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Oportunidades de reconstrução do 
Rio na nova economia

• Ativos Ambientais: Vocação do Rio 

o A valorização dos ativos ambientais e o conhecimento para aproveitá-los em benefício de todos os 

fluminenses colocará o Rio na rota do desenvolvimento de baixo carbono e sustentável

• Mundo em Transformação : Vetores do Desenvolvimento 

o Novas fronteiras tecnológicas 

o Transição energética 

o Transformação digital

o Transição do Estado do Rio de Janeiro                Inovador 

Parceria tripartite:
Governo, empresas e 

universidades
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Oportunidades na Nova Economia 

• Novas fronteiras tecnológicas e transformação digital: Integrar as competências e capacidade técnica da comunidade 

científica e empresarial do ERJ em torno de um projeto inovador com emprego de técnicas de inteligência artificial 

para solucionar diferentes problemas. Transformação do Rio de Janeiro em um “ Hub de Inovação Digital”  

Inovação Digital 

( IA;Machine

learning;blockchain;

robótica;IoT.... )

Baixo Impacto

Ambiental & Alto 

Valor Agregado
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Oportunidades na Nova Economia

• TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: Eletrificação com fontes renováveis e eficiência energética 

• GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, utilizando redes inteligentes. As redes inteligentes baseiam-se na utilização 

intensiva de tecnologia de automação, computação e comunicação para monitoração da rede elétrica;

• EFICIÊNCIA ENERGÉTICA pressupõe aumento da reciclagem maior emprego  de logística reversa e 

economia circular; 

• ECONOMIA AZUL: Aproveitamento do conhecimento adquirido com a indústria de óleo e gás “off 

shore” (equipamentos submarinos, “digital twin”, infraestrutura de plataformas ) para inicio de uma “ 

economia azul” baseado na energia e recursos provenientes da costa oceânica do Rio de Janeiro.  
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Oportunidades na Nova Economia

1. Priorizar o apoio à localização e desenvolvimento, no estado do Rio de Janeiro, de projetos de

pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados a energias renováveis e transição tecnológica e

energética;

2. Fortalecer a capacidade do estado do Rio de Janeiro se tornar um “hub” das tecnologias associadas à

aplicação do uso inteligente de dados para antecipar problemas e gerar soluções em áreas como

energia, saúde e saneamento;

3. Estimular a criação de condições para o Rio de Janeiro se transformar em um centro do mercado de

carbono no Brasil;

4. Tornar o estado do Rio referência em logística reversa e circular.

Agenda
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• ZONEAMENTO ECOLÓGICO-

ECONÔMICO: Compatibilizar o 

desenvolvimento com a preservação 

ambiental tornando mais céleres os 

processos de licenciamento 

ambiental

• PEDUI (2018): Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano Integrado 

da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro

Planejamento territorial e governança 
metropolitana

RECONFIGURAÇÃO ESPACIAL METROPOLITANA (REM)
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Planejamento territorial e governança 
metropolitana

1. Desenvolver ações proativas de zoneamento econômico-ambiental de modo a que o órgão ambiental

possa planejar e orientar, de forma coordenada, projetos capazes de compatibilizar o desenvolvimento

com a preservação ambiental tornando mais céleres os processos de licenciamento ambiental;

2. Estruturar políticas públicas para a região metropolitana do Rio de Janeiro com base na governança

metropolitana estabelecida pela Lei Complementar 184/2018 e fortalecer o Conselho Metropolitano e

o Instituto Rio Metrópole;

3. Dar sequência ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do

Rio de Janeiro – PEDUI com implementação das ações previstas. O PEDUI, concluído em 2018, define

Zonas de Interesse Metropolitano – ZIM. Os planos diretores dos Municípios deverão seguir as

recomendações feitas no Plano Metropolitano para essas áreas.

Agenda
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Mapa do Saneamento no Estado do Rio de Janeiro
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Universalização do Saneamento

• Principais resultados Concessão Blocos 1, 2, 3 e 4 da CEDAE:

• 13 milhões de beneficiados em 46 municípios (73% da população)

• Universalização de água e esgoto em 5 (municípios da bacia do rio Guandu), 8 ou, no máximo, 12 anos;

• CAPEX Total: R$ 33,5 bilhões

• CAPEX Água: R$ 11,9 bilhões;

• CAPEX Esgoto: R$ 21,6 bilhões;

• Outorga: R$ 25 bilhões (compartilhada entre o ERJ e os municípios).

• Propostas: 

• Fomentar novas concessões regionais de saneamento (29 municípios ainda são atendidos por serviços

municipais ou pela Cedae sem perspectiva de universalização) e de resíduos sólidos;

• Fortalecer a AGENERSA com vistas à efetiva regulação do saneamento no ERJ;

• Encerramento dos lixões (10% do lixo vai para lixões) e reciclagem e recuperação energética do lixo: URE Caju

(30 MW).
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Saneamento e Segurança Hídrica

NOVA ETA GUANDU: + 12 m3/s de água tratada

• Mesmo local de captação da ETA Guandu: sujeito a 

Geosmina mesmo com avanço do saneamento.

• Risco acidentes na Dutra e no Distrito Industrial.

• Proposta: Avaliar captação a montante reduzindo 

riscos.

