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INTRODUÇÃO
O presente relatório consubstancia as atividades desenvolvidas no terceiro ano de implantação
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, criado através da Lei nº 5.101, de 04 de outubro de
2007, com a missão de proteger, conservar e recuperar o meio ambiente, visando ao
desenvolvimento sustentável.

No corrente ano, solidificou-se à implantação do planejamento estratégico orientado para
resultados, com a formatação do Plano de Ações Estratégicas, constituído por uma carteira de
55 projetos estratégicos e 113 macroatividades, considerados estratégicos dentre o amplo leque
de atuações do INEA.

Os relatórios das coordenadorias e gerências vinculadas à Presidência têm seu formato
associado ao processo de planejamento estratégico, no entanto as Diretorias e Vice-Presidência
abordaram todo o seu universo de trabalho, o que foi mantido no presente documento.

Consoante a sua missão, o INEA continua empenhado no grande desafio de integrar a política
ambiental do Estado do Rio de Janeiro e atender às demandas da sociedade nas questões
ambientais, oferecendo agilidade no atendimento, mecanismos de controle, acompanhamento e
participação.

PRESIDÊNCIA
A Presidência é exercida pelo Presidente, a quem compete o comando hierárquico do Instituto, com
base nas deliberações do seu Conselho Diretor.

CHEFIA DE GABINETE

1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Exercer, por delegação do Presidente, a supervisão e orientação dos órgãos vinculados à
Presidência;



Propor, dirigir, orientar, coordenar e executar atividades, ações e procedimentos para
auxílio do Presidente do INEA, no desempenho de suas funções;



Promover contatos com órgãos internos e externos necessários às atividades da
Presidência;



Atender a demandas externas e estratégicas;



Emitir, gerenciar a tramitação e encaminhar documentos internos;



Requisitar informações gerenciais e coordenar a consolidação dos relatórios gerenciais
de desempenho do INEA.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES


Apoio ao Conselho Diretor;



Redação de correspondências, tais como ofícios, cartas, comunicações internas, atos,
portarias, deliberações, resoluções, relatórios e demais documentos expedidos pela
Presidência, controle e numeração dos mesmos e, quando solicitado, participação na
elaboração de pareceres em processos e documentos oficiais;



Cadastro de todos os expedientes quando de sua entrada no Gabinete, visando ao seu
acompanhamento e tramitação;



Triagem e distribuição de processos e documentos recebidos no Gabinete;



Fiscalização do cumprimento das tarefas relacionadas ao expediente administrativo;



Controle e acervo do expediente administrativo das presidências das extintas instituições
SERLA e FEEMA;



Atendimento ao público em geral.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ASPRES
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Coordenar a celebração e apoiar a execução de Termos de Ajustamento de Conduta –
TAC, de Convênios, Termos de Cooperação Técnica e outros instrumentos similares;



Coordenar o processo de Planejamento Estratégico do INEA e gerenciar sua execução;



Propor indicadores de desempenho institucional e apurar resultados periódicos;



Prestar assessoria técnica à Presidência e demais órgãos integrantes da estrutura
organizacional do INEA;



Representar a Presidência, por delegação, em fóruns e eventos.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Gerenciar o Planejamento Estratégico


Coordenação da elaboração de 29 Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), dos
quais foram assinados seis.



Coordenação da elaboração de quatro Termos de Compromisso, dos quais foram
assinados dois.



Coordenação do Subprojeto 3 – Desenvolvimento de Gestores, do Projeto de
Modernização do INEA, executado pela FGV, com o suporte financeiro da FIRJAN,
envolvendo a realização de quatro oficinas de trabalho, totalizando 24 encontros, com os
seguintes temas:
- Papel estratégico da liderança, negociação, gestão de conflitos e autoconhecimento;
- Comunicação, desenvolvimento de equipes, delegação e feedback;
- Gestão de desempenho e gestão por competências;
- Planejamento (Plano de Ação).



Apoio ao Subprojeto 1 – Metas, do Projeto de Modernização do INEA:
- Participação na revisão das metas e indicadores estratégicos.



Participação em Grupos de Trabalho e Comissões:
- Grupo de Trabalho para elaborar a proposta da Resolução CONEMA que reconhece a
construção de estruturas para a atividade de aquicultura como sendo eventual e de
baixo impacto ambiental, para fins de intervenção em faixa marginal de proteção de
cursos d'água (Resolução CONEMA nº 33, de 1º de junho de 2011).

- Grupo de Trabalho para elaborar proposta de Resolução INEA regulamentando os
dispositivos da lei nº 5.101/07 e do decreto nº 41.628/09 que tratam das competências
para decidir sobre processos de licenciamento ambiental.
- Grupo de Trabalho para elaborar proposta de procedimento para a demarcação de
faixas marginais de proteção (FMP) de corpos hídricos, em conformidade com a
legislação.
- Comissão visando a analisar a adequação do projeto encaminhado pela empresa
Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários Ltda. (participação a pedido do
coordenador da comissão).
- Comissão Permanente de acompanhamento do Portal de Licenciamento Ambiental.
- Comissão Institucional para coordenar o Projeto de Modernização do INEA.


Coordenação e participação na Comissão destinada a avaliar os pedidos de concessão
de adicional de qualificação regulamentada pela Resolução INEA nº 29, de 29 de
dezembro de 2010 – análise de 246 processos.



Representação do INEA no CONEMA (suplente).

CENTRAL DE ATENDIMENTO – CA
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
 Recepcionar e orientar os usuários do sistema estadual de meio ambiente;
Gerenciar o processo de comunicação formal entre os usuários do sistema estadual de
meio ambiente e os diversos setores do INEA, no tocante às atividades fins de controle
ambiental da instituição;
Gerenciar o fluxo de documentos, em formato analógico ou digital, utilizados no processo
de controle ambiental;
Exercer o controle de expedição e entrega de licenças ambientais e de instrumentos
similares

tais

como

autorizações,

certidões,

certificados,

outorgas,

termos

de

encerramento, averbações e cartas diversas, com as devidas explicações para as suas
publicações, mediante recibo registrado;
Organizar e gerenciar o acervo de documentos administrativos relativos ao licenciamento
ambiental, no formato analógico e digital;
Estabelecer procedimentos para regular o processo de comunicação e relacionamento
com o público no tocante ao sistema de licenciamento ambiental;
Efetuar levantamentos estatísticos sobre os atendimentos prestados pelo setor;

Aferir o grau de satisfação dos usuários do sistema de licenciamento ambiental;
Comunicar, por meio de telefone, notificação ou correio eletrônico, aos requerentes a
disponibilidade de processo de licenciamento ou de outro documento;
Monitorar o comparecimento do requerente para a vista ao processo e/ou para a retirada
da licença ou averbação;
Providenciar as fotocópias das licenças e averbações, juntando-as aos respectivos
processos;
Providenciar o registro no sistema eletrônico interno do INEA da data do recebimento das
licenças e das suas publicações (Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação);
Realizar a confecção dos gabaritos para Auditoria Ambiental (Imprensa Oficial e do Jornal
de Grande Circulação) e encaminhá-lo ao solicitante por meio de fax-símile ou correio
eletrônico;
Providenciar e monitorar a juntada das solicitações das renovações das licenças aos
respectivos processos administrativos, quando necessário, solicitando-os à unidade que
os mantenha sob sua guarda;
Cadastrar no sistema eletrônico interno do INEA os processos de licenciamento ambiental;
Controlar e solicitar, quando necessário, as respostas das diversas solicitações dos
requerentes quanto ao licenciamento;
Providenciar a permanente atualização da lista de documentos necessários aos processos
de licenciamento para informação ao público, encaminhando ao responsável para sua
atualização no sítio da rede mundial dos computadores do INEA.
2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Atendimento ao Público Externo


Informações sobre andamento de processos;



Informações sobre andamento de documentos;



Atendimento técnico e orientação ao público (agendado ou não) sobre licenciamento e
outros;



Atendimento técnico através de e-mail;



Outras informações.
Resultados alcançados: 270 consultas/dia

2.2

Entrega de Licenças e Outros Documentos
Documentos Entregues:


Licenças Ambientais (LP, LI, LO, LAS, LPI, LIO, LOR e LAR);



Certificados de Registro de Emissão Veicular (CREV);



Certificados de Credenciamento de Laboratório (CCL);



Autorizações Ambientais (AA) para perfuração de poços tubulares em aquíferos,
tamponamento de poços tubulares em aquíferos, supressão de vegetação nativa,
intervenção em APP, licenciamento de empreendimento que afete UC estadual ou sua
zona de amortecimento, movimentação de resíduos e execução de obras emergenciais;



Certidão Ambiental (CA) para anuência a outros públicos em relação à conformidade do
licenciamento ambiental, corte de vegetação exótica, aprovação de área de Reserva
Legal,

baixa de responsabilidade pela gestão ambiental de empreendimento,

cumprimento de condicionantes de licença ou autorização, regularidade ambiental, uso
insignificante de recurso hídrico, inexistência de dívidas financeiras referentes às
infrações ambientais praticadas, inexigibilidade de licenciamento, demarcação de faixa
marginal de proteção e reserva hídrica;


Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hídricos (OUT);



Termos de Encerramento (TE);



Pareceres de Aforamento;



Pareceres de Anuência;



Pareceres de Registro Notarial.

Atividades realizadas:


Recebimento dos processos referentes ao licenciamento e averbações;



Manutenção de arquivo com cópias das licenças;



Aviso aos requerentes, através do telefone, e-mail ou notificações, para a retirada das
devidas licenças;



Acompanhamento, através de planilha, da retirada da licença;



Verificação no processo se o portador é o representante legal ou procurador ou se está
autorizado pelo representante legal para a retirada do documento;



Explicação do procedimento das publicações das licenças;



Registro no sistema do INEA da data de entrega das licenças e do recebimento das suas
publicações (Diário Oficial e Jornal de grande circulação);



Inserção das publicações das licenças aos processos;



Encaminhamento do processo para acompanhamento.
Resultados alcançados: 42 documentos entregues/dia.

2.3

Atendimento Técnico para Licenciamento Ambiental e Outros


Informações pelo telefone, e-mail e presencialmente sobre os seguintes assuntos:
Licenciamento de acordo com o Decreto 42.159/09 – SLAM; descentralização do
Licenciamento, Resoluções INEA N° 31 e 32 e Cadastro Técnico Estadual de Atividades
Potencialmente Poluidoras;



Atendimento sobre licenciamento para abertura de processos de Autorização Ambiental,
Certidão Ambiental, Certificado, Licença Ambiental, Outorga, Termo de Encerramento,
DOF e RPPN;



Conferência e análise técnica dos documentos gerais e específicos das diversas
atividades a serem licenciadas;



Recebimento de documentos;



Cadastramento dos requerentes no sistema INEA;



Redigir e despachar documentação referente à abertura de processo;



Cálculo e emissão de Guias de Recolhimento.



Análise técnica de documentos para Aforamento, Ato Notarial, Ligação de Energia e
Carta de Anuência;



Conferência de todo protocolo para processo digital, como abertura de Arquivos em PDF,
JPEG e DWG;



Busca, em outras áreas, de esclarecimentos quanto ao Sistema de Licenciamento
Ambiental, referente a documentos a serem exigidos dos requerentes ou dúvidas destes.
Resultados alcançados: 82 atendimentos/dia

2.4

Cadastramento e Vinculação no Sistema de Processos de Licenciamento e Outros


Cadastramento – registro no sistema os dados cadastrais da empresa após conferência
com os documentos apresentados pela mesma;



Vinculação – vincular ao sistema da guia de recolhimento referente ao custo de análise
da licença do respectivo requerimento.
Resultados alcançados: 15 processos vinculados/ dia

2.5

Renovações de Licenciamento e Outros


Solicitação de processos através de Comunicação Interna;



Acompanhamento, através de planilha, do recebimento dos processo para juntar os
requerimento de renovação de licenças;

2.6



Cobrança dos processos de renovação de licença nos diversos setores do INEA;



Inserção dos documentos recebidos nos processos de licenciamento;



Conferência dos documentos, cadastramento e vinculação ao sistema;



Encaminhamento dos processos para análise e parecer.

Confecção de Gabaritos para Publicação das Auditorias Ambientais


Confecção de gabaritos para publicação das Auditorias Ambientais;



Encaminhar os gabaritos para publicação através do FAX ou E-mail.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Promover a comunicação externa do Inea, com a produção de folderes, banneres e,
sobretudo, release diários com as ações do Inea, para todos os meios de comunicação
do Estado. Agendar e coordenar entrevistas internas e externas com a presidente e,
eventualmente, diretores e técnicos.

Promover a comunicação interna como ferramenta estratégica para estimular o diálogo e a
troca de informações entre todos os servidores do INEA;
Destacar as agendas positivas e manter a imagem institucional do INEA com a produção
de material impresso, som e imagem;
Manter atualizadas as notícias sobre o INEA no sítio da rede mundial de computadores do
INEA e no sistema eletrônico interno do INEA;

Planejar, produzir, promover e realizar eventos de responsabilidade do INEA, incluindo
seu planejamento, orçamento e acompanhamento da contratação e da realização;
Orientar outros setores em eventos e cerimonial, incluindo organização, convites e
protocolo;
Requisitar e formatar dados e informações em subsídios a reuniões, palestras e
entrevistas.
2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Promover a Comunicação Externa

No ano de 2011 o Inea se consolidou como uma marca forte em jornais, televisões, rádios, sites de
notícias e revistas técnicas. As ações do Inea foram divulgadas a partir de um trabalho que envolve a
apuração das ações de todas as diretorias, transformando-as em notícias e tornando-se fonte de
informações e esclarecimentos junto à população.
Podemos destacar o nosso site como importante instrumento de diálogo com a imprensa, através da
inclusão de notícias diárias feitas pela Assessoria de Comunicação, alimentadas pelas diversas
áreas técnicas do Inea. O site, que ora encontra-se em reestruturação coordenada pela Ascom,
também cumpre o papel de divulgador os licenciamentos, posição de processos, licitações, dentre
outros. Além disso, temos importante papel assessorando as unidades no trato com a imprensa,

atendendo às demandas dos meios de comunicação e produzindo material de divulgação para esses
meios.
O número de entrevistas concedidas pelo Presidente, diretores e técnicos das mais diferentes áreas
superou a marca de mil inserções no período. Da mesma forma, o espaço conquistado nos jornais do
interior do estado aponta para o fortalecimento da atuação das nossas Superintendências.
Além dos serviços de utilidade pública, como alerta de cheias, atendimento a emergências
ambientais, índice de risco de incêndios e boletins de qualidade da água e do ar, o Inea teve muito
destaque em assuntos que polêmicos por gerar grande interesse da mídia e da população em gral,
reafirmando o importante trabalho da área de comunicação no trato com a opinião pública.

2.2

Planejar e Realizar Eventos Externos – Encontro das Águas

O percentual de atendimento às demandas por eventos e a organização e realização dos eventos
planejados, ficaram dentro do estipulado. Foram realizados mais de 300 eventos para o público
externo, destacando-se, sobretudo, as inúmeras atividades do Encontro das Águas, Espaço do
Ambiente da SEA/INEA, na Lagora Rodrigo de Freitas, administrado pelo coordenador de
Comunicação do INEA.
.
2.3

Promover a Comunicação Interna

A comunicação interna do INEA, que começou a ser implantada no ano passado, tornou-se um sub
projeto dentro do Projeto de Gestão de Pessoas do Inea. Durante o ano foram feitos estudos e
pesquisas relacionados ao nosso universo para elaboração do plano de comunicação interna que
será posto em prática no próximo ano. Durante esse período continuamos a desenvolver eventos
internos e trabalhar em conjunto com as áreas técnicas das diversas diretorias.
O nosso principal instrumento de divulgação interna, a intranet, foi reformulada em sua linguagem e,
além das notícias diárias das nossas ações, foram criados temas da semana, informações e dicas
com programações de interesse do nosso corpo técnico, estabelecendo um canal de diálogo entre a
editoria e o nosso público para receber as notícias e sugestões.
Isso gerou movimento e, pela quantidade de participações e colaborações recebidas é fato o
aumento significativo de leitores.
Como o INEA tem várias sedes, foi planejada a realização de eventos na sede e também nos outros
prédios para contar com a participação do maior número de servidores, além do planejamento e
realização de eventos internos técnicos, sociais e culturais como novos instrumentos para despertar

o interesse de participação. Dessa forma mudamos a postura de mera provedora de informação para
a posição de catalisadora, coordenadora e disseminadora de informações.

O Projeto Compartilhar, que consiste em apresentações no nosso auditório, de trabalhos e viagens
técnicas realizadas pelo nosso quadro e a apresentação de convidados para promover debates com
assuntos de nosso interesse, foi realizado com sucesso e contamos com 08 apresentações.

Os eventos sociais registraram o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o lançamento da nossa árvore de
Natal e o lançamento de publicações geradas pelo nosso corpo técnico, como o Estado do Ambiente,
Guia de Trilhas e também o lançamento do Muriqui como mascote das Olimpíadas. Esses eventos
contaram com o envolvimento das diversas áreas do INEA.
Destacam-se também a inauguração das Sedes das Superintendências de Itaguaí e Lagos São
João, cuja reunião do Condir fortalece a presença da diretoria no núcleo do interior.
A organização das reuniões da presidente com as gerências de todas as nossas diretorias foi um dos
principais instrumentos de mobilização deste ano e, como resultado, estão sendo realizadas
avaliações em cada setor que nos subsidiará a equipe para aperfeiçoar essa importante iniciativa
durante o próximo ano.
O INEA também se mobilizou para se fazer representar em eventos como o Dia Mundial sem Carro e
o Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios, Lagos e Florestas, além de estabelecer parcerias com as
demais diretorias na divulgação pontual dos trabalhos realizados, através de visitas nas áreas e
reuniões para estimular os nossos colaboradores.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ASPLAN
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Elaborar o planejamento orçamentário, considerando os processos e projetos
estratégicos definidos no Planejamento Estratégico;

2.



Controlar a execução orçamentária do INEA;



Formular a proposta de orçamento do INEA para aprovação do CONDIR.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES


Levantamento de informações sobre as Propostas de Ações (Projetos) e as respectivas
Estimativas de Receitas (Receitas de Convênios, Fecam e Receitas Próprias) e
estimativas do Quantitativo dos Produtos de cada Projeto para o próximo exercício;



Levantamento junto à DIAFI sobre a previsão de receitas (Próprias INEA e FUNDRHI e
Convênio do DETRAN);



Inserção no SIGO dos dados de Despesas e Produtos;



Inserção no SIGO das estimativas de arrecadação das Receitas, visando a Elaboração
da Proposta Orçamentária de 2010;



Inserção no SIGO das informações pertinentes aos convênios em andamento e
convênios novos;



Validação da Estrutura Finalística de Programas, Ações e Produtos, visando a Revisão
do PPA 2008-2011 no sistema SIGO – Sistema Integrado de Gestão Orçamentária;



Acompanhamento do Orçamento no tocante a empenhos, liquidações e pagamentos do
INEA e FUNDRHI;



Acompanhamento do SIAFEM e SIG das liberações, créditos, cancelamentos e
alterações orçamentárias do INEA e do FUNDRHI;



Solicitações de crédito suplementar a fim de atender as demandas do INEA;



Realização das reservas orçamentárias;



Atendimento das solicitações da AUDIT/INEA por meio de e-mail e CI’s;



Envio do Relatório de Ações Realizadas do SIGO (SEPLAG).

ASSESSORIA DE CONVÊNIOS - ASCONV
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES (DECRETO ESTADUAL Nº 41.528/08)


Acompanhar a fase de concepção das propostas de convênios, desde a sua celebração
até a publicação;



Acompanhar a fase de execução, adotando ações para que a execução física e financeira
do convênio ocorra conforme previsto no plano de trabalho;



Acompanhar o encaminhamento da fase de prestação de contas e sua respectiva
aprovação pelo concedente;



Colaborar para manter atualizado o SIAFEM, quanto aos lançamentos pertinentes ao
cadastramento, execução e encerramento do convênio;



Manter atualizados o SICONV, GECONV, SIGFIS;



Atuar como interlocutor perante o EGP-Rio, Ministérios, Auditoria Interna, Caixa
Econômica Federal e Tribunal de Contas do Estado;



Prestar assistência e orientação ao gerente executivo de cada convênio de dispêndio
financeiro, conforme determina o Decreto Estadual nº 41.528/08;



Executar as demais determinações contidas no Decreto Estadual nº 41.528/08.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES


Controle gerencial, através de planilhas, de forma a acompanhar os prazos para
solicitação de Termos Aditivos e prazos para prestação de contas. Essa informatização
permite a produção de relatórios diversos a respeito da situação atual de cada convênio;



Inserção no SIGFIS de todos os convênios e seus aditivos: ao total 24 convênios
cadastrados;



Criação de um fluxograma/cartilha de Convênios, que demonstra sua tramitação desde a
proposta até a prestação de contas para Convênios de Despesa e Receita;



Elaboração de uma cartilha, contendo toda a base legal de Convênios e Contratos de
Repasse;



Atendimento das solicitações da AUDIT e GEFIN por meio de e-mail’s e CI’s;



Acompanhamento da fase de concepção das propostas de convênios, desde a
celebração até a publicação dos mesmos: 11 convênios publicados em 2011;



Acompanhamento da fase de execução, por meio da criação do RAC – Relatório de
Acompanhamento de Convênio (em anexo);



22 Termos Aditivos foram assinados em 2011;



Acompanhamento da fase de prestação de contas e sua respectiva aprovação pelo
Concedente: 4 convênios prestaram contas em 2011;



Colaboração para atualização do SIAFEM junto ao SECONB, quanto aos lançamentos
pertinentes ao cadastramento, execução e encerramento do convênio;



Atuação como interlocutora perante o EGP-Rio, Ministérios, Caixa Econômica Federal,
Auditoria Interna, Auditoria Geral do Estado e Tribunal de Contas do Estado;



Confecção de portarias de nomeação de Gerentes Executivos para cada convênio de
dispêndio financeiro, conforme determina o Decreto Estadual nº 41.528;



Número de processos recebidos e analisados: 92 processos;



Número de Comunicações Internas (CIs) recebidas e respondidas: 45 CIs;



Realização de curso de capacitação para os gerentes de convênios do INEA,
Superintendentes e representantes da SEA em convênios de despesa, ministrado no
Auditório do INEA, no dia 20 de setembro de 2011, tendo como palestrantes-convidados o
EGP-Rio (Escritório de Gerenciamento de Projetos da Casa Civil e a Auditoria Geral do
Estado);



Divulgação para os gerentes de convênios do INEA do Seminário “Convênios para
Municípios do Estado do Rio de Janeiro – Eficiência na Prestação de Contas”, realizado
na Escola Fazendária nos dias 22 e 23 de novembro de 2011;



Inclusão no SICONV de 3 propostas de convênios:

 Proposta nº 021776/2011 da GESEF/DIBAP junto ao Ministério da Justiça,
visando promover assistência técnica à pequenos proprietários rurais, por meio da
elaboração de um planejamento ambiental das propriedades, baseando-se em
suas potencialidades e limitações;
 Proposta nº 062108/2011 da GESEF/DIBAP junto ao Ministério do Meio Ambiente,
objetivando a estruturação e operacionalização do Cadastro Ambiental Rural –
CAR no Estado do Rio de Janeiro, por meio de 5 (cinco) sedes de apoio no
interior do estado e um escritório central no município do Rio de Janeiro, com
gestores estaduais e municipais capacitados para operar o sistema;
 Proposta nº 076014/2011 da DIRAM junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura,
visando a dragagem do canal São Lourenço - canal de acesso ao Entreposto da
Pesca, antigo Centro Integrado da Pesca Artesanal-CIPAR de Niterói, no Rio de
Janeiro;


Coordenação da comissão criada pela Portaria INEA PRES nº 229 de 16 de maio de
2011 para acompanhamento administrativo dos contratos de gestão com as entidades
delegatárias, com as seguintes atribuições: elaborar a metodologia da Prestação de
Contas, elaborar o fluxo de tramitação interna dos processos administrativos, encaminhar
à Comissão de Avaliação, criada pela Lei nº 5.639/2010, Art. 4º, relatório baseado no
acompanhamento das despesas administrativas, escolhidas de forma aleatória, contidas
no Anexo "Despesas para funcionamento da Delegatária" e propor alterações e ajustes
nos Contratos de Gestão, se necessário.

