locais foi ampliado, passando 
de dez para 52.

AGENDA 21
Sociedade civil debate planos de administração ambiental de municípios do Rio

Somente na área de influência do Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (Comperj), mais de 10 mil pessoas dos 14 
municípios do entorno do empreendimento participaram do 
processo de elaboração dos Planos Locais de Desenvolvimento 
Sustentável (PLDS).
 
Debatidos e aprovados por diversos setores da sociedade local, 
esses planos retratam a história, as condições de habitação, de 
saneamento, a estrutura econômica, padrões de consumo e os 
principais grupos sociais desses municípios – além de planejar 
ações com foco no desenvolvimento sustentável.
 
Atualmente, 98 fóruns brasileiros estão interligados presencial 
e virtualmente pela Rede Brasileira de Agendas 21 Locais 
(Rebal -http://rebal21.ning.com).
 

AMBIENTE DO RIO

Itaboraí, sede do Comperj, é um dos municípios que  debateram a Agenda 21 local, aprovando metas de  desenvolvimento sustentável
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Agenda 21 is one of  the most important commitments 
approved by participating countries during the United Nations 
Conference on Environment and Development held in 1992 in 
Rio de Janeiro (Rio-92). The Rio State Government supports 
Agenda 21 and is working towards its implementation at the 
local level. Over the past five years the Agenda 21 Coordination 
team for the Secretary of  State for the Environment (SEA) 
and the State Environmental Institute (Inea) has visited all 92 
municipalities in the state of  Rio de Janeiro.

Communities, counties, states or countries can develop its own 
Agenda 21. Thanks to the mobilizing efforts made by SEA/
Inea, cities in Rio de Janeiro were encouraged to discuss their 
social, environmental and economic realities and set a local 
agenda for sustainable development. There are now 52 local 
forums, up from 10.

AGENDA 21
Civil society participates in the environmental management of  the Rio de Janeiro’s cities    

In the Petrochemical Complex of Rio de Janeiro (Comperj) area 
alone, more than 10,000 people in 14 municipalities around the 
influence area participated in the process of preparing Local 
Sustainable Development Plans (PLDS).

Various sectors of local society discuss and approve these 
plans, which report on the history, housing conditions, sanitation, 
economic structure, consumption patterns and major social 
groups in their cities, in addition to planning actions focusing on 
sustainable development.

Currently, 98 Brazilian forums are virtually interconnected by the 
Local Agenda 21 Brazilian Network, where participants can share 
information and hold virtual meetings (Rebal - www.rebal21.ning.com).

Itaboraí City, which will host the Petrochemical Complex of  Rio de Janeiro (Comperj), is one of  the municipalities that discussed the Local Agenda 21, 
approving environmental sustainable targets
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Vista panorâmica de área do Parque Estadual dos Três Picos, que abrange os municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis
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Panoramic sight of  the Três Picos State Park that covers the municipalities of  Nova Friburgo, Petrópolis  and Teresópolis
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