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O Rio de Janeiro, estado com baixo nível de emissão de gases causadores do efeito estufa, 
está se preparando para dar salto de qualidade em tecnologias limpas e para ter um mercado 
de ativos ambientais 
 
Com um histórico reconhecidamente positivo em sustentabilidade, o Rio de Janeiro chega a 
mais uma Semana do Meio Ambiente bem preparado e disposto a fazer bons negócios na área 
ambiental. 
 
A subsecretária de Economia Verde do estado, Suzana Kahn Ribeiro, diz que 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 aponta os parques tecnológicos do Rio como 
ativos na hora de se pensar em sustentabilidade. “Temos muitas universidades por aqui e 
muitos centros de pesquisa, como os da Petrobras e da Eletrobras”, explica. “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 limpas 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 o surgimento de uma 
forte economia marcada pela sustentabilidade ainda é incipiente. Desde que assumiu o cargo, 
ela tem tomado medidas para que se chegue a um plano estratégico que leve o estado a ter 
sua economia caracterizada como efetivamente verde. Neste momento, relarta ela, o que está 
sendo feito “é o básico”. “A secretaria não tem nem seis meses, portanto, estamos ainda nos 
estruturando para montar estratégias eficazes.” 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. 
 
CARBONO. 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 gases causadores do efeito estufa no estado do Rio de Janeiro 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 Kahn 
Ribeiro pretende desenvolver um mercado de carbono no Rio de Janeiro. Na verdade, ressalta 
ela, o que se quer mesmo é criar um mercado de ativos ambientais, no qual o de carbono 
estaria inserido. “O que nós estudamos é mais do que um mercado de carbono”, reforça. 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. 
 
A subsecretária também mira a questão de incentivos para o desenvolvimento da economia 
verde. 
 
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. 
 
VANTAGENS. 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 medidas 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. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A12. 
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