Convênios INEA em números

GERÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO – GENOR
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Apoiar a elaboração e revisão das normas institucionais e operacionais e submetê-las às
alçadas pertinentes;



Avaliar os documentos recebidos das unidades organizacionais para normatização e
conferir a padronização;



Presidir o seu Plenário, composto por representantes da Presidência, Vice-Presidência e
Diretorias e coordenar as discussões dos documentos a serem normatizados;



Convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias, colocando em pauta para
apreciação os assuntos que venham a ser considerados prioritários pelo Conselho
Diretor;



Cadastrar e manter atualizado no sistema INEA os documentos normatizados e
aprovados por ato administrativo para divulgação na intranet e internet, quando for o
caso;



Manter o controle numérico dos documentos normatizados e gerenciar as respectivas
atualizações;



Manter atualizados no Sistema INEA/Textos os documentos normatizados;



Coordenar, quando pertinente, Grupos de Trabalho envolvendo consultores externos e
técnicos de outras unidades organizacionais;



2.

Manter atualizada a base de dados da legislação ambiental.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES


Elaboração de Termo de Referência para consultoria especializada em Gestão de
Processos Normativos visando o Diagnóstico da GENOR (situação atual e necessidade
de modernização), tendo sido apresentado ao CONDIR em 30 de outubro.



Participação no Projeto 41 – Modernização da Gestão da Documentação Pública do
Estado do RJ e Reestruturação do Arquivo público do Programa de Gestão de
Documentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da coordenação da
Comissão para elaboração do plano de classificação e tabela de temporalidade referente
às atividades fim do INEA, sob a coordenação geral da Casa Civil



Capacitação da equipe e de técnicos envolvidos nos documentos normativos, através do
curso de “Introdução à Normalização” ministrado pela ABNT;



Manutenção do Banco de Dados de legislação ambiental, com a incorporação de 2.495
registros, tais como leis, decretos, resoluções, deliberações, perfazendo um total de
8.430 itens;



Disponibilização na intranet (diretório GENOR-LEG) de 3.686 documentos, tais como
normas novas e existentes, organograma , portarias, resoluções e deliberações INEA,
resolução CONEMA.

2.1

Gerenciar Normatização/Normatizar Documentos e Procedimentos Institucionais /
Coordenar e Apoiar o Desenvolvimento de Normas


2.1.1 Realização de 13 reuniões do Plenário, além de reuniões internas para orientação
no desenvolvimento de novos documentos normativos, visando ajustes nas propostas de
NOP;



2.1.2 Aprovação de duas Normas Operacionais: NOP-INEA 02 – Indenização dos custos
de análise e processamento dos requerimentos de licenças, certificados, autorizações e
certidões ambientais e NOP-INEA-03 – Credenciamento de Laboratórios, revogando os
documentos NA-051 e DZ-046, respectivamente. Estes documentos já foram incluídos no
sistema, sendo disponibilizados na intranet/internet, imediatamente após a publicação;



2.1.3 Revogação do MN-050 – Classificação de Atividades Poluidoras com a criação da
Resolução INEA nº 31 – Códigos de enquadramento de empreendimentos e atividades
sujeitas ao licenciamento ambiental e Resolução INEA nº 32 – Critérios para
determinação do porte e potencial poluidor dos empreendimentos e atividades nas
classes do SLAM;



2.1.4 Revogação dos seguintes antigos documentos: DZ-1111- Roteiro para elaboração
de Plano Diretor de Área Estadual de Lazer, DZ-1112 – Roteiro para Elaboração de
Parque Estadual e DZ-1113- Roteiro para Elaboração de Plano Biológico de Reserva
Biológica;



2.1.5 Revogação da IT-1840 – Licenciamento de Extração Mineral;



2.1.6 Elaboração, pelo Plenário, de Termo de Referência para contratação de consultoria
visando atualizar 90 documentos existentes.

Obs: A demanda interna de documentos normativos para esta GENOR este ano foi de 1 Norma Operacional
(aprovada pelo Conema), 8 revogações (cumpridas) e ainda Termo de Referência para contratação de
consultoria visando atualização de 90 documentos foi concluída (não prosperou por falta de contratação de
consultoria).

2.2. Gerenciar Normatização/ Normatizar Documentos e Procedimentos Institucionais/
Coordenar e apoiar o desenvolvimento de Formulários


Apoio às áreas, na análise de mais 30 formulários existentes e adaptação à nova
padronização INEA, em extensão doc e pdf, com controle numérico.
Obs: Adaptação de 30 formulários demandados, para a GENOR, originários das extintas SERLA e IEF tendo
sido criado, por esta razão, um novo controle numérico e histórico de formulários.

3. Outras realizações


Busca pelos atos administrativos normativos da SERLA e IEF, visando compor o arquivo
memória do INEA;



Digitalização, cadastramento no banco de dados da Genor e disponibilização de 2337
Portarias FEEMA (de 1975 a 2009) para no GENOR-LEG;



Digitalização de 365 Portarias SERLA (de 2004 a 2008) para cadastramento no Banco de
Dados da Genor e disponibilização no GENOR-LEG;



Download e edição de todos os documentos de interesse do Inea publicados no Diário
Oficial, possibilitando, com isso, a manutenção nos registros do banco de dados da
Genor e substituindo o acervo em papel por digital.



Capacitação do estagiário (CIEE-RJ/INEA), em serviços de apoio técnico e administrativo
nesta Gerência;



Levantamento de todos os problemas e sugestões para o melhor funcionamento do
Sistema INEA/Textos e solicitação à Getec para o desenvolvimento de acertos no
Sistema INEA/Textos existente ou desenvolvimento de um novo sistema Textos para
atender inclusive às necessidades do banco de dados da Genor;



Participação na minuta de Resolução INEA que estabelece procedimentos para
elaboração de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (PGRSS) para o
licenciamento ambiental das atividades geradoras destes resíduos.



Atendimento a demandas telefônicas do público externo quanto a dúvidas referentes à
legislação ambiental de um modo geral.

4. Quadros Demonstrativos

(*) Registros no Banco de Dados Access – 2011
Descrição dos documentos
Banco de Dados em Access

Qt.
2.495

Observações
Atualmente dispomos de um total de 8.430 registros.

(*) Documentos no GenorLeg – 2011
Descrição dos documentos

Qt.

Observações

542

Digitalização/imagem e inclusão no banco de dados
“Access”

2367

Digitalização/imagem e inclusão no banco de dados
“Access”

Normas Administrativas Feema /
histórico

10

Digitalização e inclusão no banco de dados “Access” e no
“Sistema Textos” / “Site”

Normas Técnicas Feema / histórico

368

Digitalização e inclusão no banco de dados “Access” e no
“Sistema Textos” / “Site”

Norma Institucional do Inea (NOI)

03

Digitalização e inclusão no banco de dados “Access” e no
“Sistema Textos” / “Site”

Norma Operacional do Inea (NOP)

03

Digitalização e inclusão no banco de dados “Access” e no
“Sistema Textos” / “Site”

Organograma geral Inea

01

Portaria Inea / Pres

287

Digitalização e inclusão no banco de dados “Access”

Resolução Inea

45

Digitalização e inclusão no banco de dados “Access” e no
“Sistema Textos” / “Site”

Deliberações Inea

21

Digitalização e inclusão no banco de dados “Access”

Resolução Conema

37

Digitalização e inclusão no banco de dados “Access”

Deliberações Feema / histórico

Portarias Feema / histórico

CORREGEDORIA
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Apreciar as representações que lhe forem encaminhadas relativamente à atuação dos
servidores.



Realizar correição nos diversos órgãos, sugerindo as medidas necessárias ao bom
funcionamento do serviço público;



Designar e coordenar, a partir de relatórios trimestrais encaminhados pelas chefias
imediatas, as comissões instituídas para acompanhar o estágio probatório de servidores,
emitindo parecer sobre seu desempenho e opinando, fundamentadamente, quanto a sua
confirmação no cargo;



Conduzir as sindicâncias do INEA instauradas por ato próprio e os processos
administrativos disciplinares instaurados por ato da presidência, na forma do capítulo iii
do Decreto nº 41.628, de 12/01/2009, e do manual do sindicante instituído pelo Decreto
Estadual nº 7.526, de 06/09/1984, e do Regimento Interno;



Aplicar as penas de advertência verbal, repreensão e suspensão, sem vencimentos, de
até 30 (trinta) dias aos servidores que foram submetidos a sindicâncias instauradas por
ato próprio da corregedoria;



Sugerir ao presidente do INEA os servidores a serem nomeados como responsáveis pela
condução das sindicâncias e processos administrativos disciplinares do INEA.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Instaurar ou Avocar e Conduzir Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares
Por intermédio de requisições da Presidência, das Diretorias, do Ministério Público Estadual,
Delegacias de Polícia e de outros órgãos, envolvendo supostos desvios de conduta de
servidores do INEA, foram instauradas 44 sindicâncias sumárias em 2011.

As sindicâncias instauradas resultaram:


15 arquivadas sem responsabilização de servidor.



01 gerou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de
abandono de emprego de servidor em estágio probatório.



01 com a aplicação de 15 dias de suspensão sem vencimentos.



03 com a aplicação de sanção de Repreensão por escrito.



03 com a aplicação de sanção de Advertência por escrito.



02 com a aplicação de sanção de Advertência verbal.



05 aguardando Parecer da Procuradoria para análise dos aspectos legais e formais.



14 com a investigação em curso.

Pode-se destacar, também, a suspensão de contrato de trabalho de um empregado público,
com instauração de Inquérito para apuração de falta grave pela Procuradoria Geral do
Estado;

Apuração de cerca de 50 denúncias oriundas da Ouvidoria e demais origens.

2.2

Divulgar Internamente as Atividades da Corregedoria (projeto)


Palestras e orientações quanto aos direitos e deveres dos servidores;



Participação nos cursos de capacitação de servidores e utilização da abertura das
oficinas desenvolvidas pela Fundação Getúlio Vargas junto a todo o efetivo do INEA para
explicar e orientar aos servidores sobre as atribuições da Corregedoria e difundir a
cultura de correição de atitudes;



Diligências externas, visitação e fiscalização das Superintendências e Unidades
Descentralizadas.



2.3

Representações em outros órgãos

Acompanhamento das Avaliações do Estágio Probatório
Breve descrição do Processo de Trabalho
Designar e coordenar as comissões instituídas para acompanhar o estágio probatório de
servidores, emitindo parecer sobre seu desempenho e opinando, fundamentadamente,
quanto a sua confirmação no cargo.

Descrição das principais Atividades/Produtos/Resultados
Detecção de óbices existentes quanto ao desempenho de servidores em estágio probatório,
possibilitando traçar diretrizes e auxiliar os dirigentes no melhor aproveitamento de seus
subordinados quando da análise individual das fichas de avaliação.

OUVIDORIA
1. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Produzir, semestralmente, ou quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação do
Inea, encaminhando-as ao Conselho Diretor e à Secretaria de Estado do Ambiente;



Criar e manter um canal de comunicação interativo com o público externo, recebendo e
tratando reclamações, críticas e sugestões;



Atender e tratar requisições do Ministério Público Estadual e Federal, garantindo as
respostas no prazo;



Diligenciar junto aos demais órgãos do Inea a fim de obter subsídios para elaboração de
respostas ao Ministério Público;



Responder diretamente as requisições ministeriais que não necessitem de parecer
técnico;



Acompanhar e interpretar demandas de forma sistêmica, sugerindo ações de
aperfeiçoamento no atendimento ao público.

2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
2.1

Organização no tratamento das requisições ministeriais

O ano de 2011 foi marcado por diversas alterações na forma com que a Ouvidoria do Inea organiza o
atendimento de requisições do Ministério Público. Em primeiro lugar, foi criado um controle unificado
de ofícios ministeriais, documento que permite a visualização completa de todas as requisições
ministeriais e os detalhes acerca de seu conteúdo, como o promotor responsável, os órgãos
responsáveis pelo subsídio à resposta e o prazo concedido, assim como o histórico de todo o
inquérito civil.
A organização foi estabelecida com base no mesmo enfoque das promotorias: o inquérito civil. Todas
as informações são agrupadas a partir do processo instaurado pelo Ministério Público, de modo que
é possível, a partir da leitura do conteúdo das requisições, conhecer toda a evolução das solicitações
ministeriais, facilitando o atendimento das novas requisições, bem como possibilitando o
conhecimento da tramitação dos ofícios em tempo real.
Foi detectado que o número de ofícios publicado em relatórios anteriores não representava a
realidade, seja porque o número de requisições recebidas incluía os ofícios de reiteração – valendo
ressaltar que mais da metade das requisições não são atendidas antes de serem reiterados – seja
porque o número de ofícios enviados incluía pedidos de dilação de prazo ou informações parciais.
Após o ajuizamento de duas ações criminais contra o então Presidente do Instituto, Luiz Firmino,
com base em acusações relacionadas à omissão nas respostas às requisições ministeriais, foi
necessário dar ênfase à melhoria no atendimento às mesmas, como se verá nos tópicos seguintes.
Somente após a correção de erros estruturais será possível voltar a analisar estatísticas de
atendimento.

De toda forma, admitidas as ressalvas acima, pode-se afirmar que, no ano de 2011, a Ouvidoria
minutou 649 ofícios respostas a requisições do Ministério Público Estadual e 247 ao Ministério
Público Federal. Neste mesmo ano o Núcleo de Atendimento ao Ministério Público também recebeu
e processou 211 ofícios oriundos do Ministério Público do Trabalho, IBAMA, Delegacias de Polícia,
CEDAE, Defensorias Públicas e Secretarias Municipais de Meio Ambiente, sendo que foram
enviados 109 ofícios com respostas.
2.2

Fortalecimento do relacionamento entre o Ministério Público e o Inea

Foi promovido, em 23.05.2011, um encontro com diversos promotores estaduais com atribuições na
área ambiental na sede do Ministério Público. Compareceram à reunião nossa presidente Marilene
Ramos, nossa vice-presidente Denise Rambaldi, técnicos do Instituto e representantes do Ministério
Público, dentre os quais o promotor Murilo Bustamante, coordenador do Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente (CAO). Foi estabelecido um acordo para que os promotores do
Ministério Público Estadual passassem a ter maior acesso ao sistema de licenciamento do Inea, para
que os processos sejam melhores acompanhados e tenham mais transparência.
Nesta reunião, foi realizada uma espécie de balanço a respeito da estrutura organizacional, do
funcionamento e da dinâmica do Inea, de modo a dar transparência ao MP acerca da autarquia
ambiental. O objetivo foi traçar um diagnóstico das demandas judiciais encaminhadas quase
diariamente pelo MP ao Inea, e que impõem dificuldades à necessária agilidade do órgão nas ações
contra os crimes ambientais.
Os promotores foram cadastrados e receberam login e senha para terem acesso ao portal do Inea,
de modo a acompanharem o andamento de processos online. Tal medida possibilitou reduzir o
número de ofícios, muitos dos quais não eram bem respondidos pelo Inea ao Ministério Público,
justamente pelo excessivo o volume de trabalho, que impedia o correto atendimento.
Pretende-se, ainda, no futuro, criar ferramentas para que os promotores possam ainda manter
comunicação direta para solicitação de vistorias, reuniões e emergências, garantindo a interatividade
entre as equipes dos dois órgãos.
2.3

Aproximação com os órgãos descentralizados

A Ouvidoria realizou uma série de visitas às Superintendências do Inea, objetivando padronizar os
procedimentos para o atendimento às requisições do Ministério Público e às denúncias feitas pela
população local. Foram percorridas as Superintendências da Baía de Guanabara, do Médio Paraíba
do Sul, do Piabanha e Baía de Sepetiba e pretende-se no ano de 2012 o atendimento às demais.

Tais encontros tiveram o propósito de orientação às Unidades Descentralizadas do INEA quanto aos
serviços da Ouvidoria nos respectivos setores, para uniformização do atendimento ao Ministério
Público e ao Cidadão. Nesse sentido, a Ouvidoria capacitou as Superintendências na utilização do
modelo de controle unificado de ofícios mencionado acima, que passou a ser encaminhado
mensalmente para Ouvidoria.
Essa parceria foi considerada um sucesso por todas as partes, pois, embora ainda não tenha sido
possível a implantação de um sistema único de acompanhamento de requisições de terceiros, o Inea
se fortalece com o atendimento mais ágil e integrado, desde que os órgãos mantenham contato
frequente.
Nessa mesma linha, esta sistemática de trabalho integrado foi adotada com as diretorias do Inea, de
modo que o contato eletrônico – via e-mail – é realizado em todos os casos de requisições tidas
como prioritárias, seja pelo prazo exíguo, seja pela gravidade da matéria. Todos os órgãos internos
possuem um canal amplo de comunicação com a Ouvidoria, viabilizando não apenas a segurança na
elaboração de termos técnicos para o envio ao Ministério Público, como também a existência de um
crivo de controle de qualidade desse material.

2.4

Atendimento transparente às denúncias e requisições do público

O atendimento ao público é realizado por meio do Disque Ambiente, dos correios eletrônicos
(faleconosco@inea.rj.gov.br e ouvidoria@inea.rj.gov.br) e de forma presencial. A Ouvidoria recebeu
formalizou em 2011 o protocolo de 1064 manifestações externas por meio do seu Núcleo de
Atendimento ao Público, número este que engloba solicitações, denúncias e elogios. Nesse mesmo
ano foram encaminhadas 248 comunicações de resposta aos manifestantes, sendo certo que foram
realizados mais de cinco mil atendimentos diretos, nos quais as dúvidas dos cidadãos eram sanadas
imediatamente, mesmo que com a indicação do correto órgão para atendê-las.
2.5 Acompanhamento e elaboração da Minuta de Regimento Interno do Instituto
Por fim, a Ouvidoria concentrou ao longo de 2011 a organização de todas as propostas de alterações
da Minuta de Regimento Interno do Inea, que até o momento não foi publicada em virtude na
constante necessidade de alteração da estrutura da autarquia recém-criada. Foi necessário
constante trabalho de atualização do documento, em parceria com a Gerência de Gestão de
Pessoas, para que se mantivesse a desejada uniformização, evitando posteriores correções.

PROCURADORIA
1. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Exercer o controle da legalidade dos atos do INEA;
Executar as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do INEA;
Opinar em consultas formuladas pelo Conselho Diretor e por seus membros, emitindo as
respectivas manifestações e pareceres jurídicos;
Prestar auxílio jurídico em reuniões técnicas;
Propor ao Conselho Diretor e ao Presidente do INEA a revisão da legislação ambiental;
Acompanhar servidores do INEA convocados a comparecer em juízo ou em repartições
administrativas, quando conveniente a defesa de tese jurídica sustentada em parecer
prévio elaborado pela Procuradoria;
Encaminhar procedimentos para a PGE necessários para a defesa do Instituto em juízo

2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
2.1 Gerência de Direito Ambiental
2.1.1 Breve descrição do processo de trabalho
Distribuição dos processos aos Advogados pelo Gerente;
Análise das questões jurídicas relevantes e informações constantes no processo, bem
como realização de reuniões, caso necessário;
Elaboração de parecer ou manifestação pelo Advogado;
Submissão do parecer ou manifestação ao Procurador;
Visto do Procurador.
2.1.2 Principais produtos/resultados
 Processos que recebidos em 2011: 624;
 Processos avaliados em 2011: 613.

2.2 Gerência de Contratos
2.2.1 Breve descrição do processo de trabalho

Distribuição dos processos aos Advogados pelo Gerente;
Análise das questões jurídicas relevantes e informações constantes no processo, bem
como realização de reuniões, caso necessário;
Elaboração de parecer ou manifestação pelo Advogado;
Submissão do parecer ou manifestação ao Procurador;
Visto do Procurador.
2.2.3 Outras atividades
Elaborar pareceres em processos de contratações públicas e convênios administrativos –
atendimento de 100% da demanda encaminhada à Procuradoria;
Analisar as minutas de Termos de Compromisso de Compensação Ambiental – a
Procuradoria analisa as minutas de TCCA celebrados pelo INEA, participando, em alguns
casos relevantes, da discussão de seus termos com os demais participantes.
2.3 Gerência do Contencioso e Relações Institucionais
2.3.1 Breve descrição do processo de trabalho
Avaliação de demandas oriundas do Poder Judiciário, PGE e das assessorias Jurídicas
dos demais órgãos da administração estadual.
Identificação dos órgãos internos capazes de prestar esclarecimentos, emitir
manifestações técnicas e/ou realizar vistorias.
Orientação do atendimento das demandas ou do cumprimento de decisões judiciais,
visando a defesa dos interesses da Administração do Estado do Rio de Janeiro.
Verificação do efetivo atendimento/cumprimento.
Elaboração de orientações ou minutas de respostas aos órgãos demandantes e ao Poder
Judiciário.

AUDITORIA – AUDIT

1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Programar, promover, executar, orientar e coordenar as atividades de auditoria, com o
objetivo de verificar a correção técnica da escrituração dos atos e fatos de natureza
financeira, contábil, técnica, administrativa e orçamentária;



Verificar a regularidade da guarda e da aplicação de dinheiro, valores e quaisquer bens
públicos;



Elaborar pareceres para a Presidência do INEA e formular políticas de controle interno,
contábeis e financeiros, de interesse do instituto;



Examinar e analisar os demonstrativos e relatórios financeiros e as prestações de contas
anuais;



Observar e por em prática as normas e diretrizes estabelecidas pela Auditoria Geral do
Estado – AGE e pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE;



Avaliar, apurar se as atividades operacionais sujeitas a controle interno são compatíveis
com a política estabelecida pelo Conselho Diretor do INEA e pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro;



Acompanhar os processos de sindicância em que se apure extravio, perda, subtração,
culposo ou dolosa de bens ou valores, visando à instauração da competente tomada de
contas;



Providenciar junto aos setores competentes, o cumprimento de diligências do TCE
referentes aos atos convocatórios de licitações, contratos, convênios, aditivos, ajustes de
qualquer natureza, atos de dispensa e inexigibilidade, bem com analisar sobre a
adequação dos documentos apresentados.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Planejar e Realizar Auditorias

Cumprimento à programação de auditoria aplicada no exercício de 2011, no INEA e no FUNDRHI,
aprovada pela Auditoria Geral do Estado – AGE, a saber:


Relatórios Quadrimestrais de Atividades, em atendimento à Instrução Normativa
AGE/SEFAZ nº 02/2008 e consoante ao estabelecido na Programação Anual de Auditoria
– PAA, referente ao exercício de 2011.



Inspeção Ordinária no controle de Vales Transportes;



Análise Orçamentária;



Auditoria dos Processos de Prestação de Contas de Contratos em Geral, de Convênios,
Fundos Especiais, Adiantamentos, Ordenadores de Despesas, Bens em Almoxarifados e
Bens Patrimoniais;



Avaliação dos procedimentos adotados na emissão e execução dos TAC’s e TCCA’s;



Atendimento aos Órgãos Externos – TCE e AGE, com encaminhamento de respostas e
documentação sobre todos os questionamentos feitos ao longo do ano de 2011.

2.1.1

Breve descrição do Processo de Trabalho

Por intermédio de Comunicações Internas programamos as nossas inspeções. Os
processos de prestação de contas, entre outros, são recebidos na AUDIT para análise,
sobre os quais emitimos Relatório e Parecer, conforme o caso requer. Os ofícios
recebidos na AUDIT, em sua maioria, são oriundos do TCE, fazemos o encaminhamento
ao setor técnico responsável para atendimento às diligências externas, onde é feito um
controle de prazos, análise da resposta, com vistas à minuta do ofício de
encaminhamento ao TCE, procedimento idêntico, adotamos com relação aos Ofícios
e/ou Solicitações remetidas pela AGE. Cópias dos TAC’s e TCCA’s são enviadas a
AUDIT para ciência e controle.

