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O município do Rio é considerado hoje acima da média no que diz respeito a medidas 
ambientais, como aponta pesquisa divulgada pela revista britânica The Economist. O governo 
estadual quer criar um mercado de ativos ambientais 
 
O Rio de Janeiro tem vocação para a sustentabilidade. É o que afirma a subsecretária de 
Economia Verde do estado, Suzana Kahn Ribeiro. 
 
De acordo com ela, o desenvolvimento de tecnologias para o setor de petróleo e gás permite 
ao Rio dar um salto de qualidade no que se refere a energias renováveis, se aproximando do 
conceito de economia verde, aquela que garante o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
com impacto mínimo sobre o meio ambiente.  
 
“Para fazer a exploração do petróleo offshore, desenvolvese um conhecimento muito grande 
de tecnologias submarinas que podem ser utilizadas, por exemplo, para eólicas offshore, que 
estão sendo muito usadas na Europa.” Suzana, que se tornou no início deste ano a primeira 
subsecretária de Economia Verde do País, em pasta subordinada à Secretaria de Meio 
Ambiente do estado, aponta os parques tecnológicos do Rio como ativos na hora de se pensar 
em sustentabilidade. 
 
“Temos muitas universidades por aqui, muitos centros de pesquisa, como os da Petrobras e da 
Eletrobras. O parque tecnológico do Fundão está crescendo enormemente, até por causa do 
petróleo”, conta a secretária. Ela vê a riqueza gerada pela indústria do petróleo o gás como 
forma de financiar tecnologias que, por enquanto, são mais caras, como a de energia eólica, 
das marés e até mesmo a solar. 
 
Segundo a subsecretária, o trabalho do governo no sentido de promover a economia verde 
ainda é incipiente. Desde que assumiu o cargo, ela tem tomado medidas para que se chegue a 
um plano estratégico para a economia verde. “O que estamos fazendo é o básico, a secretaria 
não tem nem seis meses, então estamos nos estruturando para termos estratégias.” Entre as 
providências já tomadas pela secretaria está a encomenda de um estudo para identificar quais 
são os hábitos verdes das empresas em atuação no estado. 
 
A cidade do Rio é considerada hoje acima da média no que diz respeito a medidas ambientais, 
como aponta pesquisa divulgada pela revista britânica The Economist. No mesmo patamar se 
encontram Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e São Paulo. 
 
Acima deste patamar na América Latina, só Curitiba (PR). 
 
A emissão per capita de gás causadores do efeito estufa do estado no Rio é de 4,5 milhões de 
toneladas. No município, esse número é de 2,1 milhões de toneladas, indica o inventário de 
emissões de gases do efeito estufa, estudo de 2005 da prefeitura do Rio. O mesmo relatório 
mostra que só a cidade de Los Angeles, por exemplo, emite 9,3 milhões de toneladas. 
 
Aproveitando este patamar relativamente baixo de emissão de CO2 do estado, Suzana 
pretende desenvolver um mercado de carbono no Rio de Janeiro. “O que nós estudamos é 
mais do que um mercado de carbono”, diz. “ O que queremos é criar um mercado de ativos 
ambientais, no qual o carbono seria um dos ativos”, acrescenta ela. 
 
No mercado de carbono, permissões para emissões são negociadas e vendidas para outras 
empresas ou cidades que ultrapassem um limite pré-estabelecido. 
 
Este teto, que teria que ser respeitado pelas empresas fluminenses, ainda está em discussão. 
 
De acordo com a subsecretária, é o primeiro passo. “Se for simplesmente uma questão de 
criar uma bolsa de créditos de carbono com o que está aí, sem negociar o teto, não vai 



adiantar”, explica. “Primeiro, temos de gerar valor para este carbono.” Segundo ela, a criação 
do mercado no Rio também serviria para revitalizar a Bolsa de Valores da cidade. 
 
Para o gerente de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan), Luiz Augusto Carneiro, o Rio tem vantagens nas negociações internacionais quando o 
assunto é crédito de carbono. 
 
“Emitimos pouco, mas, ao mesmo tempo, isso nos impõe certas limitações técnicas de redução 
do que emitimos”, detalha ele, frisando, contudo, que sempre há medida que as empresas 
podem adotar para reduzir o lançamento de gases na atmosfera. 
 
O setor industrial carioca tem trabalhado para reduzir as emissões, afirma Carneiro. De acordo 
com ele, os empresários estão em negociação com o governo para firmar uma carta de 
compromissos ambientais. Até o meio do ano, Carneiro estima que deverá haver uma posição 
mais concreta da indústria. 
 
O especialista lembra, no entanto, que o maior vilão da emissão de gases do efeito estufa não 
é a indústria, que corresponde a aproximadamente 8% do total de CO2 lançado ao ar. 
 
Os principais entraves para o estabelecimento de uma economia de baixo carbono no Rio são o 
sistema de transporte público deficiente e a dificuldade de se lidar com os resíduos sólidos. 
 
A Light, concessionária de energia do Rio, trabalha com a ideia de gestão de resíduos em 
mente. Desde 2009, todos os materiais retirados da rede elétrica pela companhia são 
reaproveitados, gerando lucro para a empresa. O projeto funciona por meio de contrato 
firmado com a recicladora Reluz, que transforma os fios de cobre e alumínio em matéria-
prima, os isolamentos de borracha, em capas de chuva e sapatos, os postes de madeira, em 
móveis rústicos, e os de cimento, novamente em matéria-prima. 
 
