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 PLANO DE AÇÃO DO 
BANCO DE PROJETOS AMBIENTAIS 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL 

Título: De Olho no Mar 

I - Justificativa Técnica: 
O Estado do Rio de Janeiro conta com 197 km de linha costa e diversas baías costeiras,                 
com destaque para a Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Baía da Ilha Grande,              
ambientes que representam um papel sócio-ecológico fundamental, abrigando desde         
espécies endêmicas a grandes estruturas portuárias. A garantia da qualidade hídrica e            
ambiental desses ecossistemas cabe ao Instituto Estadual do Ambiente, nesse sentido, ao            
longo do tempo diversas ações preventivas e de resposta vem sendo desenvolvidas.            
Entretanto, a falta de estrutura operacional que possibilite o acesso a regiões costeiras na              
via marítima, muitas vezes impossibilita a adoção de medidas adequadas. 
O caso de manchas de óleo é um exemplo claro da limitação que o Órgão possui                
atualmente. A experiência da Operação Olímpica, período no qual o INEA integrou uma             
estrutura focada no combate a manchas de óleo de origem desconhecida e coleta de              
resíduo sólidos nas águas da Baía de Guanabara, demonstrou o abismo entre a média de               
12 manchas de óleo por ano atendidas pelo setor de emergências e a ocorrência de 76                
manchas de óleo num período de 22 dias de operação. Esses resultados só foram              
possíveis a partir da estrutura operacional na qual foram envolvidas 20 embarcações,            
assim como sobrevoo diários. 
Dessa forma, o Projeto De Olho no Mar surge para suprir lacunas identificadas na              
estrutura técnica de atendimento e monitoramento ambiental marinho e costeiro. Para esta            
tal o Órgão deve contar com locação de horas de embarcação para realização de              
atendimentos, monitoramento e vistorias nas regiões costeiras do Estado do Rio de            
Janeiro. 
 
II - Objetivo Principal do Projeto Ambiental: 
Disponibilizar embarcações para realização de atendimentos, monitoramento e vistorias         
nas regiões costeiras do Estado do Rio de Janeiro, assim como resposta em situações              
emergenciais. Além disso, no caso de manchas de óleo órfãs, buscar promover ações             
rápidas que possam levar a identificação do infrator, bem como quantificar danos            
ambientais resultantes do óleo no local. 



 
 

 

 
 
 
 
 
FRM-INEA-                                                                                   Versão 0 Página 2 de 3 
 

III – Plano de Trabalho 
Descrição sucinta do Projeto, incluindo as atividades ou obras, a área de abrangência, as metodologias, os 
benefícios e ganhos ambientais alcançados com a implementação do projeto ambiental, local de execução, 
equipe de profissionais dedicada para a execução do projeto ambiental, dentre outros. 
 

a) Área de abrangência – Todo o Estado do Rio de Janeiro 
 
 
b) Metodologias – Para a operação do Projeto De Olho no Mar é necessário a              

estruturação de um banco de horas de embarcação a serem utilizadas pela equipe             
do Instituto Estadual do Ambiente. O órgão aumentará sua capacidade de resposta            
e monitoramento ambiental. 
Será criado um banco de horas de utilização de lancha que estará à disposição do               
INEA para atendimento às denúncias de emergência, vistorias, assim como, para           
ações de patrulhamento ambiental periódico. Cada Superintendência que abranja a          
região costeira, assim como a Sede terão à disposição horas previamente           
calculadas para utilização no mês. 
 

c) Benefícios e ganhos – Dotar o INEA da capacidade de monitorar, vistoriar e atender a               
situações na costa do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, melhorar a resposta              
à população e agilizar o atendimento em campo, aumentando sua eficiência.  

 
 

d) Local de execução – Todo o Estado do Rio de Janeiro. 
 

 
e) Equipe de profissionais – Diana Rocco Albernaz, Paulo Eugênio Mendes, Ricardo           

Marcelo da Silva, Amanda Carvalho, Cláudia Graça, Mário de Oliveira. 
 
 
f) Outros –  

 

IV - Cronograma de Execução das Atividades ou das Obras do Projeto Ambiental 

 

Nº da Ação Ação - Atividades ou Obras Prazo 

01 Locação de horas de embarcação 36 mês 

   

   

                  



 
 

 
 

 
 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020. 
(Local e Data) 

 
 

(Identificação do Proponente e Assinatura) 
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V – Forma de acompanhamento dos trabalhos e área responsável do INEA 

 

Nome da Gerência e da 
Diretoria: 

Gerência de Operações em Emergências Ambientais, 

Diretoria de Pós Licença 

Nome e cargo do    
servidor proponente: 

Ricardo Marcelo da Silva 

Telefone: 21-2334-7912 

e-mail: rmsilva.inea@gmail.com      

VI – Estimativa do valor global do projeto 

 

Nº da 

Ação 
Ação - Atividades ou Obras Valor 

01 Locação de horas de embarcação   R$ 3.000.000,00 
   
   
                  
                  
                  

Início (mm/aaaa): 02/ 2021 Término (mm/aaaa): 02/ 2024 

Id Funcional 4459432-1