2.1.2


Descrição das principais Atividades/Produtos/Resultados

Dos Processos De Prestação De Contas

No exercício de 2011 foram analisadas pela Auditoria Interna as seguintes
de Contas:


Prestações

Convênios/Contratos
- INEA e ARIA do Brasil e ARIA Technologies, Gerdau Aços Longos e UTE Norte
Fluminense.
- SERLA e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM
- INEA e o Município de Paracambi
- INEA e o Município de Santa Maria Madalena
- Contrato de Obra Pública (n.º 020/2010) INEA e Odebrecht
- Recursos provenientes do Fundo Estadual de Conservação Ambiental – FECAM



Adiantamentos

As Prestações de Contas dos adiantamentos foram analisadas, por amostragem, sobre as quais
emitimos o Relatório Conclusivo, em alguns casos, com Ressalvas e Recomendações, e,
posteriormente, enviamos ao Gerente Financeiro para ciência, com vistas ao responsável pelo
adiantamento.
Elaboração de 02(duas) planilhas de controle de Processos de Adiantamentos, INEA e FUNDRHI,
analisados, baixados e pendentes de baixa contábil nos exercícios de 2009 e 2010,
acompanhamento da tramitação desses processos, visando o cumprimento do estabelecido no
Decreto nº 3.147, de 28/04/80.


Ordenadores de Despesas – INEA E FUNDRHI

No tocante a esses processos foram elaborados os Relatórios sobre as respectivas Prestações de
Contas referentes ao exercício de 2010, onde se realizou a análise envolvendo Balanço
Orçamentário,

Execução Orçamentária,

Balanço Financeiro,

Situação Financeira,

Balanço

Patrimonial, Bancos Conta Movimento, Diversos Responsáveis, Bens Móveis, Adiantamentos,
Restos a Pagar, Variações Patrimoniais e Saldo Patrimonial.
Toda análise foi feita com base no Balanço Geral do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e no
Balanço Geral do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, tendo ainda os demonstrativos
auxiliares emitidos pelo SIAFEM em confronto com livros, registros, documentação de apoio e
acompanhamento durante o exercício de 2010.
Neste trabalho, esta Auditoria concluiu com Regularidade e Ressalvas em seu

Parecer de

Auditoria.


Responsável pela guarda e conservação dos Bens Patrimoniais no exercício de
2010

Após análise do processo, retornamos ao responsável para o cumprimento de exigências, porém
estamos aguardando o seu retorno para os procedimentos finais.


Responsáveis Pelos Bens Em Almoxarifados, no exercício de 2010

AL/ INEA
Após análise do processo, emitimos o Relatório e Parecer de Auditoria, concluindo com
Irregularidade, sem prejuízo das Ressalvas.

AL/ FUNDRHI
Após análise do processo, emitimos o Relatório e Parecer de Auditoria, concluindo com Regularidade
e Ressalvas.


DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS E RECEBIDOS

No exercício de 2011 foram apresentadas as prestações de contas de diversos órgãos/entidades que
receberam recursos do INEA e do FUNDRHI, a saber: EMOP, CBMERJ. SEA, SMCC E SEF.
Essas Prestações de Contas foram analisadas e aprovadas, conforme estabelece o art. 10 do
Decreto n.º 39.054, de 24 de março de 2006.


DAS INSPEÇÕES

No exercício de 2011 foram realizadas as seguintes inspeções:
-

Inspeção Física no Convênio com o Município de Paracambi;

-

Inspeção no controle de Vales Transportes (Julho e Agosto de 2011);

-

Inspeção nas Folhas de Pagamento, no intuito de averiguar os lançamentos de Auxílio
Alimentação Pecúnia nos meses de Julho e Agosto/2011.

Anualmente, esta Auditoria realiza as inspeções para verificação dos processos de trabalho,
visando o cumprimento das normas. Essas inspeções constam do nosso Programa Anual de
Auditoria – PAA.

Obs.: A Inspeção dos Bens Patrimoniais não foi realizada, em virtude da Comissão de Vistoria do
INEA, não ter encerrado os seus trabalhos durante o período em tela.


DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

Avaliamos se os programas de governo estão sendo executados conforme planejados, sobretudo, no
que se refere ao alcance das metas físicas e financeiras estabelecidas no PAA e LOA no decorrer do
exercício de 2011, assim como o cumprimento dos princípios fundamentais da gestão fiscal, cujos
resultados da análise são demonstrados nos Relatórios Quadrimestrais de Atividades – RQA, os
quais são encaminhados posteriormente à AGE.


OFÍCIOS TCE

Passaram pela Auditoria Interna do INEA, 159 Ofícios oriundos do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro, no ano de 2011, conforme, a saber:

 66 somente para ciência e determinação;
 93 com prazos para envio ao TCE com as respostas a seguir citados:
 91 Ofícios foram respondidos e encaminhados à Chefia de Gabinete para
assinatura e posterior envio ao TCE, que retornarão com os seus comprovantes para
arquivamento nesta AUDIT;
 02 Ofícios já retornaram com confirmação de recebimento pelo TCE e foram
arquivados;
 Do total dos ofícios (159), 08 apresentaram com Notificação a Presidente do
INEA, sendo que todos foram atendidos.

TAC’s



Deu entrada nesta Auditoria Interna em 2011, 08 Termos de Ajuste de Conduta com a seguinte
ordenação:
 06 firmados através do INEA;
 02 firmados pelo Ministério Público.



TCCA’s

Dos Termos de Compromisso e Compensação Ambiental – TCCA’s e seus aditivos recebidos nesta
Auditoria no exercício de 2011, foram todos firmados no ano de 2011, perfazendo o total de 16
Termos.

2.2

CUMPRIMENTO DA DELIBERAÇÃO TCE Nº 244/2007

2.2.1

Breve descrição do Processo de Trabalho

Os Contratos e Convênios são recebidos na AUDIT para o cumprimento da Deliberação TCE Nº
244/2007, de acordo com os valores fixados no anexo da citada Deliberação.

Além desses termos, enviamos também, em cumprimento a mesma Deliberação, os atos de
dispensa de licitação e/ou inexigibilidade, logo após a emissão do Ato de Ratificação assinado pela
Presidente do INEA, que totalizou em 87 ofícios encaminhados ao TCE.

2.2.2

Descrição das principais Atividades/Produtos/Resultados

No ano de 2011, ingressaram nesta AUDIT 181 contratos e convênios, entre outros, conforme, a
saber:


01 Termo de Compromisso;



04 Convênios;



65 Contratos;



111 Termos Aditivos.

Do total de contratos, convênios e atos recebidos nesta Auditoria Interna, 87 foram enviados ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, visto que se enquadraram na Deliberação TCE
244/2007, ou seja, de remessa obrigatória, tais como:


20 Contratos;



43 Aditivos;



02 Convênios;



07 Atos de Dispensa;



01 Ato de Inexigibilidade;



01 Contrato de Gestão.



02 Termos de Ajuste de Contas



11 Termos de Reconhecimento de Dívida

2.3

INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS

2.3.1

Breve descrição do Processo de Trabalho

Após conhecimento sobre irregularidades ocorridas no órgão, onde se apure

extravio, perda,

subtração de bens ou valores, a AUDIT remete comunicação ao Corregedor do INEA para
instauração da Sindicância, com vistas a abertura da competente Tomada de Contas.

2.3.2

Descrição das principais Atividades/Produtos/Resultados

No exercício de 2011, a AUDIT recebeu diversos processos de sindicâncias, resultando em 10 (dez)
processos de Tomadas de Contas, sendo providenciada em seguida a inscrição do servidor
responsável pela guarda dos bens, na conta “Diversos Responsáveis”, e após a emissão de

Relatório e Parecer de Auditoria, enviamos a Auditoria Geral do Estado para análise e emissão de
Certificado.
3. Outras Realizações


Participação nos cursos de Gestão de Pessoas, Gestão de Processos, entre outros,
ministrados pela FGV;



Acompanhamento no aporte de dados que alimentam o programa implantado pelo TCE,
denominado Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS;



Consulta, análise e cadastramento de Informes Mensais no SIGFIS (INEA e FUNDRHI), referentes
aos processos de adiantamentos;



Leitura e arquivamento de todos os Diários Oficiais publicados em 2011, criando pastas para fins de
consultas sobre assuntos pertinentes ao INEA;



Confecção de planilha no total de 25(vinte e cinco) convênios e termos aditivos celebrados no
exercício de 2011, visando o controle e acompanhamento dos mesmos;



Elaboração dos cadastros dos responsáveis por dinheiro, valores e outros bens públicos, dos
responsáveis pela contabilidade e pelo controle interno deste Instituto, para remessa ao TCE e a
Auditoria Geral do Estado.



Controle de entrada e saída de Processos entre outros Documentos, que tramitaram nesta Auditoria,
tais como: 388 processos, havendo ainda, a movimentação de 475 despachos, 245
Comunicações Internas Expedidas;



Elaboração de Relatórios Quadrimestrais de Atividades – RQA, em cumprimento à
Instrução Normativa AGE/SEFAZ N.º 02/2008 e, consoante ao estabelecido na
Programação Anual de Auditoria – PAA 2011/INEA e FUNDRHI.

VICE-PRESIDÊNCIA
O início das atividades que se constituem no objeto deste relatório coincide com o ponto de partida
da gestão da Vice-Presidente, a Engenheira Florestal e Advogada, Denise Marçal Rambaldi, cuja
assunção no cargo aconteceu concomitantemente com uma mudança estrutural, com a criação do
cargo de Chefe de Gabinete da Vice-Presidência.

A Vice-Presidência, dentro da estrutura organizacional do INEA, tem uma atuação descentralizada,
através de suas 9 (nove) Superintendências Regionais e de um Escritório Avançado, que abarcam
regiões hidrográficas específicas, em todos os 92 (noventa e dois) municípios que compõem o
Estado do Rio de Janeiro. Esta forma de gestão confere autonomia às aludidas representações

regionais, gerando maior agilidade no atendimento às demandas, com mecanismos mais eficientes e
eficazes de controle, acompanhamento e participação. As referidas Superintendências Regionais, no
que tange à fiscalização ambiental, estão sob a orientação da COGEFIS – Coordenadoria Geral de
Fiscalização, que tem como atribuição as atividades de fiscalização ambiental no Estado, consistente
no controle da poluição, através da colocação em prática de medidas de polícia administrativa e
cautelares, lavratura de autos de infração, quando se trata de multas, especialmente com valores
superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), já que abaixo deste valor a multa pode ser aplicada
pelas Superintendências Regionais.

É oportuno salientar que está, também, a cargo da Vice-Presidência, o Serviço de Impugnação, que
aprecia os recursos de primeira instância face aos autos de infração.

1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

1.1

Ações relevantes desenvolvidas pela Vice-Presidência


Apoio à Presidência no atendimento do público externo, especialmente autoridades
locais como Prefeitos, Veredores, Secretários Municipais de Meio Ambiente, e também
no atendimento às demandas de empresários no que diz respeito ao licenciamento
ambiental.



CABTEC – análise e condução de processo de negociação visando a revisão de contrato
de prestação de serviços pela CABTEC para o fornecimento de equipamentos móveis –
palm tops – com vistas à informatização do processo de fiscalização ambiental.



Termo de Ajustamento de Conduta da Servatis – contribuição para as negociações
com a empresa e concepção do Termo de Ajustamento de Conduta em razão de multa
de 33 milhões de reais emitida em 2008 como resultado do vazamento de endossulfan no
rio Paraíba do Sul.



Normatização da Silvicultura – contribuição decisiva para a edição de Decreto que
regulamenta as atividades de silvicultura no ERJ, organizando reuniões e conduzindo as
negociações com a SEA e atores externos como a Secretaria de Agricultura, PESAGRO,
SEDEIS, Investe Rio e Dialógo Florestal.



Normatização dos Estágios Sucessionais de Restinga – embora em desacordo com o
entendimento da SEA e do INEA, a Vice Presidência contribui para o atendimento de
demanda do CONAMA no sentido de organizar a lista de espécies características dos
estágios sucessionais de restinga no ERJ.



Revisão de Critérios para o estabelecimento de condicionantes relacionadas às
populações de Quelônios e Cetáceos (tartarugas marinhas, toninha e boto cinza) nos
processos de Licenciamento Ambiental na Zona Costeira de atividades de grande
impacto potencial sobre as populações destas espécies.
Representação do INEA junto à ABEMA – Associação Brasileira de Estados e Meio



Ambiente
1.2

CHEFIA DE GABINETE
Compete à Chefia de Gabinete da Vice-Presidência:


Exercer, por delegação do Vice-Presidente, a supervisão e orientação
dos órgãos vinculados à Vice-Presidência;



Propor, dirigir, orientar, coordenar e executar atividades, ações e
procedimentos

para

auxílio

do

Vice-Presidente

do

INEA,

no

desempenho de suas funções;


Promover contatos com órgãos internos e externos necessários ao
exercício das atividades da Vice-Presidência;



Atender a demandas externas e estratégicas;



Emitir documentos internos, gerenciar a sua tramitação e encaminhálos;



Requisitar informações gerenciais e coordenar a consolidação dos
relatórios gerenciais de desempenho dos órgãos vinculados à Vice
Presidência.

COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Projeto Jogos Limpos
O Estado do Rio de Janeiro se comprometeu, face ao Compromisso Olímpico Rio 2016, a neutralizar
as emissões de gases de efeito estufa (GEE), resultantes da realização dos Jogos Olímpicos na
cidade do Rio de Janeiro em 2016, por meio do plantio de árvores em áreas degradadas. A
coordenação deste projeto está sob a responsabilidade do Gabinete da Vice-Presidência e,
resumidamente consiste nas seguintes ações:

FASE 1 – Iniciada em 2011



Criação de logotipo para o Projeto Jogos Limpos



Criação de um Conselho para gestão estratégica do projeto



Criação, no site do INEA, de uma página de acompanhamento do projeto.



Estabelecimento do banco de áreas para plantio, apoiado pelo FECAM



Inventário preliminar das emissões resultantes da realização dos Jogos Olímpicos na cidade do
Rio de Janeiro, apoiado pelo FECAM



Plantio inicial abrangendo a execução, manutenção e monitoramento por 3 anos de 5 hectares



Parcerias técnicas - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, EMBRAPA
Agrobiologia,

PESAGRO, Rio Rural, ITPA – Instituto Terra de Preservação Ambiental,

Associação Mico-Leão-Dourado, INCRA, Nova Terra, FIRJAN e MEC PREC IND. COM e
LTDA.


Parcerias financeiras – Fundação SOS Mata Atlântica, Grupo Petrópolis / Cervejaria Itaipava,
Instituto Coca Cola, Empresas Michelin e Lemgruber.



Monitoramento do Projeto pela Casa Civil – Escritório de Gerenciamento de Projetos desde
agosto/2011.

SERVIÇO DE IMPUGNAÇÃO
Compete ao Serviço de Impugnação:


Convocar os integrantes da comissão e, quando houver necessidade, os
servidores das Superintendências Regionais para participar da reunião de
análise das impugnações apresentadas contra autos de infração por elas
lavrados;



Elaborar os relatórios e pareceres dos processos administrativos relativos
às impugnações analisadas, a fim de auxiliar a Vice-Presidente e o
Conselho Diretor na apreciação das impugnações;



Encaminhar os processos administrativos, após a apreciação das
impugnações, às Superintendências Regionais para notificar o autuado
acerca da decisão final ou para o cumprimento de alguma exigência.

Os resultados expressos nos gráficos a seguir demonstram os quantitativos de processos recebidos
e analisados pelo Serviço de Análise de Impugnação no período de 01/09/11 até 09/12/11.
Foi recebido, nesse período, um total de 312 (trezentos e doze) processos das Superintendências,
tendo sido analisados 87 (oitenta e sete). As análises são feitas pelo colegiado, com representantes
da Presidência, da Procuradoria e da Superintendência.

Ressalte-se que a nova chefe do Serviço em questão instituiu a “reunião virtual”, tendo sido
realizadas 4 (quatro) reuniões presenciais e 5 (cinco) reuniões virtuais.

Processos Recebidos e Procedência

Processos Analisados

COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO
Compete à Coordenadoria Geral de Fiscalização (COGEFIS):


Orientar e coordenar, hierárquica e tecnicamente, os servidores
competentes das atividades de fiscalização e de controle da poluição
ambiental, mediante a adoção de medidas de polícia, cautelares e
lavratura de autos de constatação e de infração;



Definir diretrizes e coordenar ações conjuntas de fiscalização com
outros órgãos do INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente e, se for
o caso, com entidades externas, para o cumprimento dos objetivos das
políticas de meio ambiente, recursos florestais e recursos hídricos;



Executar atividades de fiscalização, com aplicação de medidas
administrativas e cautelares, bem como com a lavratura de
notificações, de autos de constatação e de infração de sua
competência, em razão da pratica das infrações previstas na Lei
Estadual 3467/00;



Emitir autos de infração nos casos de imposição de multas de valor
acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e nos demais casos conforme
previsto no inciso II do artigo 61 do decreto 41.682, de 12 de janeiro de
2009, encaminhados pelas Superintendências Regionais;



Propor e aprimorar os procedimentos administrativos, com o
estabelecimento de novas diretrizes na fiscalização;



Emitir notas de débito decorrentes de multas aplicadas pelo INEA,
para viabilizar a inscrição na dívida ativa pela Procuradoria Geral do
Estado;



Decidir sobre a execução de demolições administrativas, com base em
relatórios de vistorias emitidos por técnicos do INEA.

Instrumentos de Fiscalização Emitidos

Autos Emitidos

Tipo de Autos
Notificações
Constatação
Infração
Total

Quantidade
60
150
658
956

Ocorreram nesse período 155 (cento e cinquenta e cinco) vistorias relacionadas a denúncias e
solicitações feitas pela Presidência

Autos de Infração
a) Previsto no Inciso II do Art. 2º da Lei nº 3.467/2000.

Mês

Quantidade

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
TOTAL

52
34
19
43
56
127
69
49
73
87
49
658

Valor Mensal
(R$)
3.446.800,00
295.286,76
889.666,04
878.791,26
4.038.919,43
6.408.949,89 O Inciso II do Art. 2º da Lei nº 3.467/200
refere-se à multa simples.
237.509,63
680.346,29
1.583.977,38
1.133.443,91
3.978.206,86
23.571.897,45

b) Previsto nos Incisos I, VII, VIII e IX
Estes incisos referem-se a embargos, interdições, suspensão total das atividades e auto
de advertência. Segue a seguir quantidade emitida no ano de 2011:

Instrumento de Fiscalização
Embargos
Interdições
Suspensão Total de Atividades
Auto de Advertência
Total

Quantidade
10
15
50
13
88

Atividades Administrativas

Vistorias Relevantes:


INFRAERO -verificação de cumprimento do disposto na Licença de Operação IN 17383;



Lixão de Jardim Gramacho - Apoio à operação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil
(DPMA), e Polícia Militar Florestal - foram fiscalizados diversos estabelecimentos clandestinos
que recebiam resíduos sólidos destinados ao Lixão de Gramacho;



Choperia 8000 Recreio Ltda & Restaurante Mineiro do Recreio – atendimento de denúncias
de uso irregular de água de poço não outorgado;



Rio Water Planet , demanda interna do INEA quanto ao licenciamento referente à captação
subterrânea não outorgada de recursos hídricos em 08 poços para utilização no Parque
Aquático. O Parque foi interditado até a regularização do processo de outorga;



MRL Engenharia e Empreendimentos Ltda., demanda do Sindicato Nacional das Indústrias de
Produtos de Cimento, para apuração de fabricação de blocos de concreto para alvenaria
estrutural, de acordo com a NBR 6136/2007, no próprio canteiro de obras sem a pertinente
licença de operação;



Barra Shopping, denúncia de lançamento de esgoto na Lagoa da Tijuca (Barra da Tijuca);



REDUC - Refinaria de Duque de Caxias –Petróleo Brasileiro S.A - verificação de lançamento
de resíduos de óleo no manguezal do Rio Iguaçu, averiguação de poluição do solo por
lançamento de hidrocarbonetos e, contaminação da água por gás sulfídrico, amônia e
querosene;



Cia Portuária de Sepetiba, vistoria decorrente de demanda interna, para averiguação de
poluição do ar e nível de ruídos produzidos pela atividade no terminal marítimo de descarga
de minério de ferro da Vale;



Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, denúncia de aterro do Rio da Prata;



Thyssenkrupp CSA Siderurgica do Atlantico, denúncia de poluição do ar com precipitação de
material particulado.

SUPERINTENDÊNCIAS
Competem às Superintendências Regionais as seguintes atribuições:


Conduzir os procedimentos de licenciamento de atividades de baixo
impacto ambiental;



Fazer o monitoramento e a classificação da qualidade ambiental das áreas
dentro dos municípios de sua abrangência, divulgando esses dados para a
sociedade;



Exercer a fiscalização ambiental;



Acompanhar os procedimentos de licenciamento ambiental das Prefeituras
conveniadas.



Acompanhar obras realizadas pelo INEA, em sua área de abrangência.

São as seguintes as Superintendências Regionais subordinadas à Vice-Presidência:
RH I -

SUPBIG – Superintendência Regional da Baía da Ilha Grande (Bacia da
Ilha Grande);

RH II -

SUPSEP – Superintendência Regional Baía de Sepetiba (Bacia do
Guandu);

RH III -

SUPMEP – Superintendência Regional do Médio Paraíba do Sul (Bacia
do Médio Paraíba do Sul);

RH IV -

SUPPIB – Superintendência Regional do Piabanha (Bacia do Piabanha);

RH V -

SUPBG – Superintendência Regional da Baía de Guanabara (Baía de
Guanabara);

SUPLAJ – Superintendência Regional Lagos São João (Bacia Lagos
São João;
SUPRID – Superintendência Regional Rio Dois Rios (Bacia Rio Dois
Rios);

RH VI RH VII -

RH VIII -

SUPMA – Superintendência Regional Macaé e Rio das Ostras (Bacia de
Macaé e Rio das Ostras);

RH IX -

SUPBAP – Superintendência Regional do Baixo Paraíba do Sul (Bacia
do Baixo Paraíba do Sul/RH X – Bacia do Rio Itabapoana).

Consta de nosso planejamento que todas as Superintendências estejam licenciando plenamente até
o final de 2012.

Ações Desenvolvidas e Resultados Obtidos
Licenciamento Ambiental
No ano de 2010, com apenas quatro superintendências licenciando, foram emitidas 342 (trezentas e
quarenta e duas) licenças, enquanto que em 2011, com seis superintendências licenciando e as três
restantes emitindo pareceres para o licenciamento, foram emitidas 1.113 (mil, cento e treze)
licenças, o que significa um aumento de cerca de 225%.
O gráfico a seguir se refere às licenças solicitadas, deferidas e indeferidas no ano de 2011, em todo
o Estado do Rio de Janeiro.

Licenças
Solicitadas
Licenças
Aprovadas
Licenças
Indeferidas
Média
Mensal

SUPBIG

SUPSEP(*)

SUPMEP

SUPBG(**)

SUPLAJ

SUPPIB

SUPBAP

SUPMA(*)

SUPRID(*)

223

43

0

25

57

160

494

96

17

103

183

343

9

58

51

276

54

36

3

2

0

0

6

1

0

0

0

3,53

6,16

11,43

0,3

2,13

1,73

9,2

1,8

1,2

Os resultados das atividades de licenciamento em cada uma das superintendências estão
apresentados nos quadros destacados a seguir, os quais contemplam, ainda, informações sobre os
quantitativos de servidores de nível médio e superior.
(*) Estas Superintendências não emitem licença, apenas elaboram pareceres e os encaminham para CLIAM/DILAM para
emissão do documento de licenciamento.
(**) A SUPBG passou a emitir Autorizações e Certidões Ambientais.

QUADRO TÉCNICO

Nível
Superior
Nível
Médio
Total

SUPBIG

SUPSEP

SUPMEP

SUPBG

SUPLAJ

SUPPIB

SUPBAP

SUPMA

SUPRID

09

06

14

08

09

09

20

08

16

01

03

08

08

10

04

12

03

08

10

09

22

16

19

13

32

11

24

Fiscalização



Recursos Hídricos

Atualmente o INEA conta com a parceria de algumas Concessionárias de Água e Esgoto, e SAAE
para regularizar o uso de recursos hídricos, fornecendo estrutura, tais como, veículo, telefone, GPS e
até funcionários que reforçam a atuação das Superintendências e de Postos Avançados do INEA.
Face aos resultados obtidos todos os Termos de Cooperação Técnica que estabelecem as parcerias,
foram renovados por mais um ano em seus respectivos vencimentos no decorrer de 2011.
Estas parcerias totalizam 8 (oito) Termos de Cooperação Técnica, reforçando 6 (seis)
Superintendências e alcançando 14 (quatorze) municípios:


Águas do Paraíba/SUPSUL/Campos,



Águas de Niterói/SUPBG/Niterói,



Águas do Imperador/SUPPIB/Petrópolis,



Águas de Novo Friburgo/SUPRID/Nova Friburgo



Águas das Agulhas Negras/SUPMEP/Resende,



SAAE/SUPMEP/Barra Mansa(P.A),



Águas de Juturnaíba/SUPLAJ/Araruama, Saquarema e Silva Jardim, e



PROLAGOS/SUPLAJ/Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e pelo
abastecimento de água de Arraial do Cabo.