Os materiais mais complexos, como transformadores e medidores, são consertados e 
revendidos para a Light por uma fração do preço original, explica o gerente de operações 
logística e frota da concessionária, José Paulo Sarmento. “Os transformadores que têm 
conserto geram um desconto de 60% em relação aos novos, enquanto os medidores 
recuperáveis são revendidos com garantia e preço 70% menor que os novos.” Segundo 
Sarmento, o projeto demorou dois anos para se tornar realidade. Ele afirma que a busca por 
uma empresa parceira capaz de atender todas as exigência da Light não foi fácil, além de a 
operação ter sido articulada com a equipe de qualidade e meio ambiente da companhia. 
 
Segundo Sarmento, a Light foi a primeira empresa energética a ter projeto neste sentido, mas 
uma iniciativa parecida poderia ser tomada por qualquer uma do setor. 
 
A política do estado de pacificação de comunidades carentes do Rio também tem sido 
aproveitado pela Light. A empresa deu um salto no seu plano de troca de geladeiras. Antes das 
Unidades de Polícia Pacificadora serem instaladas nos morros fluminenses, a primeira troca foi 
de pouco mais de mil geladeiras. O segundo ciclo foi de 31 mil, afirma a gerente de 
atendimento às comunidades da Light, Fernanda Mayrink. A troca de lâmpadas também se 
beneficiou, atingindo um total de 879,4 mil substituições desde a criação do programa em 
2002. 
 
“Este último ciclo de troca de lâmpadas foi maior que todos os anteriores somados”, afirma a 
gerente. 
 
Para o próximo ciclo, a expectativa é ainda maior. Fernanda afirma que as trocas serão 
maiores que a de todos os ciclos realizados até então, com substituição de 36 mil geladeiras e 
de 1 milhão de lâmpadas. As geladeiras velhas, são enviadas para uma empresa recicladora, 
que dá uma utilidade para os materiais, evitando que eles sejam enviados para aterros 
sanitários. 
 

 



A necessidade de incentivos 
 
De acordo com o gerente de Meio Ambiente da Firjan, Luiz Augusto Carneiro, o 
desenvolvimento de tecnologias para redução de resíduos e economia de recursos naturais não 
se deu de forma repentina, mas foi parte de mudanças na mentalidade do empresariado 
brasileiro ocorridas na última década.“Viu-se que, quando se compra matéria-prima e ela deixa 
resíduos, isso é prejuízo para o negócio”, diz Carneiro. 
 
Para ele, tecnologias voltadas para o meio ambiente deveriam ter financiamento 
específico.Hoje ele afirma que as empresas buscam linhas de crédito voltadas para a inovação 
quando desejam desenvolver tecnologias verdes.“Não existem linhas específicas, e a criação 
delas talvez fosse um caminho a se seguir, especialmente para as pequenas e médias 
empresas, já que as grandes conseguem financiamento no exterior.” 
 
Mesmo assim, existem hoje mecanismos aos quais as empresas podem recorrer, para diminuir 
o impacto ambiental de suas atividades. A Firjan oferece assessoria neste sentido, por meio do 
Núcleo de Produção Mais Limpa,e realiza troca de experiências de sustentabilidade entre 
empresários, agendando visitas a empreendimentos com práticas inovadoras. 
 
Os benefícios também existem. Empresas recicladoras não pagam o Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), algo desconhecido para muitas das que operam no 
setor, afirma a presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 
Janeiro (Codin),Maria da Conceição Ribeiro.“Muitas empresas de reciclagem procuram a Codin 
buscando alguma espécie de abatimento parcial sobre o ICMS e ficam surpreendidas quando 
eu digo que o imposto para elas é zerado.” A questão de incentivos para o desenvolvimento da 
economia verde é uma das prioridades da subsecretária da área no estado, Suzana Kahn.De 
acordo com ela, existem decretos estimulando o setor,mas estariam descentralizados. Suzana 
espera poder trabalhar o problema durante as reuniões do Rio+20 no ano que vem.A 
conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para tratar de desenvolvimento 
sustentável ocorre a cada dez anos na cidade.“ Estamos nos organizando para ter uma 
participação muito grande de governos regionais e estaduais.Assim fica muito mais fácil 
estabelecer estratégias e ações no nível estadual e nacional”,afirma. 
 
De acordo com ela, o evento principal, marcado pela visita de chefes de estado e 
representantes da ONU, não é o foco da secretaria de economia verde. O interesse da 
Secretaria de Economia Verde estaria nos eventos paralelos, que permitem interação de todas 
as camadas da sociedade na elaboração de políticas de sustentabilidade.“ Isso nos ajuda a 
construir um modelo de economia verde de baixo pra cima,não necessariamente de uma forma 
individual. 
 
Podemos conjugar projetos de estados, como por exemplo do Rio com o Amazonas, ou do Rio 
com o Acre. Isso vai costurar as bases para se ter algo mais substancial, com musculatura em 
nível nacional.” 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3, 4 e 5 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 
A-11.   