• Plano de Segurança Hídrica (PESH) em elaboração 
pelo INEA

• Região Metropolitana: Dependência Paraíba do Sul e 
Bypass Light

• Leste BG: Barragem Guapiaçu x Reservatório 
Juturnaiba

• Gestão da demanda: redução de perdas e 
racionalização uso
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Universalização do Saneamento e 
Segurança Hídrica

1. Desenvolver ações voltadas para garantir o cumprimento das metas contratuais (eg. universalização) e a

qualidade dos serviços das concessões de saneamento através do fortalecimento da qualidade regulatória

da Agência Reguladora – Agenersa – e da governança metropolitana, por meio do IRM – Instituto Rio

Metrópole;

2. Estimular os municípios que não aderiram ao modelo de concessão da Cedae a conceder os serviços, seja em

cooperação com o Governo Estadual, seja em consórcios;

3. Priorizar ações do Estado e da governança metropolitana voltadas para apoiar a implantação de cinturões

sanitários, a Coleta de Tempo Seco, junto às concessionárias e comunidades afetadas;

4. Desenvolver ações voltadas para elevar a segurança hídrica do Estado consoante o plano (PESH) em

elaboração com o objetivo de reduzir a excessiva dependência do Paraíba do Sul.

Agenda
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Energia de Lixo: 
Oportunidade

Panorama WTE* no mundo

Potencial WTE na Região Metropolitana:

• 15.000 ton lixo/dia

• 150 MW

• 10.000 t/dia

• 350 viagens/dia

• 5 ETRs operacionais

URE Caju

1.300 ton/dia

31 MW
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Resíduos Sólidos e Energia de Lixo

1. Avançar na meta do lixão zero com o encerramento dos lixões e aterros controlados ainda existentes,

conforme estabelece a nova lei do saneamento (Lei Federal 14026/2020).

2. Fortalecer as cooperativas de catadores voltadas para as atividades de reciclagem de resíduos;

3. Desenvolver iniciativas voltadas para a geração de energia de lixo;

4. Estimular e apoiar prefeituras municipais em ações voltadas para a melhoria dos serviços de coleta de

lixo, ações essenciais para combater a degradação ambiental e a poluição dos corpos hídricos

decorrentes de resíduos dispostos nas encostas, margens de rios e outras áreas.

Agenda
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Recuperação Ambiental da Baía da Guanabara, e 
Proteção da Baia de Sepetiba e da Ilha Grande

• O avanço do saneamento decorrente dos investimentos a serem feitos pelas novas concessionárias 

propiciarão melhorias substanciais na situação ambiental da baia da Guanabara e da Baia de Sepetiba. 

• Outros fatores de degradação: i) a ocupação desordenada das margens dos rios e encostas e que 

avança sobre os manguezais; ii) a deficiência dos sistemas de coleta de lixo; e iii) a baixa eficiência do 

controle dos órgãos ambientais sobre indústrias e outras atividades poluentes e degradadoras;

• Necessidade de medidas enérgicas para reversão do quadro de degradação atual. 

1. Desenvolver e implantar um programa de ações, com definição de metas e recursos, voltado para a

recuperação ambiental da baía de Guanabara, e proteção das baías de Sepetiba e Ilha Grande.
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Área total de Unidades de Conservação = 2.166.136 hectares 

Potencial da Biodiversidade e Florestas 
para um Estado Sustentável 

• 39 UC’s estaduais - 477.246 há

• 19 UC’s federais - 976.799 há

• 329 UC’s municipais - 693.702 

há

• 164 RPPN’s - 18.388 ha
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Potencial da Biodiversidade e Florestas 
para um Estado Sustentável 

• ECOTURISMO: Transformar as Unidades de Conservação em polos indutores do turismo em áreas naturais e dos 

esportes de aventura, contribuir para a ampliação e profissionalização dos produtos e serviços no receptivo local. 

• FUNDO MATA ATLÂNTICA: definir estratégia de investimentos, efetividade e transparência na utilização dos 

recursos.

• CONVERSÃO DE MULTAS: Transformar passivos ambientais em investimentos na Carteira de Restauração 

Florestal/FMA.

• PPP’s e CONCESSÕES: Programa de concessão de uso e prestação de serviços relacionados ao uso público nas UCs 

estaduais.

• PSA: Implementar o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais.

• CRA e PRA: Concluir a implementação do Cadastro Ambiental Rural e implantar o Programa de Restauração 

Florestal priorizando as APP’s.
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Instrumentos disponíveis para a 
estruturação do Plano Rio na Rota Verde

• FECAM: 

• 5% dos royalties do petróleo (pré e pós-sal)

• R$ 400 milhões/ano

• Fundo Mata Atlântica:

• Compensações SNUC, restauração florestal, conversão de multas

• Experiência mais exitosa do Brasil

• Gestão parceria público-privada

• Cerca de R$ 450 milhões não aplicados

• FUNDRHI: Cobrança pelo uso da água

• Ampliar o uso de Parcerias Público Privadas (PPP’s) e de Operações Urbanas Consorciadas (OUC’s)
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Instrumentos disponíveis para a 
estruturação do Plano Rio na Rota Verde

1. Garantir a aplicação dos recursos dos fundos FECAM (Fundo Estadual de Conservação Ambiental) e

FUNDRHI (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) em ações de recuperação ambiental;

2. Ampliar o uso de Parcerias Público Privadas (PPP’s) e de Operações Urbanas Consorciadas (OUC’s)

para reestruturação urbanística e recuperação ambiental das áreas degradadas e para o

desenvolvimento sustentável dos ativos ambientais.

3. Monitorar e desenvolver estratégia para o uso eficiente de ativos de interesse metropolitanos (mesmo

aqueles de domínio federal) elencados no PEDUI.

Agenda
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