A tabela a seguir mostra os principais resultados obtidos nas respectivas Superintendências:
SUPMEP
Resende
B. Mansa
CNRH
Visitados
Vistoriados
Notificados
Auto de
Constatação
Infracionados/
Multados

SUPPIB
Petrópolis

SUPLAJ
C.Frio Araruama

SUPBG
Niteroí

SUPSUL
Campos

6
186
741
20
11

94
137
917
83
115

215
496
146
89
43

99
351
244
49
12

54
76
75
22
26

84
348
293
99
59

46
65
247
57
19

0

13

0

0

7

53

0

SUPRID
N.
Friburgo
91
751
3270
119
99
0

TOTAL

689
2.410
5.933
538
384
73

Lacrados
Regularizados
Reg. pend. de
sol. Outorga
Declaração de
Uso

18
118
126

65
53
41

17
0
0

0
61
0

3
0
2

11
47
1

25
52
103

24
80
0

163
411
273

332

259

0

53

32

0

0

0

676

Licenças Ambientais
No ano de 2011, foram realizadas 2.246 vistorias relativas a licenciamento e acompanhamento de
licenças, o que resultou na emissão de:
 1.844 notificações
 468 Autos de Constatação
 342 Autos de Infração
 19 embargos
 6 desfazimentos
Ações Relevantes

SUPBIG
- Operação Mosaico Bocaina em Paraty, conjunta com o ICMbio, REJ, Polícia Florestal, Polícia
Federal, IBAMA e Capitania dos Portos – Foram demolidas 2 casas que estavam em APP, foi
demolido 1 rancho de caça, apreendidas armas, foi fechada uma serraria clandestina, foram
apreendidas 8m³ de madeira e 2 pessoas foram presas;
- Atendimento a acidente de vazamento de óleo no mar em Angra dos Reis;
- Atendimento a naufrágio de embarcações com vazamento de óleo no mar – Marina do Pirata’s;

SUPSEP
- Acompanhamento dos Consultores do Consórcio CKC – COMBRAPE (Companhia Brasileira de
Projetos e Empreendimentos), pela orla, na Baía de Sepetiba, para diagnóstico do Plano de
Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba – PDS;
- Inauguração da Sede da Superintendência Baía de Sepetiba, em Itaguaí.

SUPLAJ
- Realização de Operação de Fiscalização conjunta com o Município de Armação de Búzios, com
participação do Batalhão de Polícia Florestal - CICCA - Coordenação de Fiscalização – Demolição de
03 construções irregulares na APA do Pau Brasil, localidade de Jose Gonçalves e Tucuns, 70
autuações em diversos bairros do município, construções e ocupações irregulares em áreas de
proteção ambiental e estabelecimentos operando sem licença ambiental, 27 apreensões de pássaros
e gaiolas, 33 sacos de carvão apreendidos, sem precedência, vistoria e parecer em 03 processos de
licenciamento em tramite;
- Realização de Operação de Fiscalização conjunta com o Município de Araruama - participação da
Secretaria de Meio Ambiente e Guarda Municipal do Município de Araruama – 43 vistorias realizadas
em diversas atividades, 18 autos de notificações e 9 autos de constatação, 34 pássaros e gaiolas
apreendidos, fechamento de reciclagem na estrada de São Vicente;
- Operação de Fiscalização Conjunta com a Secretaria Municipal de Saquarema – 11 vistorias
realizadas em diversas firmas, 8 autos de notificações e 5 autos de constatação emitidos, 20
pássaros e gaiolas apreendidos, ação no Rio Roncador para paralisação de extração manual de
areia, com alteração do leito e margens. Realizado fechamento de acessos, ação na Lagoa de
Saquarema, no bairro Jaconé, visando paralisação de aterro de ruas e lotes localizados no leito e
margens da lagoa;
- Operação de Fiscalização conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cabo Frio
(Tamoio) – 21 vistorias realizadas em diversas firmas, 24 autos de notificação e 4 autos de
constatação emitidos, retirada de cercas e outros em área de invasão e fmp do Rio Gargoa;
- Operação de Fiscalização conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Pedro da
Aldeia – 42 vistorias realizadas em diversas firmas, 20 autos de notificação e 2 autos de constatação
emitidos, 07 pássaros e gaiolas apreendidos;
- Operação de Fiscalização conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Casimiro de
Abreu – 07 autos de notificação emitidos, 10 vistorias para informação de processos, 08 vistorias
realizadas em diversas firmas;
- Treinamento de Fiscalização ministrado aos integrantes das Secretarias Municipais de Meio
Ambiente da região da Baixada Litorânea, região de Macaé e Maricá – evento realizado junto com a
GEGAM;
- Inauguração da Sede da Superintendência Regional Lagos São João;

- Operação de Fiscalização conjunta com a Prefeitura Municipal de Silva Jardim – 14 vistorias
realizadas em diversas firmas, 07 autos de notificações emitidos, 04 vistorias para informação de
processos;
- Operação de Fiscalização conjunta com a Prefeitura Municipal de Iguaba Grande – 25 vistorias
realizadas em diversas firmas, 15 autos de notificação e 02 autos de constatação, 12 pássaros e
gaiolas apreendidas, 9 vistorias realizadas para informação de processos;
- Operação de Fiscalização conjunta com a Prefeitura de Rio Bonito – 23 vistorias realizadas em
diversas firmas, 13 autos de notificação e 2 autos de constatação emitidos, 4 vistorias realizadas
para informação de processos, 07 pássaros e gaiolas apreendidos.

SUPPIB
Em decorrência da catástrofe que assolou diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, por
conta das chuvas torrenciais ocorridas nas primeiras horas do dia 12 de janeiro de 2011, as
seguintes atividades foram realizadas pela equipe da SUPPIB, nos municípios de Petrópolis,
Teresópolis, Areal e São José do Vale do Rio Preto.
- Participação em reunião de capacitação de agentes da EMATER, com participação de membros da
GELAF, SUPRID e GEHFO. Essa reunião teve como intuito sanar as dúvidas referentes à legislação
ambiental que versa sobre áreas de preservação permanente, já que os agentes estavam sendo
treinados a cadastrar pequenos produtores rurais para recebimento de uma verba emergencial por
conta da catástrofe de janeiro e um dos pré-requisitos seria que o produtor não poderia investir o
dinheiro dessa verba para atividades situadas em APP.
- Força tarefa em conjunto com a FIPERJ e o Ministério da Pesca, no município de Teresópolis, para
atendimento aos aquicultores atingidos pela catástrofe de janeiro. Essa força tarefa teve como
objetivo acelerar o licenciamento para esses produtores para que os mesmos conseguissem legalizar
seus empreendimentos.
- Participação em reuniões sobre ações emergenciais, instalação de alerta de cheias e elaboração de
plano de contingência em cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro.
- Participação em evento organizado pela SEPLAG para tratar dos planos de reconstrução e
desenvolvimento dos seguintes municípios da região serrana: Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Macuco,
St. Maria Madalena, S. Sebastião do Alto e Trajano de Morais.

SUPBAP
- Atendimento a acidente rodoviário na BR 101, km 22, empresa Profine;

- Atendimento a acidente na BR 101, Casimiro de Abreu;
- Monitoramento de comportas e atendimento aos usuários e moradores da Baixada Campista
(Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Quissamã, São Francisco de Itabapoana).

Acompanhamento de Obras

SUPMA
- Canal Extravassor da Lagoa de Imboassica, na localidade de Macaé/Rio das Ostras;

SUPSEP
- CTR Santa Rosa, Seropédica
- Contenção de Cheias na Comunidade São Fernando, Canal São Fernando, Itaguaí.

SUPBAP
- Obras de recuperação dos Canais da Baixada Campista. Subsistema São Bento. Monitoramento de
comportas de adução no Rio Paraíba e de descarga no Canal das Flechas.

SUPBG
- Obras de desassoreamento do Rio João Mendes na região Oceânica de Niterói.
- Obras de desassoreamento do Rio Bomba.

Acompanhamento de TAC

SUPBIG
Partícipes: Leendert Admiral
Objeto: Instalação de sistemas de fossa-filtro para 08 (oito) residências, localidade Praia Vermelha,
Ilha Grande.

SUPMA
Partícipes: Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, Instituto Estadual do Ambiente – INEA e o
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPE/RJ; e, do outro lado, o Município de Macaé –
SEMMA, juntamente com as empresas:

Mutum I SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Construtora Norberto Odebrecht S.A e a Odebrecht Óleo e Gás Ltda
Vetco Gray Óleo & Gás Ltda

Aibel Óleo e Gás Ltda

Objeto:
Estabelecer prazos e condições para que as Compromissadas adotem medidas compensatórias para
o licenciamento de suas atividades.

SUPBAP
Partícipes: Ministério Público Estadual
Objeto: Regularização do setor sucro-alcooleiro do Estado.

Partícipes: Ministério Público Federal
Objeto: Regularização do setor extrativo e de serrarias do Pólo de Pedras ornamentais de Santo
Antônio de Pádua.

Partícipes: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e Ministério Público Estadual.
Objeto: Demarcação de Faixa Marginal de Proteção – FMP da Lagoa Vigário, Campos dos
Goytacazes.

Partícipes: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e Ministério Público Estadual.
Objeto: Demarcação de Faixa Marginal de Proteção – FMP da Lagoa do Itaguaruçu, Campos dos
Goytacazes.

SUPMEP
Partícipe: Reginaves
Objeto: Redução de Odores e Retirada de Galpões da A.P.P, em Vargem Alegre/Dorândia – Barra
do Piraí.
Partícipe: DNIT – Pátio de Manobras de Barra Mansa
Objeto: Desmobilização do Pátio, Barra Mansa

Partícipe: Pardox
Objeto: Desmobilização da A.P.P, Bairro Pinto da Serra – Volta Redonda.

Acompanhamento de Convênios

SUPBAP
Partícipe: Concessionária Água do Paraíba. Apoio e Coordenação do Convênio do decreto nº 40.156
de 17/06/2006.
Objeto: Regularização de uso alternativo de água em Campos dos Goytacazes.

SUPBG
Partícipe: Concessionária de Águas de Niterói.
Objeto: Regularização de uso alternativo de água em Niterói.

Monitoramento de Corpos Hídricos

SUPBAP (Atividade Desenvolvida no laboratório)
Rio Paraíba do Sul:









22/02/2011: Preparo de coleta / 04 pontos.
14/06/2011: Preparo de coleta / 13 pontos.
05/07/2011: Preparo de coleta / 13 pontos.
09/08/2011: Preparo de coleta / 13 pontos.
13/09/2011: Preparo de coleta e análise bacteriológica / 13 pontos.
18/10/2011: Preparo de coleta e análise bacteriológica / 13 pontos.
22/11/2011: Preparo de coleta e análise bacteriológica / 13 pontos.
19/12/2011: Preparo de coleta / 13 pontos.

Micro-Bacias:




14/03/2011: Preparo para coleta / 11 pontos.
15/03/2011: Preparo para coleta / 06 pontos.
16/03/2011: Preparo para coleta / 9 pontos.

Lagoa Feia e Lagoa de Cima:



19/03/2011: Preparo para coleta / 14 pontos.
19/07/2011: Preparo para coleta / 14 pontos.

Fiscalização:


01/07/2011: Mortandade de peixes da Lagoa do Sapo. Coleta e análise de OD 03
pontos.

Praias e Lagoas Circuito 12:





26/10/2011: Coleta e análise / 25 pontos.
16/11/2011: Coleta e análise / 25 pontos.
14/12/2011: Coleta e análise / 25 pontos.

Praias e Lagoas Macaé e Rio das Ostras



06/12/2011: Coleta e análise / 27 pontos.
19/12/2011: Análise 27 pontos.

SUPBIG
Angra / Paraty, são feitos 4 tipos de coletas (Balneabilidade. Potabilidade, Areia e ETE).
FUTURAS REALIZAÇÕES


Implantação do Contrato de Gestão;



Treinamento para demarcação de FMP e Outorga com a GELIRH, para os servidores das
Superintendências;



Curso de Direito Ambiental – OAB/RJ, para os servidores das Superintendências no
primeiro e segundo semestre do próximo ano;



Visitas de representantes de outras Diretorias para treinamento nas Superintendências;



Organização do Worshop Brasil – Itália;
Integrated water resources: restoration, conservation, and management (March 2012)
Restoration of land and contaminated sites (April 2012)
Rio de Janeiro Climate Action Plan (Jun 2012)



Proposição de instituição de um Conselho de Notáveis para o Centro de Primatologia do
Rio de Janeiro – CPRJ, visando otimizar as ações de conservação de primatas
neotropicais ameaçados de extinção.



Implantação do Sistema Móvel de Fiscalização;



Implantação da Planilha de Valoração



Auxiliar a gestão do recurso hídrico no Estado usando o georreferenciamento, já
realizado pela Campanha de Regularização do Uso de Recursos Hídricos, para criar um
mapa com a plotagem dos pontos de captação e extração, trazendo as informações das
vazões e lançamentos de efluentes;



Ampliar as parcerias do Instituto aumentado o número de municípios e Superintendências
atendidas pela campanha;



Realizar Cooperação Técnica com SAAEs de prefeituras municipais: Angra dos Reis
(SUPBIG), Volta Redonda (SUPMEP), Três Rios (SUPPIB) e Itaboraí (SUPBG);



Realizar Cooperação Técnica com a empresa Águas de Santo Antônio (SUPSUL/SEAN),
em Santo Antônio de Pádua;



Concluir Cooperação Técnica com a CEDAE, embora em fase de minuta ainda;
aguardamos o levantamento do patrimônio do prédio a ser cedido ao INEA para a
assinatura.

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DILAM
1. INTRODUÇÃO
As atividades de controle de poluição têm um papel relevante no funcionamento do sistema
ambiental. O licenciamento, a fiscalização e o monitoramento destacam-se dentre os procedimentos
básicos de controle ambiental e formam o tripé do Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado.
O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Licenciamento - DILAM,
no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2011, destacando o Licenciamento Ambiental.
2. O SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SLAM
O licenciamento ambiental é um instrumento essencial do sistema de gestão, para o
desenvolvimento sustentável, já que exerce o controle das atividades que interferem no ambiente e
ordena o crescimento econômico.
No âmbito do INEA, o Sistema de Licenciamento Ambiental é conduzido pela Diretoria de
Licenciamento Ambiental, cabendo a esta o licenciamento de atividades e empreendimentos
potencialmente poluidores, as autorizações para a intervenção em corpos hídricos e supressão de
vegetação, a realização de análises e emissão e pareceres correspondentes aos procedimentos de
licenciamento ambiental, relativos a recursos hídricos e à política florestal. A DILAM também é
responsável pelo o gerenciamento do uso de agrotóxicos em âmbito estadual; pela edição de atos de
outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídricos; pela aprovação de Projetos de

Alinhamento de Rio (PAR) e Projetos de Alinhamento de Orla de Lagoa ou Laguna (Paol) e pela
demarcação de Faixas Marginais de Proteção (FMP).
2.1. Aplicação do Licenciamento Ambiental
A base legal que define o âmbito e o escopo da aplicação do licenciamento, estabelece que estarão
sujeitas a ele, as pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração indireta
estadual e municipal, cujas atividades possam ser causadoras de poluição; o lançamento de
qualquer tipo de resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, na água, no ar ou no solo, direta ou
indiretamente, através de qualquer meio de lançamento, inclusive a rede pública de esgotos e a
implantação e funcionamento de qualquer equipamento ou atividade que forem considerados
poluidores ou potencialmente poluidores, bem como, de qualquer equipamento de combate à
poluição do meio ambiente.
Dentre os documentos aplicados ao Licenciamento têm-se: LP, LPI, LIO, LO, LAS, LAR, LOR, CA,
AA, TE e OUT.
Os documentos de fiscalização e penalização estão regulamentados para efeito de uniformidade em
sua aplicação e conceituação. São eles:


Notificação — documento através do qual se dá ciência de alguma ocorrência, fato ou
ato, que se praticou ou se deseja praticar e determinar ao destinatário, com prazos
fixados, a adoção de providência relativa ao controle ambiental de atividade em
processamento no âmbito do licenciamento ou em virtude de fiscalização;



Auto de Constatação — documento que atesta o não cumprimento da legislação
ambiental, caracterizando uma infração; e



Auto de Infração — documento pelo qual a autoridade competente certifica a existência
de uma infração legalmente caracterizada e impõe a penalidade cabível, de forma
expressa.

As ações de fiscalização caracterizam-se pelo suporte ao sistema de licenciamento, através do
acompanhamento e da verificação do cumprimento dos condicionantes das licenças; da identificação
sistemática e rotineira de eventuais infrações à legislação e do atendimento a denúncias e
reclamações.
Para os controles pós Licença, a DILAM coordena os Programas de Autocontrole, como o Programa
de Autocontrole de Efluentes – PROCON-ÁGUA, o Sistema de Manifesto de Resíduos e o Inventário
de Resíduos.

Atualmente têm-se 676 (seiscentas e setenta e seis) empresas vinculadas ao PROCON ÁGUA e
8.641 (oito mil e seiscentos e quarenta e uma) empresas vinculadas ao Sistema de Manifesto,
cujos controles são totalmente gerenciados em sistema “on line”.
3. A DIRETORIA DE LICENCIAMENTO - DILAM
A Diretoria de Licenciamento Ambiental é composta por 7 (sete) gerências e tem como atribuição
conduzir os procedimentos de licenciamento ambiental, que contenham ou não autorizações e
demais atos relativos a recursos hídricos e à política florestal, na forma do art. 5º da Lei Estadual nº
5.101, emitindo as análises e pareceres correspondentes; decidir sobre o licenciamento de atividades
consideradas de baixo impacto ambiental, atribuídos pelo art. 9º, inciso VI, da Lei Estadual nº 5.101,
compreendidas neste as autorizações para a intervenção em corpos hídricos, na forma da legislação
estadual, e as autorizações para funcionamento de empreendimentos de significativo impacto
ambiental que afetem unidade de conservação estadual ou sua zona de amortecimento, na forma da
legislação federal, ouvida, neste último caso, a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas;
gerenciar o uso de agrotóxicos em âmbito estadual e expedir os certificados pertinentes; editar atos
de outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídricos; aprovar Projetos de Alinhamento de
Rio (PAR) e Projetos de Alinhamento de Orla de Lagoa ou Laguna (PAOL) e demarcar Faixas
Marginais de Proteção (FMP).
ASSESSORIA DA DILAM
a- Núcleo de Compensação Ambiental
CEAM – Coordenadoria de Estudos Ambientais
CLIAM – Coordenadoria de Licenciamento Ambiental
GELIN – GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE INDÚSTRIAS
a- SEPGE – Serviço de Análise Petróleo, Gás e Energia
b- SEIT – Serviço de Análise outras Indústrias de Transformação
GELANI – GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES NÃO INDUSTRIAIS
a- SEAEX – Serviço de Análise de Atividades Extrativas
b- SERID – Serviço de Análise de Atividades de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
c- SEACEM – Serviço de Análise de Campos Eletromagnéticos
GELSAR – GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE SANEAMENTO E RESÍDUOS
a- SESAN – Serviço de Análise de Atividades de Saneamento
b- SEIURB – Serviço de Análise de Resíduos Industriais e Urbanos
GELART – GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE RISCO TECNOLÓGICO
a- SARAT – Serviço de Avaliação de Risco Tecnológico e Planos de Emergência
ai-NAAC – Núcleo de Avaliação de Áreas Contaminadas

aii- NARA – Núcleo de Avaliação de Risco Tecnológico
b-SELART – Serviço de Licenciamento de Atividades de Risco Tecnológico
bi- NLPS – Núcleo de Licenciamento de Postos de Serviço
bii- NTPP – Núcleo de Transporte de Produtos Perigosos
GELAF – GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL
a- SERAR – Serviço de Análise Agropecuário e Assentamentos Rurais
b- SERAF – Serviço de Análise Florestal
GELAV – GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE AGROTÓXICOS, VETORES E HIGIENIZAÇÃO
a- SEAGRO – Serviço de Controle da Comercialização e Uso de Agrotóxico
b- SERVEP – Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas
GELIRH – GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
a- SEHID – Serviço de Hidrologia e Hidráulica
b- SEORH – Serviço de Outorga de Recursos Hídricos
c- SEFAM – Serviço de Demarcação de Faixa Marginal de Proteção

4. RESULTADOS OBTIDO NO ANO DE 2011
4.1. Vistorias
Para subsidiar a análise dos processos de licenciamento, acompanhar o cumprimento das
condicionantes estabelecidas nas licenças e autorizações, atender as denúncias de terceiros e a
solicitações/determinações de outros órgãos de ação do estado, a DILAM realizou no ano de 2011,
3.273 (três mil e duzentos e setenta e três) vistorias técnicas/fiscalização, distribuídas pelas
Gerências, conforme apresentado no gráfico 1.
Gráfico 1 – Vistorias realizadas no ano de 2011
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4.2. Documentos de Licenciamento

No ano de 2011 foram emitidos 2.358 (dois mil e trezentos e cinquenta e oito) documentos de
licenciamento (licenças, certidões, outorgas, termos de encerramento e autorizações ambientais)
onde estão incluídos os processo conduzidos pelas Superintendências Regionais do Piabanha, Rio
Dois Rios e Macaé Rio das Ostras e finalizados pela DILAM, representando um acréscimo em
relação ao ano anterior na ordem de 29,35%.
Além deste total foram indeferidos neste ano, 28 (vinte e oito) requerimentos de licenças,
autorizações e certidões.
As Autorizações e Certidões emitidas referem-se, na grande maioria, as solicitações de: demarcação
de Faixa Marginal de Proteção, perfuração e tamponamento de poços, reserva de disponibilidade
hídrica, uso insignificante dos recursos hídricos, movimentação de resíduos, inexigibilidade de
licenciamento e supressão de vegetação:
Do total de Licença Ambiental Simplificada emitida, 258 (duzentos e cinquenta e oito) são
referentes ao controle da comercialização de agrotóxicos, controle de vetores e pragas e controle de
limpeza e higienização de reservatórios de águas potáveis.
Foram encaminhados 42 (quarenta e dois) processo relacionados ao licenciamento de Postos de
Serviços, para a COGEFIS, com a sugestão de interdição se suas atividades, considerando o não
cumprimento às exigências da área técnica, impossibilitando a emissão de pareceres favoráveis ao
licenciamento.
Na área de Silvicultura foram emitidos 34 (trinta e quatro) Comunicados de Implantação de
Silvicultura.

Gráfico 2 – Licenças emitidas no ano de 2011, distribuídas por tipo de documento.
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Gráfico 3 Outros Documentos Emitidos em 2011
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4.3. Estudos de Impacto Ambiental - EIA
Conforme determina a legislação vigente, o INEA licencia aquelas atividades de grande porte e
potencial poluidor mediante a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório de
Impacto Ambiental – Rima, cumprindo os trâmites ditados na legislação e realizando Audiências
Públicas para a apresentação e discussão destes empreendimentos com a comunidade.
No ano 2011 a DILAM concluiu a avaliação de 22 (vinte e dois) Estudos de Impacto Ambiental e
seus respectivos Relatórios de Impacto Ambiental.
Nesse mesmo período foram nomeados 58 (cinquenta e oito) Grupos de Trabalho e elaboradas 30
(trinta) Instruções Técnicas para apresentação de EIA/RIMA e 9 (nove) para RAS, tendo sido
realizadas 27 (vinte e sete) Audiências Públicas e 2 (duas ) Reuniões Públicas.
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De acordo com o que estabelece a Lei 9985-00 (Lei do SNUC), para os empreendimentos e
atividades licenciados com base em EIA/RIMA são estabelecidas medidas compensatórias para os
impactos diretos não mitigáveis, mediante a assinatura de Termo de Compromisso de Medidas
Compensatórias, que são firmados com o INEA e a Secretaria de Estado do Ambiente, antes da
emissão da Licença de Instalação.
No ano de 2011 foram firmados 13 (treze) Termos de Compromisso, num montante de R$
71.411.813,83 a serem aplicados de acordo com o que estabelece a Resolução CONAMA 369/06 e
neste mesmo ano foram recolhidos R$ 37.068.565,56 do montante devido de todos os Termos já
firmados.
Desde a publicação da Resolução CONAMA 369/06 foram celebrados 80 Temos de Compromisso,
correspondendo um total de R$ 321.842.598,04 em recursos de compensação ambiental,
proveniente dos licenciamentos com EIA.
Gráfico 4 - Medidas Compensatórias
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Gráfico 5 – Termos Celebrados

5. INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL
5.1. Auditoria Ambiental
A Auditoria Ambiental é uma ferramenta de avaliação das instalações e práticas operacionais e de
manutenção de atividade de elevado potencial poluidor, com objetivo de verificar a obediência aos
padrões de controle e de qualidade ambiental, os riscos de poluição acidental e a eficiência das
respectivas medidas preventivas, além do desempenho dos gerentes e operários nas ações
referentes.
Neste ano foram realizadas 10 (dez) análises de Auditoria Ambiental.
5.2. Análise de Risco e Avaliação Geoambiental
Outros instrumentos utilizados são: a Análise de Risco, documento apresentado como suporte ao
licenciamento ambiental de empresas que produzem, operam, armazenam, consomem, geram ou
transportam, em quantidade expressiva, substâncias perigosas, especialmente as tóxicas e as
inflamáveis e o Relatório de Avaliação Geoambiental, estudo que visa à busca de soluções para as
áreas contaminadas, contemplando um conjunto de medidas que assegurem o conhecimento de
suas características e dos impactos por elas causados e a criação e aplicação de instrumentos e
níveis de intervenção mais adequados.
Foram realizadas, no período, 241 (duzentos e quarenta e uma) avaliações de Análise de Risco e
350 (trezentos e cinquenta) análises de relatório de Avaliação Geoambiental de áreas
contaminadas e projetos de remediação e, ainda, analisados 17 (dezessete) Planos de Emergência
Individual – PEI.

5.3. Outros Instrumentos Aplicados
Dentre os vários instrumentos utilizados têm-se as notificações e autos de constatação, aplicados
como ferramentas de suporte ao licenciamento ambiental, em geral para solicitação de
adequações/advertências e constatação de irregularidades, de acordo com o que estabelece a Lei nº
3467, de 14 de setembro de 2000.
Neste ano a DILAM emitiu 4.831 (quatro mil e oitocentos e trinta e uma) notificações e 550
(quinhentos e cinquenta) Autos de Constatação.
5.4. Atendimento a Ofícios do Poder judiciário, Ministério Público Estadual e Federal
O INEA recebe diversas demandas relacionadas à área de meio ambiente, como denúncias
originadas da população, do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e do Ministério Público
Estadual, onde grande parcela é direcionada à área de licenciamento ambiental.
No ano em curso foram recebidos 1.579 (um mil e quinhentos e setenta e nove) ofícios do
Ministério Público Estadual e Federal e neste mesmo ano foram respondidos, diretamente pela
Diretoria, 382 (trezentos e oitenta e dois) ofícios e encaminhado para a Ouvidoria, devidamente
instruídos, 1.176 (um mil cento e setenta e seis) ofícios. Destes, 161 (cento e sessenta e um)
foram atendidos pela GELIN, 451 (quatrocentos e cinquenta e um) pela GELANI, 216 (duzentos e
dezesseis) pela GELRAM, 169 (cento e sessenta e nove) pela GELSAR, 40 (quarenta) pela
GELAF, 131 (cento e trinta e um) pela GELIRH e 8 pela GELAV.
Gráfico 4 – Atendimento à demanda de Terceiros

6. TOTAL DE DOCUMENTOS/PROCESSO TRAMITADOS NO ANO DE 2011
No ano de 2011 tramitaram pela Diretoria 9.372 (nove mil e trezentos e setenta e dois) processos
e foram recebidos 5.467 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e sete) documentos, inclusive
pertinentes às demandas judiciais, excluídos os relativos aos questionamentos do MPE e MPF.

7. MAPA GERENCIAL DA DILAM
Concluído e entregue o Projeto elaborado pela Fundação COPPETEC – 1ª fase, relativo ao
Mapeamento Gerencial da DILAM, cujo objetivo foi construir os mapas dos processos do
licenciamento ambiental de todas as unidades pertencentes à Diretoria; Indicar um conjunto básico
de melhorias para o processo de licenciamento ambiental e propor uma estrutura para um Índice de
Produtividade do Capital Humano da DILAM – IPCHDILAM/Inea.
O mapeamento gerencial realizado possibilita traduzir o que, porque, onde, quando e como é feito o
licenciamento ambiental; reconhecer o que é meritório no licenciamento ambiental para a eleição de
indicadores de Produtividade do Capital Humano da DILAM/Inea; construir a base de um sistema de
gestão do conhecimento consistente com a complexa transdisciplinaridade dos processos de
licenciamento ambiental; e potencializar a apresentação à sociedade da amplitude da geografia de
um processo de licenciamento ambiental.
Na composição do IPCHDILAM/Inea foi proposto um conjunto de subíndices (Tangíveis e
Intangíveis) os quais irão corresponder à focalização (visão macro) das seguintes atividades:
1. TANGÍVEIS
a. Parecer Técnico – peso 10
b. Relato Técnico (gerados a partir de Ofícios) – peso 8
c. Documento (apensados a processos) – peso 6
d. Vistoria – peso 5
e. Emergência Ambiental – peso 5
f. Termos (TAC e TCCA) – peso 5
g. Normas – peso 5
h. Reuniões de Trabalho – peso 5
i. Treinamento – peso 2
j. Assiduidade – peso (-0,1)
k. Pontualidade – peso (-0,1)
2. INTANGÍVEIS
a. Postura – peso (-0,1)
A validação do conjunto de indicadores proposto e sua aplicação possibilitará um melhor
acompanhamento das metas estabelecidas, para efeitos do Contrato de Gestão.

8. OUTRAS PARTICIPAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2011


Reuniões da ReLASC Brasil (Rede Latino Americana de Prevenção e Gestão de Sítios
Contaminados), com a participação de técnicos da GERAM ao longo do ano (bimestrais)
em São Paulo;



Reuniões (bimestrais) do COPREN-AR (Comitê de Planejamento de Resposta a
Situações de Emergência Nuclear no Município de Angra dos Reis) e COPREN-RES
(Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência no Município de
Resende), ao longo do ano, com a participação de técnicos da GERAM, representantes
nomeados do INEA;



Reuniões de consolidação da norma de Licenciamento de Postos de Serviço, no
SINDICON ao longo do ano, com a participação de técnicos da GERAM;



Reuniões para implantação do Plano de Área da Baía de Guanabara, em cumprimento
ao Decreto nº 4.871, de 6 de novembro de 2003, com a participação de técnicos da
GERAM, representantes nomeados do INEA no Comitê de Área da Baía de Guanabara;



Treinamentos/Simulados de Acidentes Tecnológicos, em atividades industriais diversas e
transportes de produtos perigosos em rodovias, com a participação dos técnicos da
GERAM (SARA e SOPEA);



Suporte às Superintendências na solução de problemas relacionados ao licenciamento
ambiental de Postos de Serviços, demarcação de Faixa Marginal de Proteção e Outorga
de Direito de Uso dos Recursos Hídricos;



Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, dos grupos de avaliação das
propostas de revisão das normas do CONAMA, em especial da Resolução de Padrões da
Qualidade do AR;



Revisão das normas e diretrizes, tais como: Auditoria Ambiental, Custos de Licenças e
Classificação de Potencial Poluidor de Atividades e Empreendimentos;



Participação na “Força Tarefa” para avaliação das consequências da chuvas de janeiro
de 2010, em Nova Friburgo, considerando a regularização do licenciamento ambiental
das atividades atingidas naquela Região;



Convênio com a Rio-Águas para demarcação da FMP do município do Rio de Janeiro;



Convênio com a CPRM para operação da rede de estações convencionais; e, aquisição
de novas estações para ampliação da rede;



Convênio com a Petrobrás, para liberação de recursos para a aquisição e monitoramento
de 11 estações hidrometeorológicas telemétricas na região do COMPERJ; e de uma
Estação Central de Operação para recebimento de dados;



Realização de Estudo Hidrológico/Hidráulico para Retificação e Dragagem Parcial do rio
Piraí, desenvolvido para a Prefeitura Municipal de Barra do Piraí;



Elaboração de Projeto de Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de
Vazões Ambientais;



Capacitação do INEA para a integração das bases de dados quali-quantitativos do estado
do Rio de Janeiro e sua articulação com o Sistema Nacional de Informações sobre
Recursos Hídricos;



Realização de campanhas de medição de vazões em rios da baixada fluminense e da
bacia do rio Bengala e estudos de modelos de simulação hidrológica, no estado do Rio
de Janeiro;



Projeto de Desenvolvimento de Metodologia para Demarcação de Faixas Marginais de
Proteção no Estado do Rio de Janeiro;



Elaboração do Projeto Empombando, para o desenvolvimento de campanha educativa
lúdica e interativa, a ser realizada em parceira com a COMLURB, para alerta da
população sobre as doenças e prejuízos econômicos e ambientais causados pelos
pombos que infestam áreas urbanas no Município do Rio de Janeiro;



Participação na realização do Seminário Municipal de Atualização em Animais
Sinantrópicos e Peçonhentos, para técnicos do Centro de Controle de Zoonoses e da
Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Saúde e
Defesa Civil - SESDEC;



Participação na capacitação dos municípios para gestão ambiental;



Treinamento para os técnicos da SUPLAJ na avaliação das Licenças Ambientais
Simplificadas, para comercialização de agrotóxicos, controle de vetores e higienização de
caixas d'água;



Participação na realização do 1º Encontro de Atualização em Controle de Vetores e
Pragas Urbanas para a Secretaria Municipal de Nova Iguaçu;
Participação no 8º Encontro de Fiscalização e Seminário Nacional sobre Agrotóxicos –
ENFISA - MAPA;
Participação no Fórum Municipal de Debates sobre Resultados do Programa de Análises
de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) - ANVISA;





Participação, como palestrante, no I Fórum de Saúde Pública e Meio Ambiente, sobre o
Licenciamento ambiental e utilização de agrotóxicos;



Participação, como palestrante, na SIPAT da COMLURB, sobre o Controle de Pombos
Urbanos;



Participação no Seminário para Responsáveis Técnicos e Gestores de Empresas
Controladoras de Pragas - na ABCVP;



Desenvolvimento de novos critérios para enquadramento de empreendimentos nas
classes definidas no Decreto nº 42.159 - SLAM;



Desenvolvimento do novo Portal de Licenciamento do INEA, sob a orientação de
consultores da FGV;



Suporte às Superintendências na solução de problemas relacionados ao licenciamento
ambiental.



Participação como representante do INEA no 9º Encontro de Fiscalização e Seminário
Nacional sobre Agrotóxicos – ENFISA/ REGIONAL /Sul/Sudeste/Centro-Oeste/ RIO
GRANDE DO SUL/MAPA.



Participação como representante do INEA no 9º Encontro de Fiscalização e Seminário
Nacional sobre Agrotóxicos – ENFISA /NACIONAL/ MATO GROSSO – MAPA.



Participação como representante do INEA no II Fórum Municipal de Debates sobre
Resultados do Programa de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA)
– ANVISA, realizado no Rio de Janeiro.



Participação, como palestrante, no I Fórum de Saúde Pública e Meio Ambiente, sobre o
Licenciamento ambiental e utilização de agrotóxicos, realizado em Barra Mans.



Participação, como palestrante, no 2º Seminário Regional sobre Agrotóxicos, Saúde e
Ambiente realizado pela Secretária Municipal de Saúde de Volta Redonda.



Participação, como representante do INEA, Caminhos e Desafios da Agroecologia, Uso e
Conseqüências dos Agrotóxicos – SESC /Teresópolis.



Participação como palestrante, no VIII Fórum de Produção Acadêmica do CCS
/PETRÓPOLIS.



Participação de técnicos da GELAV na ação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) de fiscalização nos COMPLEXOS INDUSTRIAIS DAS EMPRESAS SERVATIS
E DUPONT.



Participação como representante do INEA, no DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO, na
Central de recolhimento de embalagens vazias, realizado em Campos dos Goytacazes.

9. CONCLUSÃO
No ano de 2011 houve um acréscimo na produtividade de licenças, certidões e autorizações, em
relação ao alcançado no ano de 2010, em 29,35%, isto sem considerar os pedidos de licença que
foram indeferidos, que somaram 28 indeferimentos.
Na área de vistoria/fiscalização, a DILAM efetuou mais de 10% em relação a 2010, tendo realizado
num total de 3.273 vistorias.
Há de se ressaltar, por oportuno, que, muito embora a Diretoria de Licenciamento tenha conseguido,
em geral, aumentar sua produtividade, quando comparado aos anos anteriores, tivemos uma perda
significativa, ao longo deste ano, no quadro de pessoal, com a saída de 37 funcionários.
Embora os resultados de produtividade alcançados venham demonstrar o engajamento da nossa
equipe e o compromisso com o INEA no Licenciamento Ambiental é notório que com esta perda
em seu quadro funcional, a performance desta Diretoria poderá estar sensivelmente prejudicada na
execução de suas tarefas futuras, caso este panorama não se reverta.

DIRETORIA DE INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL – DIMAM
GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS – GEAG

1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

A Gerência de Avaliação de Qualidade das Águas – GEAG tem como atribuição gerir a informação e
monitoramento ambiental que reúne as atribuições do planejamento, da execução do monitoramento
dos principais corpos d’água: rios, baías, lagoas, praias, e reservatórios que compreendem a coleta
de amostras de água, sedimentos e biota, bem como, gerenciar a avaliação da qualidade das águas,
o que representa um dos fatores determinantes no processo de gestão ambiental e geração da
informação.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Execução do Monitoramento Sistemático de Qualidade de Água do Estado do Rio de Janeiro.

Corpos d'Água
Rio Paraíba do Sul –
calha principal
Rio Paraíba do Sul –
afluentes
Reservatório de Funil
Res. de Santana,
Vigário e Lajes
Bacia da Baía de
Guanabara
Baía de Guanabara
completa
Bacia da Baía de
Sepetiba – rios da
Baixada da Baía de
Sepetiba
Bacia da Baía de
Sepetiba – sub-bacia
do Rio Guandu
Baía de Sepetiba
Baía da Ilha Grande
Bacia da Lagoa
Rodrigo de Freitas
Lagoa Rodrigo de
Freitas
Bacia do Sistema
Lagunar de
Jacarepaguá
Sistema Lagunar de
Jacarepaguá
Sistema Lagunar de
Maricá
Bacia do Sistema
Lagunar
Itaipu-Piratininga
Sistema Lagunar de
Itaipú-Piratininga

Frequência

Número de
Amostras

Número de
Estações

Total de
Amostragens

Indicador de
Desempenho
Eficiência
Estimado
(%)

Mensal

1 (superfície)

22

11

12

91,7%

Bimestral

1 (superfície)

20

6

6

100,0%

Mensal

3 (superfície,
secchi e fundo)

3

10

12

83,3%

Mensal

1 (superfície)

4

10

12

83,3%

Bimestral

1 (superfície)

38

5

6

83,3%

Mensal

(3) superfície,
meio e fundo

13

9

12

75,0%

Bimestral

1 (superfície)

7

6

6

100,0%

Mensal

1 (superfície)

10

12

12

100,0%

14

0

12

0,0%

14

0

4

0,0%

Mensal
Trimestral

2 (superfície e
fundo)
2 (superfície e
fundo)

Trimestral

1 (superfície)

14

3

4

75,0%

Semanal

2 (superfície e
fundo)

8

104

52

200,0%

Bimestral

1 (superfície)

11

4

6

66,7%

8

9

12

75,0%

9

1

4

25,0%

Mensal
Trimestral

2 (superfície e
fundo)
2 (superfície e
fundo)

Semestral

1 (superfície)

3

0

2

0,0%

Mensal

1 (superfície)

6

12

12

100,0%

Mensal

1 (superfície)

1

1

12

8,3%

Bacia do Rio Una

Bimestral

1 (superfície)

1

1

6

16,7%

Bacia do Rio São
Pedro

Mensal

1 (superfície)

1

1

12

8,3%

Bacia do Rio São João

Mensal

1 (superfície)

4

1

12

8,3%

12

2

2

100,0%

3

1

4

25,0%

2

0

4

0,0%

3

0

4

0,0%

2

0

4

0,0%

6

2

4

50,0%

3

3

4

75,0%

214

254

84,3%

Bacia do Rio Macaé

Lagoa de Araruama

Semestral

Lagoa Imboacica

Trimestral

Lagoa Salgada

Trimestral

Lagoa Saquarema

Trimestral

Lagoa Jaconé

Trimestral

Lagoa Feia

Trimestral

Lagoa de Cima

Trimestral

2 (superfície e
fundo)
2 (superfície e
fundo)
2 (superfície e
fundo)
2 (superfície e
fundo)
2 (superfície e
fundo)
2 (superfície e
fundo)
2 (superfície e
fundo)

Total no Ano de 2010
OBS: A Equipe de amostragem retornou a GEAG em julho de 2010

2.2

Implementação de ferramenta para a automatização do processo de acompanhamento
do Plano de Monitoramento Sistemático do Estado do Rio de Janeiro por meio da
utilização do software Project (priorizado para 2011, porém implementado em 2010).

2.3

Alimentação regular do sistema de transferência de dados e informações de qualidade de
água para o Centro de Controle Operacional – CCO. Inclui boletins semanais, histórico do
ano, qualificação anual e ranking de qualidade de todas as praias do ERJ; boletins das
Lagoas Rodrigo de Freitas e Complexo Lagunar de Jacarepaguá; IQA CETESB Paraíba
do Sul no trecho do Médio Paraíba.

2.3.1 Em 2010 foi divulgado um total de 389 boletins de praias do Estado do Rio de Janeiro,
com uma média de 32 boletins emitidos por mês. Com relação à meta estimada na
GEAG, apresentada ao INEA e aprovada como meta para esta gerência, foi atingido em
mais de 100% o indicador para os municípios do Rio de Janeiro, Niterói e da Região dos
Lagos. Já os municípios da Região de Angra dos Reis e Paraty foram atingidos em pelo
menos 80% na sua eficiência. As praias da Barra e Zona sul no município do Rio de
Janeiro foram aquelas com maior número de boletins emitidos, seguidas das praias de
Niterói e Paquetá.

BOLETIM

HISTÓRICO
DO ANO

QUALIFICAÇÃO
ANUAL

Barra e Zona Sul

X

X

X

Niterói

X

X

X

Ilha do Governador/Ramos

X

X

X

Paquetá

X

X

X

Magé/São Gonçalo

X

X

X

Maricá

X

X

X

Saquarema

X

X

Araruama

X

X

Iguaba Grande/São Pedro da Aldeia

X

X

Arraial do Cabo

X

X

Cabo Frio

X

X

Búzios

X

X

Casimiro de Abreu (Barra de São João)

X

X

Angra dos Reis

X

X

Ilha Grande

X

X

Paraty

X

X

PRAIAS

2.3.2 Lagoa Rodrigo de Freitas, no ano de 2010, foi emitido o total de 64 (sessenta e quatro)
boletins contendo as informações obtidas no monitoramento e nos perfis verticais,
traduzidas por meio de um Sistema de Alerta Preditivo das condições em que se
encontra a Lagoa, e potenciais riscos para a ictiofauna. Para o Complexo Lagunar de

Jacarepaguá foi formulado um Índice de Conformidade, por meio da avaliação dos
dados do monitoramento de água em relação à Resolução CONAMA 357/05. Esses
dados são emitidos e atualizados periodicamente através de boletins, num total de 07
(sete), disponibilizados no site do INEA. Para cada uma das duas lagoas alcançou-se
100% de emissão de Boletins.

2.3.3 Elaboração e implantação (POP/GENOR) do novo Índice de Qualidade de Água IQAFAL mais sensível e fiel a realidade ambiental sob a aplicação da lógica Fuzzi
(nebulosa) para ecossistemas lóticos, visando à disponibilização dos dados. Workshop
realizado em dezembro de 2010 para a apresentação aos técnicos do INEA e externos
da CETESB, IGAM, UFRJ e UERJ.
2.3.4 Reimplantação temporária do Índice de Qualidade de Água – IQA CETEB, para os
corpos d’água do Estado do Rio de Janeiro.
2.4

Atendimento de 100% de pareceres no âmbito do Licenciamento Ambiental.

2.5

Atendimento 100% de demandas do Ministério Público.

2.6

Atendimento de 100% de demandas externas.

2.7

Monitoramento dos efluentes industriais em atendimento à DILAM.

MONITORAMENTO DOS DESPEJOS INDUSTRIAIS

EFICIÊNCIA

Número de indústrias medidas

68

60%

Número de indústrias vistoriadas

109

100%

Estações de tratamento de esgotos (públicas)

12

100%

OBS: O programa de monitoramento de despejos industriais foi encaminhado pela DILAM em setembro
de 2010

2.8

Desenvolvimento de nova metodologia de avaliação qualidade de água dos corpos
d’água do Estado do Rio de Janeiro, baseada em índices.

2.9

Emissão de boletins de avaliação das praias do Estado do Rio de Janeiro e lagoas
urbanas do Município do Rio de Janeiro.

2.10

Disponibilização na internet de relatórios de qualidade de água dos corpos d’água do
Estado do Rio de Janeiro – em processo final de implantação por meio de contrato
emergencial.

2.11

Realização de levantamento dos pontos de tomada d’água e avaliação das condições
das ETAs situadas na calha do Médio Paraíba do Sul, por meio de protocolo de
avaliação rápida baseado na inspeção visual, visando a alimentação de informações
para o CCO e proteção daquelas mais frágeis em caso de acidentes.

3.

ATENDIMENTO A ACIDENTES E EVENTOS ADVERSOS À QUALIDADE AMBIENTAL


Praia do Leblon: lixo e suspeita de acidente de Elevatória da CEDAE – fevereiro 2010



Mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas – março de 2010;



Rompimento do Mineroduto Samarco, em Espera Feliz, MG, com contaminação do rio
Itabapoana – julho de 2010;



Mancha vermelha na praia de Itacuruçá – julho 2010;



Acidente com caminhão tanque transportando 26.000 L de óleo da laminação da CSN –
outubro de 2010;



Derramamento de carvão e minério de ferro no rio Paraíba do Sul proveniente da CSN –
novembro de 2010;



Descarte dos resíduos das barragens A e B da Indústria Florestal Cataguases e
elaboração de diagnóstico de qualidade ambiental – novembro de 2010;

4.



Mortandade de peixes na lagoa de Pernambuca, em Araruama – dezembro de 2010;



Vazamento de óleo no rio Iguaçu pela Reduc – dezembro de 2010;



Mortandade de peixes no Sistema Lagunar de Jacarepaguá – dezembro de 2010.

CONVÊNIOS


Convênio INEA (FEEMA) e Cia. Docas do Rio de Janeiro para o monitoramento das
baías de Guanabara, Sepetiba e de Angra dos Reis;



Convênio EBX/INEA para o acompanhamento da qualidade de água da lagoa Rodrigo de
Freitas, em função das obras a serem implantadas.

5,

PROJETO MONITORAMENTO DAS PRAIAS – RIO 2016 JOGOS OLÍMPICOS


Ampliação do número de estações de amostragem nas praias da zona oeste e zona sul,
em especial nas praias de Copacabana, Leme e Flamengo;



Implantação de pontos de coleta de amostras nas raias de competição;



Realização de estudo hidrodinâmico costeiro com levantamento de dados oceanográficos
e emissão de relatório conclusivo das praias da zona oeste a zona sul;



Avaliação das condições de balneabilidade, visando validar projetos de intervenção e o
direcionamento de decisões futuras;



Instalação de sinalização eletrônica com acesso remoto, pelo INEA/PMRJ, para a
divulgação das condições da balneabilidade;



Divulgação da qualidade ambiental das praias por mídias diversas;



Implantação de nova metodologia laboratorial semi-automatizada;



Ampliação e capacitação da equipe técnica;



Elaboração de índice de balneabilidade.

Com a implantação do projeto ocorrerá o aumento da capacidade de análise; maior precisão dos
resultados obtidos; melhora do nível de informação para os frequentadores das praias sobre os
riscos de contaminação; implementação de futuras ações preventivas junto aos projetos interligados
(PDBG, PSBJ, Ecobarreiras e Requalificação da LRF).

6.

OUTRAS REALIZAÇÕES


Participação do Grupo de Trabalho de Enquadramento;



Revisão do PDRH Guandu;



Participação do Projeto Baía Nossa/PUC;



Câmaras Técnicas do CONSEMAC;



Apoio a outras áreas de atuação do INEA, especialmente às Superintendências
Regionais;



Realização de visitas técnicas as Superintendências Regionais para avaliar a
necessidade de readequações das atividades de monitoramento e instrução preliminar de
metodologia de coleta de amostras, conservação e acondicionamento;



Participação em ações da CICCA.



Projeto de Revitalização da Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas - Projeto em
Prosseguimento.


GERÊNCIA DE QUALIDADE DO AR – GEAR

1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Realizar a gestão da qualidade do ar por meio da utilização dos instrumentos adotados
pelo INEA e aqueles previstos na legislação;



Apoiar o licenciamento ambiental, por meio da utilização de modelos matemáticos;



Promover treinamento e capacitação dos técnicos, em gestão da qualidade do ar e de
emissões atmosféricas;



Coordenar projetos na área de qualidade do ar e de emissões atmosféricas;



Gerenciar o desenvolvimento, implantação e operação de modelos de previsão de
qualidade do ar;



Avaliar a proposição de medidas para utilização de novos combustíveis;



Avaliar a adoção de novas tecnologias automotivas e seus impactos na qualidade do ar;



Participar, em conjunto com os órgãos competentes, da proposição de medidas que
visem aumentar a mobilidade da frota, e a implantação de diretrizes de transportes de
massa;



Participar, cm conjunto com outros órgãos e instituições, de ações que visem a redução
das emissões de gás de efeito estufa;



Assegurar a implantação das várias etapas previstas no PROCONVE;



Participar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão da
qualidade do ar.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Avaliação de Dados de Qualidade do Ar


Análise crítica e tratamento de dados:
rede automática = 112.000/ano;
rede semiautomática = 1.300/ano/


2.2

Divulgação: 325 boletins diários da qualidade do ar.

Elaboração de Relatórios


Relatório Anual da Qualidade do Ar no Estado do Rio de Janeiro – 2009;



Relatório de Indicadores da Qualidade do Ar;



Relatórios de avaliação da qualidade do ar referentes a demandas específicas – Santa
Cruz = 3.

2.3

Avaliação e Acompanhamento do Monitoramento da Qualidade do Ar Referente ao
Procon-Ar.

2.4

Atendimento a Demandas do Ministério Público
Em torno de 300.

2.5

Participação em projetos
Projeto de Estruturação da Vigilância da Qualidade do Ar e Saúde Humana no Município do
Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Saúde.

2.6

Convênio INEA-DETRAN/RJ


Supervisões técnicas (I/M) aos centros de inspeção do DETRAN/RJ (legislação vigente) =
2.889;



Treinamento teórico-prático (I/M) dos vistoriadores do DETRAN/RJ (legislação vigente) =
169;



Verificação de calibração dos equipamentos de medição de partículas e gases poluentes,
provenientes dos motores dos ciclos Diesel e Otto (I/M) nos centros de inspeção do
DETRAN/RJ (não realizado);



Relatórios elaborados = 50;



Desenvolvimento de educação ambiental (não realizado);



Treinamento (teórico-prático) e supervisão dos estagiários do INEA, que desenvolvem
trabalhos de acompanhamento metodológico, mão-de-obra, máquinas e material (I/M),
nos centros de inspeção do DETRAN/RJ (legislação vigente) = 294.

Observação: (I/M) = Inspeção e manutenção de veículos automotores – PROCONVE
2.7

Procon Fumaça Preta


Implantação e acompanhamento da DZ-572.R-4 – Diretriz do Programa de Autocontrole
de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Geesel (Procon
Fumaça Preta) – que prevê a emissão de Notificações (vinculação e boletim de medição
de emissão veicular – Ciclo Diesel) e de Autos de Constatação:
- Notificações emitidas = 301;
- Autos de Constatação emitidos = 76;
- Processos de vinculação abertos = 266;
- Processos de Autos de Constatação abertos = 91;
- Empresas vinculadas = 127;
- Arquivamento de processos devido à devolução pelos Correios, em função de endereço
errado fornecido para a FETRANSCARGA = 51;



Acompanhamento da DZ-582-R.1 – Diretriz para Concessão e Renovação do Certificado
de Registro para Medição de Emissão Veicular – que prevê a emissão de Restrição
Técnica:

-

Restrições técnicas – emissão do CREV = 6



Atendimento ao Ministério Público, em questões relacionadas ao Procon Fumaça Preta.

GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO E ACERVO TÉCNICO – GEIAT

1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Edição de publicações INEA;



Gestão da biblioteca e da documentação;



Gerenciamento da execução de serviços gráficos por empresas contratadas para
prestação de serviços especializados de criação e impressão gráfica de material que será
utilizado pelo INEA, para divulgação de suas ações e atividades.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Coordenar as Publicações do INEA


Publicação de atos da administração no Boletim de Serviços do INEA: autorizações,
certidões, atos de substituição, atos de designação, atos de substituição, cartas etc. – a
periodicidade das edições que era semanal passou a ser diária (meta = 100 edições);
NÚMERO DE EDIÇÕES NO ANO
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

04

04

06

05

09

11

18

19

17

13

13

15

134



Edição e publicação da Revista/Portfólio INEA 2 anos. (5.000 exemplares);



Publicação de folders:
- Slam (2.000 exemplares);
- Descentralização do Licenciamento (2.000 exemplares);
- Seminário Transporte de Produtos Perigosos;
- Prove (5 mil exemplares);
- Gerenciamento de áreas contaminadas, Poluição do ar (4.000 exemplares);
- Qualidade do ar (4.000 exemplares);
- Estrada Parque Visconde de Mauá (2.000 exemplares);
- Poluição veicular / reimpressão (5.000);
- INEA (5.000) / reimpressão;



Publicação dos livros:
- Regularização Fundiária em Unidades de Conservação (2.000 exemplares);
- Roteiro Metodológico de Planos de Manejo (x exemplares) e Peamb – 10 anos em Prol
da Sustentabilidade (500 exemplares);



Publicação das cartilhas da série Gestão Ambiental:
- Descentralização do Licenciamento Ambiental – 1 (3.000 exemplares);
- Faixa Marginal de Proteção – 2 (2.000 exemplares);
- Outorga de direito de uso dos recursos hídricos – 3 (2.000 exemplares);



2.2

Publicação de 2 mapas (UCs e Regiões Hidrográficas) – 2.000 cada – 4.000.

Disponibilizar Normas Técnicas ABNT (projeto)


Gerenciar os serviços de visualização, impressão e cadastro dos usuários da Coleção
INEA de normas ABNT;

2.3



Foram disponibilizadas 475 (quatrocentas e setenta e cinco) normas ao corpo funcional;



Foram realizadas 1163 (mil cento e sessenta e três) consultas pelos usuários.

Estruturar a Biblioteca do Centro de Primatologia
Processamento e tratamento técnico de livros, separatas e artigos de periódicos = 420.

2.4

Estruturar a Biblioteca do Serviço de Ecologia Aplicada
Processamento e tratamento técnico de livros = 171.

2.5

Estruturar a Biblioteca Central Dr. Fausto Guimarães


Coordenação dos trabalhos de revitalização da Biblioteca e criação do Centro de
Documentação do INEA;



Resumo das Atividades:
- Elaboração do Projeto Fênix;
- Coordenação dos serviços de higienização e compra de estantes e arquivos
- Coordenação, em parceria com a DIAFI, das obras de reforma do 9º andar do prédio da
Rua Fonseca Teles;
- Elaboração das placas e painéis indicativos para o 9º andar e da entrada do prédio;
- Coordenação da mudança da Biblioteca do 6º para o 9º andar;
- Aquisição do software Sophia para a catalogação do acervo bibliográfico.

2.6

Implementar o Acervo Técnico


Seleção e descarte de material;



Resumo das Atividades:
- Criação da Comissão de Seleção e Descarte com a participação de técnicos conhecedores do
Acervo;

- Incorporação ao Acervo Técnico de 3 computadores, 1 impressora, 1 máquina copiadora de
mapas e mobiliário;

- Análise, com a colaboração da GEOPEA, dos relatórios, plantas e mapas existentes no
Acervo com vistas à digitalização.

3.

OUTRAS REALIZAÇÕES


Coordenação de conteúdo da intranet (até março 2010)



Campanha de divulgação da intranet (cartazes e flash na intranet);



Administração de conteúdo do site INEA;



Criação de identidade visual do Seminário sobre Gerenciamento de Áreas Contaminadas
(cartaz, crachá, banner, faixa de mesa, arte para a pasta, folder, e-mail marketing e
certificado);



Elaboração de layout do banner do estacionamento;



Elaboração de layout da carteira de fiscalização;



Elaboração de layout de placas de identificação para o estacionamento, para futuras
instalações do INEA, para centro de inspeção veicular, controle de frota Sefrot;



Elaboração de layout da identidade visual do Seminário Transportes de Produtos
Perigosos (folder, artes para bolsa e pasta, banner, cartaz, certificado, crachá e cartaz);



Elaboração de layout para o topo do site;



Elaboração de layout de sinalização do prédio;



Elaboração de layout banners Superintendências; Superintendência Regional Baía de
Sepetiba – 2



Elaboração de layout dos banners variados para o site (processos eleitorais dos CBHs,
cobrança da água para portal INEA, Fiscalização Ambiental);



Elaboração de layout novo layout para o boletim de serviços



Elaboração de identidade visual do Curso de Capacitação (bolsa, adesivo para pasta,
banner, certificado, e-mail marketing e faixa de mesa);



Elaboração de layout do adesivo das estações de monitoramento;



Redação e produção da apresentação sobre Qualidade do Ar para o evento no Riocentro;



Reconstrução da logo do convênio Detran/INEA;



Convites: lançamento de cartilhas, reunião de TI, seminário de transporte de cargas
perigosas, inauguração da biblioteca, confraternização de fim de ano;



Adesivo bombona e bicicleta Prove;



Elaboração de 5 fichas catalográficas;



Normalização de 98 referências bibliográficas;



Atualização do cadastro de intercâmbio bibliográfico com ênfase em universidades
brasileiras;



Elaboração de poster Fauna nas UCs;



Elaboração da coleção de marcadores de livros em homenagem à inauguração da
biblioteca;



Registro de 176 (cento e setenta e seis) Faixas Marginais de Proteção (FMPs);



Registro de 32 (trinta e duas) Faixas Non Aedificandi (FNAs);



Foram fornecidas 431 cópias de mapas e plantas.

GERÊNCIA DE ANÁLISES LABORATORIAIS – GELAB

1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Atender as demandas do monitoramento ambiental;



Apoiar o licenciamento ambiental por meio do monitoramento de efluentes líquidos e
resíduos das empresas;



Receber e distribuir as amostras para análise;



Avaliar os resultados e relatórios de ensaios;



Emitir os laudos técnicos de credenciamento de laboratórios;



Realizar análises para o público externo;



Orientar os usuários quanto à interpretação dos resultados das análises solicitadas.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Ensaios Laboratoriais


Breve descrição do Processo de Trabalho:

Efetuar ensaios laboratoriais em amostras de corpos receptores, efluentes e resíduos
industriais, sedimento, solo, ar e material biológico.
Os ensaios realizados são: físico-químicos, metais pesados, compostos orgânicos, ecotoxicológicos,
biológicos, microbiológicos, e bioensaios com vetores e classificação de insetos;


Quadro das principais Atividades/Produtos/Resultados

Número de amostras e ensaios realizados em atendimento aos planos de amostragem INEA, de
particulares (guia de recolhimento) e de Ofícios de instituições públicas.
AMOSTRAS / PARÃMETROS ANALISADOS POR TIPO DE ENSAIO EM 2010
TIPO DE
ENSAIO

INEA

GUIA DE
RECOLHIMENTO

OFÍCIO

TOTAL

2.138 / 23.582

21 / 96

1/2

2.160 / 23.680

metal / orgânico

798 / 8.172

25 / 39

-

823 / 8.211

ecotoxicológico

72 / 72

61 / 61

-

133 / 133

físico-químico

biológico
microbiológico
TOTAL



859 / 8.082

24 / 186

-

883 / 8.268

8.212 / 8.397

459 / 1.009

26 / 56

8.697 / 9.462

12.079 / 48.305

590 / 1391

27 / 58

12.696 / 49.754

Implantação de ensaio para identificação e quantificação de Enteroccocus como
parâmetro para avaliação da balneabilidade.

2.2

Credenciamento de Laboratórios


Breve descrição do Processo de Trabalho:

A GELAB é responsável pelo Credenciamento de Laboratórios de indústrias e prestadores de serviço
para atender aos programas de autocontrole (Procon) e higienização de reservatórios. Realiza, para
tanto, vistorias, envio de ampolas de controle da qualidade e avaliação dos resultados das analises
dos parâmetros, emitindo laudos de credenciamento.


Descrição das principais Atividades/Produtos/Resultados:

Foram realizadas 32 vistorias, avaliados 400 ensaios e emitidos 29 laudos de credenciamento de
laboratórios.

2.3

Implantar Sistema de Gestão da Qualidade
 Breve descrição do Processo de Trabalho:

Implantar sistema de gestão da qualidade, conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 –
Requisitos Gerais Para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração, de 2005.
 Descrição das principais Atividades/Produtos/Resultados:
- Contratação da empresa de consultoria GMP Consultoria Ltda, que iniciou os trabalhos
em 25 de agosto;
- Diagnóstico da situação atual e levantamento das necessidades para adequação à
norma. O diagnóstico contempla avaliação das documentações, estrutura física e
recursos disponíveis. Definição de um plano de ação;
- Divulgação da política da qualidade e consolidação da estrutura organizacional para
garantia da qualidade;
- Elaboração de 60% dos procedimentos operacionais padrão (POPs) – procedimentos
gerenciais, técnicos e os métodos de ensaio (MEs) - e 50% do Manual da Qualidade;
- Implantação e customização do software LABWIN para Gerenciamento de Informações
de Laboratórios. Em conjunto com este, outros três sistemas foram implantados: um para
cálculo de incertezas, outro para controle da qualidade analítica e o último para controle
de documentos da qualidade.

2.4

Participar de Treinamentos Internos e Externos
 Breve descrição do Processo de Trabalho:

Treinar os funcionários com o objetivo de disseminar conceitos e necessidades para adequar as
atividades ao sistema de gestão da qualidade.
 Descrição das principais Atividades/Produtos/Resultados:
- Curso: “Requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005”. Carga horária: 20 horas.
Número de participantes: 28 funcionários.
- Curso: “Validações de métodos de ensaios”. Carga horária: 4 horas. Número de
participantes: 29 funcionários.
- Curso: “Cálculos de incertezas em ensaios químicos e microbiológicos”. Carga horária: 4
horas. Número de participantes: 29 funcionários.

2.5

Participar de Programas de Proficiência Interlaboratoriais
 Breve descrição do Processo de Trabalho:

A participação em programas de ensaios de proficência é um dos pilares para a implantação de um
amplo sistema que garanta e monitore a confiabilidade metrológica do laboratório.
 Descrição das principais Atividades/Produtos/Resultados
- EP CEDAE – Rodada PEP 1810. Ensaios: DQO, nitrogênio amoniacal, fósforo total,
coliformes totais e coliformes termotolerantes;
- EP ABES – 31a Rodada. Ensaios: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, pH,
Escherichia coli, coliformes totais, coliformes termotolerantes e bactérias heterotróficas.

3.

OUTRAS REALIZAÇÕES

3.1

Trabalhos em Colaboração


“Análise de cistos e oocistos dos protozoários Giardia e Cryptosporidim em estações de
monitoramento do INEA na sub-bacia do rio Guandu“ – Dra. Janaina Vettorazzi,
professora da UFRRJ e membro do Comitê de Bacia do rio Guandu;



“Avaliação da qualidade do pescado do Complexo Lagunar de Jacarepaguá quanto a
contaminação com microcistinas” - Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de
Cianobactérias (LETC/Instituto de Biofísica/UFRJ).

3.2

Apresentação de Trabalhos



Uso de sementes de Moringa oleifera como coagulante natural para a remoção de
florações de cianobactérias“ – trabalho apresentado pela servidora Ana Cláudia Pimentel
de Oliveira em parceria com o Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de
Cianobactérias (Instituto de Biofísica/ UFRJ) no II Encontro Nacional de Moringa (ENAM2010) realizado na cidade de Aracaju no período de 3 a 5 de novembro de 2010;



“Dinâmica de grupos funcionais do fitoplâncton associados a mortandades de peixes na
Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ: 10 anos de estudos” trabalho apresentado pelo SEABIO,
em parceria com a GEAG, no XIII Congresso Brasileiro de Ficologia realizado na cidade
de Paraty, no período de 19 a 23 de julho de 2010.

3.3

Aquisição de Equipamentos e Materiais


Investimento em torno de R$ 770.000,00 na compra de equipamentos para o laboratório,
tais como: Cromatógrafo Líquido de Alta Performance (HPLC), Analisador Automático de
Mercúrio, Cromatógrafo de Ions, Microscópio Invertido Trinocular, Absorção Atômica;



Recebimento de um equipamento de Absorção Atômica por meio do Termo de Ajuste de
Conduta celebrado com a Ferrovia Centro Atlântico;



Sistemas de identificação e quantificação de Coliformes totais, E.Coli e Enterococcus,
Colilert e Enterolert, que permitem um aumento na demanda analítica da microbiologia e
garante maior confiabilidade nos resultados;



Recebimento de 84% dos pedidos de compra, com investimento em torno de R$
130.000,00 na compra de reagentes, vidraria e outros materiais de laboratório.

GERÊNCIA DE GEOPROCESSAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS – GEOPEA
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Compete à Gerência de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (GEOPEA):


Gerenciar o Sistema de Informações Geográficas – SIG/INEA, incluindo seus programas,
equipamentos, metodologias, base e banco de dados espaciais e administrando a coleta,
validação, armazenamento, processamento e análise espacial de dados;



Dar assessoria à elaboração e implantação de interface espacial de programas, projetos,
relatórios e estudos técnicos, necessários à execução da política ambiental do Estado do
Rio de Janeiro;



Viabilizar soluções geotecnológicas para atividades com interface espacial;



Promover intercâmbio com outras instituições que trabalham com geotecnologia na área
ambiental, objetivando a elaboração, o desenvolvimento e a troca de dados, tecnologias
e metodologias de interesse institucional;



Coordenar

e

desenvolver

estudos

técnico-científicos

ambientais

referentes

ao

componente espacial, visando auxiliar o INEA na tomada de decisões para o
estabelecimento de diretrizes de atuação.
2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Coordenar Projeto de Detalhamento – Realizar Mapeamento Pedológico 1:100.000
(escopo ZEE)


No projeto “Estudo de Favorabilidade das Terras do Estado do Rio de Janeiro (escala
1:100.000)” desenvolvido pela Biovert para SSPPA/SEA coube à GEOPEA a formulação
técnica do termo de referencia, integrar a comissão de fiscalização (Gerente), análise e
escolha do projeto a ser elaborado, acompanhamento e aprovação técnica dos
resultados, apoio logístico (disponibilização de viatura e técnicos para trabalho de campo
(9 dias – 2 campanhas).



Foi cumprido 100% do cronograma para validação do produto e verificação de campo
dentro do prazo estipulado (15/12/2010) – projeto finalizado em outubro/2010. O
cronograma era composto pelas seguintes atividades:

-

Ação 1 – levantamento de campo (03 campanhas) para apoio ao ajuste e detalhamento
do mapa de solos escala 1:250.000 (EMBRAPA) para escala 1:100000 e atividades em
laboratório de geoprocessamento para efetivação do detalhamento;

-

Ações 2 e 3 – construção de um banco de dados de indicadores e de seus valores por
grupo de culturas selecionado para os fatores de produção e desenvolvimento urbano mapas de favorabilidade do solo para: silvicultura, agropastoril, urbano;

-

Ação 4 – realização das interpretações por análise multicriterial para o estabelecimento e
mapeamento das classes de favorabilidade agropedoecológica por cultura e das classes
de favorabilidade das terras ao desenvolvimento urbano.

2.2

Monitorar Cobertura Vegetal ERJ (Landsat)


Elaboração de Mapa de Uso da terra e Cobertura vegetal – Mapa base para
monitoramento – ano 2007 – escala 1:100.000 (Landsat) – metodologia UFRJ (Drª Carla
Madureira);



Elaboração de Projeto de Monitoramento do Uso da Terra e Cobertura Vegetal do ERJ:
1994 – 2007 – 2011.

2.3

Coordenar Projeto Base Topográfica 1:25.000 e Base de Dados Áreas Protegidas

Elaboração do projeto denominado Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – escala
1:25.000 e parte técnica do respectivo termo de referencia – financiado pelo Funbio – apresentado
em conjunto com a SSPPA/SEA em agosto 2010. A empresa deverá produzir base topográfica

(vetorial e contínua) do ERJ estruturada em ambiente SIG e, a partir dessa base, espacializar os
limites da UCs municipais (de acordo com seu documento de criação), estaduais e federais e áreas
de preservação permanente na escala 1:25.000.
2.4

Implementar o Projeto Banco de Dados Espaciais do INEA

O Projeto Banco de Dados Espaciais do INEA consiste na implantação de um SIG corporativo,
composto por um banco de dados espacial em plataforma Oracle e ferramenta web e desktop para
realização de análises espaciais simples.
A fase 1 do projeto, que está em andamento, consiste na modelagem conceitual do sistema
(levantamento e modelagem de processos, regras de negócio, levantamento de dados e sistemas
legados, organização e estruturação dos dados espaciais). Já foram entregues nesta fase 60% das
entregáveis discriminadas no cronograma do projeto, suplantando a meta estabelecida de 50%.
Em relação à fase 2 – Construção e Implantação do SIG corporativo do INEA –, a elaboração do
termo de referencia já foi concluída e este deverá ser disponibilizado à empresa contratada via
adesão registro de preço até o final de janeiro de 2011.

3.

OUTRAS REALIZAÇÕES


Mapeamento de áreas potenciais para Silvicultura Econômica (escopo ZEE) – Elaborar a
partir da metodologia de Golfari, proposto para o Projeto BD-Rio na década de 80, mapa
indicando áreas potenciais para silvicultura econômica em grandes áreas (integra o
escopo do ZEE) com indicação de espécies.



Para elaboração deste mapeamento a GEOPEA contou com o apoio da GESEF (DIBAP)
e EMATER (SEAP). Mapa preliminar concluído, aprovado e em processo de finalização
(comparação com o mapa de favorabilidade do solo para silvicultura) de elaboração do
mapeamento definitivo.



Publicação Estado do Ambiente – Elaboração de mapas, análises e texto. Documento
finalizado em dezembro/2010 na espera de publicação. Desenvolvido em parceria com a
SSPPA/SEA. Foram produzidos cerca de 300 mapas testes, 130 mapas intermediários e
65 mapas finais.



Atendimento a processos diversos – Elaboração de mapas de localização e checagem de
campo – 173 mapas.



Capacitação em Introdução à Geomática – Cartografia digital e GPS – teórica e prática:
78 servidores e 50 policiais do Batalhão Florestal.



Palestras diversas ministradas sobre geoprocessamento: 5.



Participação na Comissão de Fiscalização – responsável técnica – Projeto PIMAR –
finalizado em dezembro de 2010.



Elaboração de redelimitação de UCs – Rebio Araras e Rebio Guaratiba.



Zoneamento de UCs Planos de Manejo – P. Est. da Serra da Concórdia e Rebio Araras
(24 mapas).



Estudo para Padronização de Layout.



Elaboração de propostas de Planos de Conservação e de Restauração – em parceria
com a SSPPA/SEA.



Elaboração de mapas diversos para apoio a atividades de campo, sede, placas,
localização, ilustração e outros: 450.



Produção de mapa de UCs e RHs para impressão.



Revisão de orientação dos vetores de Hidrografia base IBGE/DSG 1:50000 –
atendimento solicitação da DIGAT.



Mapeamento da Cerca Limítrofe e Recuperação Ambiental e Social em Jardim Gramacho
– apoio a SEA.

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETEC
1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES


Planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades inerentes à prestação de serviços
de infraestrutura, sistemas e atendimento aos usuários do INEA;



Elaborar planos de contingência e manter recursos estratégicos para a execução das
atividades de tecnologia da informação e comunicação com a finalidade de evitar a
descontinuidade nos serviços essenciais para o INEA;



Identificar a necessidade de capacitação de pessoal adequado, dos quadros do INEA,
para utilização de novas tecnologias e sistemas relacionados com suas atividades e de
interesse do INEA, bem como quando provenientes da terceirização de serviços;



Planejar e elaborar as diretrizes gerais dos conteúdos normativos do INEA,
estabelecendo normas e padrões técnicos específicos sobre informática e tecnologia da
informação e comunicação, pertinentes à sua área de atuação;



Prover a DIMAM de todas as informações relativas a aquisições e movimentações de
equipamentos de informática e de softwares no INEA, visando à manutenção sempre
atualizada dos respectivos cadastros;



Manter o ambiente de sistemas, infraestrutura e redes de forma a garantir os níveis de
serviços necessários.

2.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2.1

Reuniões Técnicas (Internas e Externas) mais Significativas
Imagem - 4
Ministério Público - 1
ANA - 1
Aria Technologies - 2
Investiplan - 2
Proderj - 6
Dilam - 3
curso de capacitação – 1
Mindtek - 2
Licenciamento FGV - 3
Tgt - 1
Detran - 1
Riotron - 3
Universidade de Lavras - 2
Ação informática - 4
Labwin - 2
Seplag - 3
Prefeitura Rio - 3
Funbio - 3
SEA - 10
Add Tecnologia - 3
Cabtec - 5
Oficina planejamento estratégico FGV - 4

2.2

2.3

CONDIR - 3
Linknet - 3
Ibama - 1
Lebre - 2
cl consultoria - 2
ECT 1
B2BR - 6
Ecosoft - 3
Oracle - 2
Oi - 3
Infoper - 2

Termos de Referência / Termo de Abertura de Projeto / Contratos


Controle e Acompanhamento de Agrotóxicos;



Portal do INEA;



Controle da Fiscalização;



Administração do Acervo Técnico;



Administração da TCFA;



Outsourcing de Impressão;



Manutenção Emergencial do Sistema Lebre;



Banco de Dados Espacial – BDE – Fase I;



DNE Correios;



BDE – Fase II;



GRCA Funbio;



SIRA – Riscos Ambientais;



Firewall;



Servidores para os sistemas ATMOS, LabWin e CCO;



Servidores para o Novo Parque Tecnológico;



Aditivo contrato de locação de micros e notebooks;



Contrato adesão de registro de preços de locação de micros e notebooks;



Licença de uso e implantação de software LabWin – LIMS;



Termo de Cooperação Técnica ArdoRio - INEA / SMMA / Aria Technologies.

Carteira de Projetos


ABNT – Programa de acesso as normas da ABNT, instalados nas máquinas dos usuários
afins.



ACERVO TÉCNICO – CAT – Projeto paralisado que estava sendo desenvolvido pela
Linknet.



ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO – Projeto paralisado que estava sendo
desenvolvido pela Linknet.



ADMINISTRAÇÃO DE LABORATÓRIO – Sistema atual em execução com servidor de
banco de dados no próprio laboratório. Este sistema será substituído.



ADMINISTRAÇÃO DE LABORATÓRIO – LABWIN – Equipamento em fase de
configuração para receber o banco de dados migrado do sistema atual.



AGROTÓXICO – Projeto paralisado que estava sendo desenvolvido pela Linknet.



ALERTA DE CHEIA – Em produção.



ARDORIO – Restando apenas a criação de VPN ligando a prefeitura ao INEA.



ATMOS – Sistema atual de Monitoramento do Ar em produção e o de Monitoramento de
Água em homologação. Equipamento em fase de configuração para receber os dados.



BDE – Banco de Dados Espacial – Fase I com término previsto para Fev/2011 e Fase II
com proposta sendo elaborada.



BI - Business Intelligence – Projeto paralisado.



BPM – Workflow – Projeto paralisado.



CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO – Projeto implantado e em execução.



Contratação Emergencial – MINDTEK – Em execução com 40% das horas do contrato já
realizadas e com seu término previsto para mar/2011.



DETRAN – Interfase desenvolvida pela GEAR faltando definir, por parte do DETRAN, a
forma de envio das informações das vistorias veiculares.



DNE/ECT – Diretório Nacional de Endereços – Após reunião realizada em Nov/2010 com
representantes da GESEG e ECT, estamos aguardando proposta da ECT



ECM – Gerenciamento Eletrônico de Documentos – Projeto paralisado.



FGV/FIRJAN – Portal de Licenciamento em desenvolvimento, faltando integração com os
dados da GR no Sistema INEA.



FISCALIZAÇÃO – Projeto paralisado que estava sendo desenvolvido pela Linknet.



GRCA FUNBIO – Compensação Ambiental



ICMS ECOLÓGICO – Projeto paralisado.



INTRANET – Em produção.



LEBRE – Em produção.



Outsourcing de Impressão – Projeto paralisado.



PDI – Projeto em execução.



PORTAL – Projeto paralisado que estava sendo desenvolvido pela Linknet.



RECURSOS HIDRICOS – SEIRH – Sistema em execução após implantação na final no
ano de 2010.



RELATÓRIOS DIAFI – Projeto paralisado.



SERVICE DESK – Projeto sendo analisado na GETEC.



SERVIÇO FLORESTAL – Projeto paralisado.



SGA – Sistema de Gestão Ambiental – Projeto paralisado.



SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal / TCE – SIRA – Sistema de Informações de
Risco Ambiental – Projeto paralisado.

2.4



SITE INEA – Em produção.



SITE PDBG – Projeto paralisado.



SLAM Município – Projeto paralisado.



TCFA_RJ IBAMA – Projeto paralisado que estava sendo desenvolvido pela Linknet.

Portal do INEA


Manutenção corretiva do site na parte institucional;



Manutenção corretiva do site em Licenciamento Ambiental;



Manutenção corretiva do site em Autorizações e Outorga;



Manutenção corretiva do site em Cadastramento;



Manutenção corretiva do site em Recursos Hídricos, Águas e Ar.



Manutenção corretiva do site em Biodiversidade, Áreas Protegidas e Usos de Recursos
Florestais;



Manutenção corretiva do site em Credenciamentos e Certificações;



Manutenção corretiva do site em Vetores e Pragas Urbanas;



Manutenção corretiva do site em Empresas de Limpeza, Agrotóxicos e Profissionais para
medição de emissão veicular;



Manutenção corretiva do site em Legislação, Licitações, Requerimentos e Formulários;



Atualização diária na parte de Risco Ambiental;



Atualizações frequentes em Atos do Condir;



Boletins de Serviço e Boletim da Lagoa Rodrigo de Freitas;



Melhor organização dos serviços do INEA no menu lateral do site, desenvolvimento do
novo layout para portal.

Intranet


Gerenciamento e atualização da INTRANET.

Suporte Sistemas LEBRE


Definição e acompanhamento da adequação dos sistemas a utilização do INEA;



Disponibilização de logins para utilização dos sistemas;



Atualização de lotações de servidores públicos, estagiários e contratados em seus
respectivos setores do INEA em conformidade com as nomeações do Diário Oficial do
ERJ;



Adequação dos perfis de usuários às atividades desempenhadas no INEA;



Atendimento aos usuários dos sistemas;



Correções de cargas de processos e documentos oriundos do Sistema UPO - PRODERJ;



Suporte ao licenciamento de atividades;



Abertura de processos;



Cadastro de processos antigos (FEEMA, SERLA, IEF);



Cadastro de documentos;



Cadastro de Ofício de Ministério Público.



Atividades infra-estrutura 2010



Configuração dos computadores e auxilio na configuração de acesso VPN da Prefeitura
do Rio de Janeiro ao servidor do Projeto ARIA;

Total estimado de equipamentos do INEA em 12/01/2011:
950 micros e 300 impressoras.


Acompanhamento e configuração dos equipamentos instalados para o projeto do Banco
de Dados Espacial - BDE;



Criação do projeto de infra-estrutura e acompanhamento da instalação de 174 pontos
(elétricos e lógicos) na nova sede da SUPPIB em Petrópolis;



Instalação e configuração dos 92 pontos (elétricos e lógicos) das novas salas da
procuradoria e ouvidoria no 2º andar da sede Venezuela;



Instalação e configuração de 70 pontos (lógicos e elétricos) no CPD da sede Venezuela,
ampliando sua capacidade.



Instalação final do novo parque tecnológico do INEA na sede Venezuela;



Instalação de novo no-break de 20kva, ligado a todos os pontos elétricos no CPD;



Desenvolvimento do projeto de infra-estrutura de rede elétrica e lógica para os
computadores da nova sede Rua Acre;



Criação do Termo de Referência para aquisição de novos equipamentos Firewall para
serem instalados as sedes Venezuela, Fonseca Teles e Rua Acre;



Treinamento de toda a equipe de infra-estrutura no Curso de Oracle;



Implantação e configuração do sistema de Gerenciamento de Recursos de Compensação
Ambiental (GRCA) no servidor de aplicação;



Implantação e homologação do sistema de Gerencial de Fiscalização (SGF) nos
palmtops da COGEFIS e superintendências regionais;



Instalação e configuração de 30 pontos (lógicos e elétricos) do Centro de Documentação
no 9º andar da sede Fonseca Teles;



Instalação e configuração de 16 pontos (lógicos e elétricos) da nova sala da FOCUS
subsolo da sede Venezuela;



Instalação de um Servidor de arquivos na sede Venezuela;



Interligação entre dos servidores de antivírus da sede Venezuela e Fonseca;



Instalação da certificação digital nos usuários;



Visita as nove superintendências regionais para avaliação dos pontos elétricos e lógicos
existentes com a verificação da necessidade de ampliação do número de pontos;



Instalação de ferramenta para geração de relatórios do sistema INEA;



Implantação do acesso do PRODERJ a base de dados geográficos disponibilizados pela
GEOPEA;



Elaboração da justificativa para a compra dos servidores ATMOS / CCO / LABWIN;



Acompanhamento dos processos (modems e links) para contratação do Infovia 2.0;



Acompanhamento das atividades da B2BR no novo servidor do Projeto BDE.



Configuração de gerenciamento do Servidor de Proxy das sedes Fonseca Teles e
Venezuela;



Criação de 118 contas de e-mail coorporativo;



Execução de back-ups dos servidores internos e dos bancos de dados;



Gerenciamento dos roteadores e switches;



Monitoramento da VPN que interliga as redes internas das sedes Fonseca Teles e
Venezuela;



Acompanhamento da implantação do Sistema Estadual de Informações de Recursos
Hídricos - SEIRH;



Instalação e auxilio na manutenção do sistema AcervoGis do Projeto BDE;



Ampliação dos pontos lógico e elétricos no 7º e 8º andares da sede Fonseca Teles, para
receber a GEHFO e todos os seus setores que vieram do prédio da EMOP;



Instalação e configuração do computador do Centro de Controle Operacional (CCO);



Solicitação e acompanhamento de liberação de portas e endereços IP junto ao
PRODERJ;



Levantamento do quantitativo de licenças de softwares existentes no INEA;



Elaboração da lista de licenças de softwares para aquisição direta e FIRJAN;



Criação de ambientes de homologação e desenvolvimento para utilização dos produtos
gerados e acompanhamento das atividades, relacionadas infra-estrutura, realizadas pela
EzWork para o projeto emergencial;



Estruturação do servidor para o TCFA-RJ e participação na criação de nota técnica em
conjunto com os grupos de T.I. do IBAMA e de outros estados.

Atendimento a Usuários

SETORES MAIS ATENDIDOS
SETOR
ATENDIMENTOS
CHAMADOS

ÁREA DE
ATENDIMENTO

abertos

fechados

cancelados

Rua Fonseca Teles

1.480

1.447

37

Avenida Venezuela

3.218

3.142

69

unidades externas*

72

43

TOTAL

4.770

4.632

GEGET

200

PROC

179

OUVID

173

PRESIDÊNCIA-GAB

157

GELIN

151

VICE-PRES - GAB

132

2

GEFIN VEN

127

108

GEPRO-VEN

122

GELAF

122

DIGAT

118

*Computados em separado a partir de 01/08/2011

GRÁFICO DE ATENDIMENTO ANUAL - 02/01/2010 À 27/12/2010
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Outras Atividades Realizadas


Padronização de todos os micros conforme suas gerências;



Instalação de rede, micros e impressoras em diversas áreas da instituição;



Finalização da transferência dos micros para o novo domínio (domain);



Realocação e mapeamento de todos os equipamentos de informática;



Treinamento de estagiários nivel médio e fia para integração de equipe;



Gerenciamento dos micros alugados – Investiplan;



Gerencimento de máquinas copiadoras alugadas – Riotron;



Instalação, padronização e manutenção de micros em todas as Superintendências do
INEA.

DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS – DIBAP

A Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas desenvolve ações diretamente voltadas à
conservação e recuperação da Mata Atlântica e à proteção da fauna e da flora nativas. Atualmente, o
Estado do Rio de Janeiro conta com 27 unidades de conservação estaduais, administradas pelo
INEA, através da DIBAP. A criação de áreas protegidas tem sido vista como uma importante
estratégia para garantir a conservação de remanescentes florestais e sua fauna associada. Porém,
também vinculados à Diretoria, estão dois importantes centros de pesquisa voltados à conservação
da biodiversidade, o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), localizado no município de
Cachoeiras de Macacu e o Serviço de Ecologia Aplicada (SEAPLI), localizado na cidade do Rio de
Janeiro, no Alto da Boa Vista.
Além disso, a DIBAP atua na recuperação deste bioma, que foi amplamente degradado ao longo dos
anos, promovendo e acompanhando ações de reflorestamentos e administrando parte da produção
de sementes e mudas no Estado, através de um banco de sementes e de hortos florestais,
localizados principalmente, na Região Serrana.
Dentre as ações promovidas pela DIBAP em 2011 que merecem destaque, está a atuação de seus
guarda-parques no socorro e assistência às vítimas dos fortes temporais ocorridos no mês de janeiro
na Região Serrana; a criação de uma grande unidade conservação de proteção integral, localizada
na Região dos Lagos - Parque Estadual da Costa do Sol; e o lançamento do macaco muriqui como
mascote dos Jogos Olímpicos de 2016. Outras atividades, como a adequação ambiental de
propriedades rurais, a criação de novas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e a
regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral tiveram um grande
impulso no ano de 2011.
1.

COORDENADORIA DE MECANISMOS DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE – COMBIO

1.1.

SERVIÇO DE CONTROLE DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – SECCA

Este serviço é responsável pelo acompanhamento da execução física e financeira dos projetos
direcionados às unidades de conservação com recursos de medidas compensatórias, especialmente
aqueles executados através dos mecanismos operacionais e financeiros do Fundo da Mata Atlântica
(FMA), mas alguns, também, com execução direta pelos próprios empreendedores.

A tabela a seguir apresenta um panorama geral dos projetos executados no ano de 2011.

UC BENEFICIADA

PROJETO

VALOR DO
PROJETO (R$)

VALOR
EXECUTADO (R$)

SALDO (R$)

EMPREENDEDOR

REUNIÃO CCA

SITUAÇÃO
ATUAL

DIVERSAS

RPPN II

1.591.971,89

891.583,51

700.388,38

CSA/FUNBIO

25ª

em
execução

DIVERSAS

NUREF II

2.137.981,74

1.211.951,32

926.030,42

CSA/FUNBIO

25ª

em
execução

DIVERSAS

Provisionamento de
fundos para
regularização fundiária
das UC de proteção
integral estaduais

Projeto de
Execução
Contínua

APA TAMOIOS

Revisão do plano de
manejo da APA
Tamoios

18.000.000,00

98.893,00

10.184.240,55

7.815.759,45

CSA/FUNBIO

10ª reunião
(13.000.000,00)
e 31ª reunião
(5.000.000,00)

94.007,70

4.885,30

CSA/FUNBIO

11ª

em processo
de
finalização

PEIG

Requalificação da
ligação terrestre entre
as Vilas do Abraão e
Dois Rios

249.398,16

203.360,00

46.038,16

CSA/FUNBIO

5ª Extraordinária

em
execução

PEIG

Obras de reforma da
sede administrativa e
centro de visitantes do
PEIG

901.817,08

-

901.817,08

CSA/FUNBIO

29°

em
execução

863.619,23

-

863.619,23

CSA/FUNBIO

6ª Extraordinária

em
execução

304.444,62

CSA/FUNBIO

3ª Extraordinária

em
execução

66.400,00

CSA/FUNBIO

24ª

em
execução

278.378,37

CSA/FUNBIO

32ª

em licitação

166.485,67

CSA/FUNBIO

24ª

em
execução

18.160,00

CSA/FUNBIO

6ª Extraordinária

em
execução

9.853,96

CSA/FUNBIO

6ª Extraordinária

em
execução

PEIG

APA GUANDU

Obras de reforma da
subsede, alojamento e
aquisição de
mobiliário/equipamen
to para o PEIG / REBIO
Praia do Sul
Elaboração do plano
de manejo e
estruturação da APA
do Rio Guandu

409.145,00

PETP/VALE DA
REVOLTA

Elaboração de plano
de ocupação e projeto
executivo completo
para implantação da
subsede Teresópolis

200.000,00

PETP/VALE DA
REVOLTA

Urbanização de
acesso, guarita e
cercamento da
subsede do PETP

278.378,37

EEEP

Obras e recuperação
da EEEP

PESC

Elaboração de projeto
executivo de
construção de
infraestrutura da sede
do PESC

RBG

Cercamento e
Sinalização da RBG

104.700,38

133.600,00

-

1.068.780,94

902.295,27

90.000,00

71.840,00

853.683,10

843.829,14

RBG

Elaboração de projeto
executivo de reforma
e construção de
infraestruturas da RBG

RBA

Elaboração de projeto
executivo de
construção de
infraestrutura da Sede
da RBA

REJ

Recategorização da
REJ

PED

Revitalização da sede
e fortalecimento da
estrutura de apoio a
visitação do PED

PEPB

Fortalecimento do
PEPB: obras de
recuperação e
aquisição de
mobiliário e
equipamento

PEPB

Cercamento,
sinalização e aquisição
de viaturas

PEC

Ações prioritárias para
implantação do PEC

APA Macacu

DIVERSAS

Elaboração de SIG e
plano de manejo da
APA da Bacia do Rio
Macacu
Sistema de
sustentabilidade da
Ilha Grande e
autonomia de custeio
do conjunto de UC
estaduais que a
compõem

215.000,00

230.000,00

249.373,00

2.517.880,92

782.903,25

1.905.534,78

-

-

249.373,00

1.630.745,52

685.333,58

-

1.518.883,69

347.278,50

229.970,00

-

672.004,28

8.225,01

PETP

Fortalecimento do
PETP

4.412.246,15

3.878.196,91

PEIG

Fortalecimento do
PEIG

2.886.466,33

2.703.237,93

EEEG

Fortalecimento da
EEEG

937.673,35

322.447,17

APA MACAÉ DE
CIMA

Estruturação da sede
APA Macaé de Cima

244.917,50

235.406,00

APA MACAÉ DE
CIMA/ PETP

Fortalecimento da
gestão participativa
dos conselhos da APA
Macaé Cima e PETP

100.957,00

41.281,08

215.000,00

CSA/FUNBIO

6ª Extraordinária
(R$62.000,00)
32ª
(R$153.000,00)

230.000,00

CSA/FUNBIO

6ª Extraordinária
(R$60.000,00)
32ª
(R$170.000,00)

em licitação

CSA/FUNBIO

18ª
(R$188.800,40)
28°
(60.572,60)

em processo
de
finalização

887.135,40

CSA/FUNBIO

7ª (aprovação
do projeto)
29ª reunião

em
execução

97.569,67

CSA/FUNBIO

28ª

em
execução

1.905.534,78

CSA/FUNBIO

32ª

em
execução

CSA/FUNBIO

6° extraordinária
(com ressalvas e
adequações)
27° (retificação
do valor)

em
execução

229.970,00

COMPERJ

31ª

em licitação

663.779,27

COMPERJ

32ª

em licitação

534.049,24

TERMORIO

anterior CCA

em
execução

183.228,40

TERMORIO

anterior CCA

em
execução

615.226,18

TERMORIO

anterior CCA

em
execução

9.511,50

UTE NORTE
FLUMINENSE

22ª

em
execução

59.675,92

UTE NORTE
FLUMINENSE

22ª

em
execução

-

1.171.605,19

em licitação

Implantação dos
segmentos básicos e
prioritários do PETP

PETP

APA MACAÉ DE
CIMA/ PETP

Sistemas de
comunicação/
informação para a APA
Macaé de Cima e PETP

APA MACAÉ DE
CIMA

Elaboração do plano
de manejo e
implantação dos
segmentos básicos e
prioritários da APA
Macaé de Cima

DIVERSAS

Estratégias de
conservação do Norte
Fluminense 2 - Ramsar

PED

Projeto executivo para
Implantação no núcleo
Babilônia no PED

EEEG

DIVERSAS

Obras civis para
implantação da sede
da EEEG
Implantação de rede
de comunicação
operacional via rádio
nas UC

DIVERSAS

Gerenciamento de
Projetos e obras em
UC estaduais de
proteção integral

DIVERSAS

Projetos executivos
pra trilhas e atrativos
dos Parques da Copa
2014

PECS

Ações prioritárias para
implantação do PECS

TOTAL

1.2.

128.814,00

109.898,00

541.654,61

9.400,00

3.921,25

178.865,10

49.464,64

39.732,32

340.000,00

-

2.897.426,01

-

1.080.028,80

-

1.500.000,00

-

601.219,98

-

1.696.575,00

-

52.592.559,80

24.974.851,24

119.414,00

UTE NORTE
FLUMINENSE

22ª

em
execução

105.976,75

UTE NORTE
FLUMINENSE

22ª

em
execução

362.789,51

UTE NORTE
FLUMINENSE

22ª

em
execução

9.732,32

UTE NORTE
FLUMINENSE

22ª

em
execução

340.000,00

PORTO DO AÇU/FMA

35ª

em início

2.897.426,01

PORTO DO AÇU/FMA

35ª

em início

1.080.028,80

PORTO DO AÇU/FMA

35ª

em início

1.500.000,00

PORTO DO AÇU/FMA

35ª

em início

601.219,98

PORTO DO AÇU/FMA

35ª

em início

1.696.575,00

PORTO DO AÇU/FMA

35ª

em início

27.617.708,56

SERVIÇO DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL – SERPPN

O SERPPN coordena o Programa Estadual de Apoio às Reservas Particulares do Patrimônio
Natural, realizando um trabalho contínuo de condução e instrução dos procedimentos de criação de
reservas em todo o Estado, além de apoiar as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, através da
capacitação dos seus técnicos para atuar na criação das referidas unidades, e realizar reuniões de
mobilização junto aos proprietários rurais, alcançando a marca de mais de 15 municípios visitados no
ano de 2011. Concomitantemente ao procedimento de criação das reservas, o núcleo analisa e
aprova as áreas de reserva legal das propriedades rurais a serem certificadas como RPPN, assim

como aquelas já reconhecidas pelo governo federal e municipal que não possuem este gravame.
Durante o ano de 2011, o SERPPN aprovou 9 áreas de reserva legal, correspondente a 854, 42
hectares.
No ano de 2011 o SERPPN apoiou a criação de 15 reservas em caráter definitivo e 7 em caráter
provisório, atingindo o total de 1.253,27 hectares. Atualmente, existem no estado do Rio de Janeiro,
47 reservas em caráter definitivo e 9 provisórias reconhecidas pelo INEA, que, juntas, somam
2.830,21 hectares destinados à proteção integral destes remanescentes.
No primeiro semestre de 2011 foi protocolizado requerimento para criação de uma RPPN no
município de São João da Barra, com área de cerca de 3.800 hectares de restinga. A RPPN, que
deverá receber o nome de Fazenda Caruara, pertence à LLX Açu Operações Portuárias S.A.. Caso
esta RPPN seja reconhecida, será a maior no Estado e a primeira em restinga. Ainda se encontram
em análise cerca de 60 outros processos para criação de RPPN em todo o Estado.
O modelo adotado pelo INEA para reconhecimento de RPPN tornou-se referência nacional1, pois
alcançou resultados extraordinários em apenas 3 anos de execução do Programa Estadual de Apoio
às RPPN.
Em 2011 foi elaborado pelos técnicos da DIBAP o roteiro metodológico para planos de manejo de
RPPPN, que será publicado no primeiro semestre de 2012. A meta para 2012 é aprimorarmos a
gestão das RPPN estaduais, especialmente no que se refere à elaboração e implantação dos seus
planos de manejo.
Panorama dos procedimentos para criação de RPPN desde a criação do SERPPN (2008 – 2011):
Situação

Área por situação (ha)

N°

Portaria de Reconhecimento Definitivo

1.530,69

47

Portaria de Reconhecimento Provisório

1.299,52

9

Procedimento Administrativo em análise

8.235,92

60

11.066,13

116

Total

1

A Chefe do SERPPN já proferiu palestras sobre o Programa Estadual de RPPN do INEA em São Paulo, Bahia, Espírito
Santo, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul.

Portaria de Reconhecimento Definitivo por ano:
N° de Portarias

Ano de emissão

ha

22

2009

1225,58

10

2010

97,86

15

2011

206,95

47

1530,69

Campanha de Mobilização Itinerante (2009 – 2011):
Resumo
Reuniões realizadas

58

Municípios visitados

41

Pessoas atingidas

1.3.

N°

2.078

SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SERF

O SERF tem como principal missão, promover medidas administrativas necessárias à transferência
da posse e domínio das terras particulares inseridas em unidades de conservação de proteção
integral (parques, reservas biológicas e estações ecológicas) estaduais ao patrimônio do Estado do
Rio de Janeiro, desapropriando áreas estratégicas para a implantação de estruturas administrativas
das unidades ou para o uso público das mesmas. Durante o ano de 2011, o SERF atuou em 7
unidades de conservação estaduais, promovendo ações para subsidiar a regularização fundiária de
seus territórios, incluindo georeefernciamentos, mapeamentos e análise documental, entre outras.
Segue abaixo a descrição da situação fundiária das unidades que foram atendidas pelo SERF:
a.

Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba

O INEA obteve no ano de 2011 a posse de 25 propriedades rurais na unidade, correspondendo a
uma área de 1.977,33 hectares, ou seja, 60,47% da unidade. Tais desapropriações foram obtidas

através de prévio depósito judicial totalizando R$6.313.944,68, pagos com recursos de medidas
compensatórias previstas na Lei Federal nº 9.985/00.

b. Parque Estadual do Desengano
No município de Santa Maria Madalena, em aproximadamente, 4.000 hectares de parque foram
realizados

georreferenciamentos,

mapeamentos

e

levantamentos cartoriais.

Tais

medidas

identificaram grandes superposições de propriedades. Assim, o andamento de desapropriações ficou
prejudicado, uma vez que necessita-se de estudos mais detalhados em busca da devida segurança
jurídica para a regularização.
c. Parque Estadual da Pedra Branca
O SERF solicitou à Superintendência do Patrimônio da União – SPU a certidão de domínio das áreas
públicas da União inseridas no parque, bem como a cessão das mesmas ao INEA. Foram realizados
diversos contatos com o SPU através de reuniões periódicas em busca da melhor solução para tais
áreas, vez que as mesmas não se encontram devidamente registradas junto ao Registro Geral de
Imóveis daquela localidade.
d. Parque Estadual da Serra da Tiririca
Na década de 60, o Estado do Rio de Janeiro desapropriou uma grande área da empresa Terrabraz,
porém, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) não conseguia identificar quais os limites da área
desapropriada pelo Estado. Assim, o SERF, após estudo detalhado de plantas e certidões,
conseguiu identificar em mapa e, no campo, a área realmente desapropriada. Diante disso,
apresentou o resultado à PGE, solicitando providências para a transcrição imobiliária da mesma, o
que não ocorreu.
Foram realizados todos os procedimentos para regularização fundiária de 68 lotes na área
denominada “Caminho Darwin”. Destes, em 63 lotes já foi realizado o respectivo depósito judicial.
e. Parque Estadual dos Três Picos
O INEA obteve a posse de aproximadamente 400 hectares na área do parque. Estas áreas são de
extrema importância, pois em algumas delas serão implantadas grande áreas de lazer, com subsede,
centro de visitantes e camping, como no caso da futura subsede Teresópolis do parque. As
propriedades identificadas pelo SERF este ano (georreferenciamento, busca e análise da
documentação da propriedade no cartório local, contato com o proprietário e etc.) correspondem a
25.097 hectares do parque, equivalentes a 42% da unidade.

f. Parque Estadual Cunhambebe
No município de Rio Claro, o INEA obteve posse de uma área de 295 hectares e está finalizando
outra desapropriação amigável correspondente a outros 740 hectares.
As propriedades identificadas pelo SERF (georreferenciamento, busca e análise da documentação
da propriedade no cartório local, contato com o proprietário e etc.) este ano correspondem a uma
área de 19.614 hectares do parque, equivalente a 51% da unidade.
g. Parque Estadual da Costa do Sol
As propriedades identificadas pelo SERF este ano (georreferenciamento, busca e análise da
documentação da propriedade no cartório local, contato com o proprietário, etc.) correspondem a
uma área de 2.440 hectares do parque, equivalente a 24% da unidade, e tentativas vêm sendo feitas,
junto com a PGE, para dação em pagamentos de terras da propriedade da empresa Álcalis S.A..

2.

GERÊNCIA DO SERVIÇO FLORESTAL – GESEF

Ao longo do ano de 2011 a GESEF iniciou um processo de planejamento estratégico visando
identificar os principais problemas e as potencialidades do setor, além de estabelecer e priorizar
ações mais importantes a serem desenvolvidas, de forma a alcançar os objetivos da gerência.
2.1. Adequação Ambiental de Propriedades Rurais
Durante o ano de 2011, a GESEF realizou mudanças nos procedimentos de aprovação de área de
reserva legal, que passaram a ser vinculados ao Sistema LEBRE, possibilitando a emissão de
Certidão Ambiental impressa em papel moeda, o que antes era realizado por declarações impressas
em papel comum. Também foi alterada a relação de documentos necessários para a abertura de
processos, simplificando-a e orientando a Central de Atendimento do INEA a encaminhar os
documentos para abertura do processo somente com a documentação completa, minimizando assim
a necessidade de cobranças de pendências de documentos ao requerente.
A vinculação dos processos de reserva legal ao Sistema LEBRE possibilitou também a emissão de
notificações visando à cobrança das pendências de documentos e correções nas plantas ou nos
memoriais descritivos, o que aumentou a eficiência das cobranças. Implantado no início do segundo

semestre, o novo procedimento gerou 142 notificações e 8 autos de constatação por
descumprimento de notificação, conforme tabela abaixo.

Documentos emitidos
Notificações

Autos de Constatação

TOTAL
Sem AR até o momento
Com AR atendidas
Com AR não atendidas
Canceladas
TOTAL

Quantidade
142
59
34
47
2
8

Durante os meses de junho e julho de 2011, foram realizadas reuniões em praticamente todas as
Superintendências Regionais do INEA para capacitar os servidores para a abertura e análise dos
processos de aprovação de área de reserva legal. Posteriormente, ao longo dos meses
subsequentes, foram agendadas vistorias em todas as regiões hidrográficas com os técnicos das
superintendências para capacitá-los no trabalho de campo, necessário na análise dos processos.
Pela GESEF, foram aprovadas 13 áreas de reservas ao longo do ano de 2011, somando 1.008,50
hectares de novas áreas protegidas. Somando todos os setores, o INEA aprovou 77 áreas de
reserva legal aumentando em 3.738,48 hectares a proteção da Mata Atlântica nesta forma de área
protegida. A distribuição das áreas de reserva legal aprovadas por setor do INEA está apresentada
na tabela abaixo.
Setor
GESEF
SERPPN
SUPBAP
SUPBIG
SUPLAJ
SUPMEP
SUPPIB
TOTAL

Área (ha)
1.008,50
854,42
187,55
5,29
11,11
1.626,06
45,55
3.738,48

% de Área
26,98
22,85
5,02
0,14
0,30
43,50
1,22

Quantidade
13
9
9
1
1
39
5
77

% de processos
16,88
11,69
11,69
1,30
1,30
50,65
6,49

Com relação à distribuição, foram aprovadas áreas de reserva legal em 32 municípios do Estado,
sendo Macaé o campeão, com 1.145 hectares, seguido de Vassouras, com 721 hectares e Resende,
com 604 hectares. Somente 8 áreas aprovadas possuem mais de 100 hectares, sendo que a maior
reserva legal aprovada pelo INEA em 2011 possui 478,90 hectares.
No último trimestre de 2011, a GESEF iniciou o processo para implementação do Programa Mais
Ambiente no Estado Rio de Janeiro. Este programa, instituído pelo Decreto Federal nº 7.029/2009,
tem como objetivo promover e apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais, com prazo de até
3 anos para adesão dos beneficiários. Técnicos do INEA participaram da capacitação promovida pelo

Ministério do Meio Ambiente para a operacionalização do Cadastro Ambiental Rural, que é um dos
principais instrumentos do Programa.

2.2. Serviço de Banco de Sementes Florestais
O Serviço de Banco de Sementes Florestais - SERBAN tem como atribuições operacionalizar o
Banco de Sementes Florestais do INEA, por meio de ações de coleta, beneficiamento,
armazenamento e distribuição de sementes, além de identificar as áreas de coleta de sementes,
registrar as matrizes e implantar pomares para obtenção de sementes florestais de elevada
qualidade genética, física e fisiológica, visando à sustentabilidade do setor a médio e longo prazo.
O Banco Estadual de Sementes Florestais – BESEF durante o ano de 2011 viabilizou a coleta de
mais de 2,3 toneladas em peso bruto de sementes, gerando 323 kg de sementes beneficiadas de 68
espécies florestais. A coleta foi realizada em matrizes marcadas em oito municípios da Região
Serrana. Ao todo, incluindo sementes que já se encontravam armazenadas no BESEF, foram
distribuídos ao longo do ano de 2011 para os Hortos Florestais do INEA 372 kg de sementes já
beneficiadas de espécies florestais.
Também foram desenvolvidas atividades externas ao BESEF, seja participando de eventos
comemorativos ou de capacitações, dentre as quais destacamos o V ECOMADALENA; o Curso de
Coleta de Sementes promovido pelo Instituto BioAtlântica; a III Festa do Verde; e capacitação no
Jardim Botânico do Rio de Janeiro para conhecimento de técnicas de coleta, testes, secagem e
armazenamento de sementes, além de treinamento para montar exsicatas visando à identificação
das espécies coletadas.
2.3. Serviço de Hortos Florestais
Ao Serviço de Hortos Florestais – SERFLO compete coordenar a produção de mudas de interesse
econômico e ecológico nos hortos e viveiros florestais do INEA, além de desenvolver novas técnicas
nas áreas de produção de mudas. A produção das mudas visa atender aos programas e projetos
institucionais e particulares de recomposição florestal, fomentar o reflorestamento por pequenos
proprietários rurais e subsidiar o atendimento de condicionantes das licenças ambientais, além de
fornecer mudas para eventos e projetos de órgãos públicos, escolas, universidades e prefeituras
conveniadas, mediante venda e doações.
Durante o ano de 2011 foram produzidas nos hortos florestais de São Sebastião do Alto, Trajano de
Moraes, Santos Lima, Cantagalo e Guaratiba, 181.214 mudas, sendo 112.123 de florestais nativas,
12.989 de florestais exóticas, 18.385 de frutíferas nativas, 16.534 de frutíferas exóticas, 1.753 de
palmeiras nativas, 4.724 de palmeiras exóticas e 14.706 de ornamentais. A venda de mudas perfaz

um montante de 108.781 mudas, gerando uma arrecadação de R$84.955,15 (oitenta e quatro mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos). A categoria de espécies florestais nativas
foi a mais vendida com um montante de 86.842 mudas, evidenciando que a procura por espécies
florestais nativas, como não poderia deixar de ser, é o principal foco dos Hortos Florestais do INEA.
Além disso, conforme pode ser observado na próxima tabela, foram doadas 51.203 mudas. Este
quantitativo de mudas doadas, apesar de não gerar recursos diretos para o INEA, tem um valor
estimado de R$40.000,00 que deixaram de serem gastos pelas instituições parceiras que receberam
as mudas, contribuindo para o fomento da atividade de reflorestamento e de educação ambiental no
Estado. Ao todo foram 42 instituições beneficiadas com a doação de mudas pelo INEA.
Unidade de Produção
Horto Central Florestal Santos Lima
Horto Florestal de São Sebastião do Alto
Horto Florestal de Trajano de Morais
Horto Florestal de Cantagalo
Horto Florestal de Guaratiba
TOTAL

Produção
41.863
51.054
44.415
23.882
20.000
181.214

Venda
30.509
30.833
36.327
3.442
7.670
108.781

Doação
5.970
21.370
10.150
9.600
4.113
51.203

Além da produção de mudas, o SERFLO participa ativamente de projetos e ações executados pelo
INEA ou pela SEA na condição de parceiros de outras instituições. Dentre outros, destacamos a
participação no Projeto de Eco Certificação de Propriedades Rurais, coordenado pela EmbrapaSolos e que tem como parceiros além do INEA, a PESAGRO.
O Serviço dos Hortos Florestais ainda participou no ano de 2011 da concepção e organização de
projetos de intervenções de cunho ambiental em comunidades pacificadas no município do Rio de
Janeiro, coordenado pela SEA e colaborou com a Superintendência de Biodiversidade e Florestas –
SUPESBIO, da SEA, na elaboração do edital de chamada de projetos e na avaliação dos projetos
apresentados pelos municípios no âmbito do projeto “Reestruturação dos Viveiros Florestais
Municipais do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro”.
Dentre outras ações, apontamos como principais as obras de revitalização realizadas no Horto
Central Florestal Santos Lima, coordenada pela Gerência de Unidades de Conservação de Proteção
Integral – GEPRO, e executado com recursos de compensação ambiental; as obras de
desassoreamento da represa do Horto Florestal de Trajano de Moraes, que foram iniciadas em 2011
sob coordenação da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM, no âmbito do Programa Limpa
Rio; e também as obras de melhorias das redes elétricas dos hortos de São Sebastião do Alto e
Trajano de Moraes.
2.4. Serviço de Reflorestamento

O Serviço de Reflorestamento – SEREF tem como atribuições supervisionar, desenvolver e
incentivar ações que visem à restauração, recuperação e recomposição florestal, e implantação de
sistemas agroflorestais com espécies nativas de Mata Atlântica.
Uma das ações mais relevantes para a GESEF no ano de 2011, conduzida pelo SEREF, foi a
aprovação da Resolução INEA nº 36/2011 que estabelece o Termo de Referência para apresentação
de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD ao INEA, além dos documentos
necessários para a abertura de processo.
O SEREF, junto com os outros técnicos da GESEF, acompanha projetos de reflorestamentos, sejam
eles originários de condicionantes de licenciamento, termos de compromisso assinados por
empresas que receberam autorizações de supressão de vegetação – ASV pelo antigo IEF2, ou
projetos específicos elaborados, apoiados ou supervisionados pela SEA ou pelo INEA. Desta forma,
considerando apenas os principais projetos, a GESEF está acompanhando 773,44 hectares de áreas
já implantadas dentre um total de 9.144,59 hectares previstos.
Dentre os grandes projetos de restauração, objeto de reposição florestal por supressão de vegetação
ou condicionantes de licenciamento, podemos destacar o COMPERJ e o Porto do Açu que juntos
somam mais de 6,2 mil ha de compromissos de restauração, que já tiveram início.
O Serviço de Reflorestamento também apóia a Vice-Presidência do INEA na concepção do Projeto
Jogos Limpos, que visa neutralizar emissões de carbono das Olimpíadas de 2016. Também
colaborou na elaboração de projetos e termos de referência que foram apresentados e aprovados
pelo FECAM para a execução do projeto. Nos plantios inaugurais, do referido projeto, realizados em
Casimiro de Abreu e Magé, o Serviço de Reflorestamento teve participação na articulação entre as
instituições parceiras, na seleção das espécies a serem plantadas e na organização da logística de
transporte das mudas para os locais de plantio. Todas as mudas utilizadas nestes plantios foram
produzidas nos Hortos Florestais do INEA.
Além disso, a GESEF acompanha a implantação do Projeto Parque de Carbono que prevê diversas
ações de reflorestamento na vertente norte do Parque Estadual da Pedra Branca.

2.5. Serviço de Documento de Origem Florestal
O Serviço de Documento de Origem Florestal – SEDOF tem como atribuições coordenar e
operacionalizar o sistema do Documento de Origem Florestal - DOF no Estado do Rio de Janeiro, por
2

Atualmente estão sob acompanhamento da GESEF somente os projetos resultantes de ASV emitidas pelo antigo IEF,
visto que os projetos resultantes de ASV emitida pelo INEA estão sob acompanhamento da GELAF.

meio do controle de fluxo e transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa,
inclusive carvão vegetal nativo, além de realizar ações de monitoramento, controle e fiscalização de
uso dos produtos e subprodutos florestais.
Durante o ano de 2011, 736 empresas iniciaram o processo de regularização no sistema DOF, tendo
sido abertos 265 novos processos na sede do INEA e 471 nas Superintendências Regionais. Na
rotina diária do setor foram realizadas centenas de ações visando à operacionalização do sistema, as
quais estão enumeradas na próxima tabela.
Ação
Homologação de pátio
Suspensão/estorno de DOF
Forçar entrega de DOF
Ajuste administrativo de pátio
3
Ajuste administrativo AUTEX
Cadastramento/homologação de pátios AUTEX
Reposição de créditos/débitos em pátios AUTEX

Quantidade
527
87
47
41
01
01
03

Durante os meses de julho e agosto de 2011 foram realizadas 9 reuniões visando à capacitação das
Superintendências Regionais com o objetivo de instrumentalizar tecnicamente as unidades
descentralizadas para a fiscalização de empresas madeireiras. Durante estas capacitações, além da
reunião para apresentar o sistema DOF, foram realizadas vistorias em empresas madeireiras da
região de abrangência das superintendências, tendo sido constatadas diversas irregularidades nas
empresas fiscalizadas, evidenciando a necessidade de uma fiscalização mais frequente no setor
Constantemente, o INEA recebe denúncias ou alertas gerados pelo sistema de possíveis
irregularidades. Nestes casos, técnicos do Serviço de Gerenciamento do DOF, junto com agentes de
fiscalização da Coordenação Geral de Fiscalização – COGEFIS do INEA realizam vistorias nas
empresas. No ano de 2011 foram realizadas 25 vistorias, tendo sido emitidos 07 notificações e 10
autos de constatação.
2.6. Normatização e regulamentação
A GESEF vem conduzindo ou participando de diversos processos de normatização e
regulamentação de procedimentos internos relacionados à gerência, tais como:


Regulamentação de procedimentos para aprovação de área de reserva legal vinculados a
processos de licenciamento ambiental.

3

AUTEX – Autorização de Exploração



Regulamentação de procedimentos relativos à fixação de prazos para atendimento às
exigências estabelecidas pelo INEA em processos de aprovação de área de reserva legal e
de PRAD.



Regulamentação dos valores dos custos de análise e processamento de requerimento e
emissão de Certidão Ambiental de Reserva Legal.


Regulamentação para emissão de Autorização Ambiental para projetos de Recuperação
de Áreas Degradadas com espécies florestais.



Resolução que estabelece parâmetros para monitoramento de áreas em processo de
restauração florestal.



Regulamentação do manejo sustentável de caixeta.



Regulamentação do manejo sustentável de juçara.



Regulamentação do manejo sustentável de aroeira.



Regulamentação de sistemas agroflorestais e pousio.



Regulamentação de procedimentos para doação de mudas de espécies florestais.



Regulamentação de procedimentos para emissão de certificado de regularidade de
empresas madeireiras no sistema DOF.



Regulamentação de procedimentos para emissão de DOF para material resultante de
Autorização de Supressão de Vegetação.



Revisão do Decreto Estadual nº 41.968 – silvicultura econômica.



Proposta de decreto estadual para regulamentação de Reserva Legal no Estado do Rio
de Janeiro.

3.

GERÊNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL – GEUSO

A GEUSO tem como principal função promover a gestão das unidades de conservação de uso
sustentável estaduais, representadas atualmente, pelas Áreas de Proteção Ambiental – APA. Além
disso, gerência tem um papel importante na formação e capacitação dos conselhos gestores de
todas as unidades de conservação estaduais através do Serviço de Diálogo Social – SEDISO.
Fazem parte desta gerência ainda o Serviço de Ecologia Aplicada (SEAPLI) e o Centro de
Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), dois serviços de referência em pesquisa e conservação da
biodiversidade fluminense que há décadas contribuem significativamente para a manutenção de
diversas coleções biológicas e para a produção científica.
Além destas funções, a GEUSO vem propondo e gerindo projetos voltados a conservação da
biodiversidade, realizados exclusivamente pelo setor ou em parceria com propositores internos e
externos ao INEA. Dentre os projetos em andamento na gerência, pode-se citar:
- Conservação das populações remanescentes de muriqui no Estado do Rio de Janeiro:
desafios para um plano estratégico.

- O projeto ultrapassou os limites do CPRJ e lançou em outubro, a campanha do Muriqui
como mascote das Olimpíadas de 2016.
- Remoção e repatriamento do mico-leão-de-cara-dourada, invasor na área de ocorrência do
mico-leão-dourado, na Serra da Tiririca e no seu entorno.
- Projeto de validação de método de esterilização de saguis invasores no Estado do RJ, que
está criando uma importante ferramenta para o controle desta espécie invasora.
- Elaboração do “Roteiro Metodológico para Plano de Manejo de APA”, que visa subsidiar a
criação de planos de manejo mais adequados para as particularidades desta categoria de UC.
Como prática contínua, pode-se destacar os estudos para criação de novas unidades de
conservação e a capacitação de técnicos e chefes das APA. Para o ano de 2012, está prevista a
criação de duas novas APAs estaduais, a APA do Alto Iguaçu (Nova Iguaçu, Duque de Caxias e
Belford Roxo) e a APA Marinha da Baía da Ilha Grande, que abrangerá a área marinha defrontante
aos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba.
Também para 2012 está prevista a criação da primeira Reserva de Desenvolvimento Sustentável
(RDS) no Estado, a RDS do Aventureiro que será criada a partir da recategorização do Parque
Marinho do Aventureiro e de parte da Reserva Biológica da Praia do Sul, ambos integrantes do
complexo de UCs estaduais da Ilha Grande, município de Angra dos Reis. Além disso, encontra-se
em fase de avaliação o estudo realizado para a recategorização da Reserva Ecológica da Juatinga
(REJ), que prevê, além da criação de parque, uma RDS.
Os técnicos da gerência e os chefes das APA participaram de diversas capacitações ao longo do ano
de 2011, dentre as quais podemos citar: “Avistamento de Aves”, curso realizado na Reserva
Ecológica de Guapiaçu (REGUA); Capacitação de Gestores de Unidades de Conservação,
capacitação promovida pela GEGEP/DIAF/INEA; Direito Ambiental, curso promovido pela OAB em
parceria com o INEA; Geoprocessamento e Manuseio de GPS, realizado pela GEOPEA/DIMAM;
Curso de Prevenção e Combate de Incêndios Florestais, promovido pelo SEGPAR/GEPRO.

3.1. Áreas de Proteção Ambiental – APA
O ano de 2011 pode ser considerado um marco na estruturação das áreas de proteção ambiental
estaduais. Dentre os importantes acontecimentos destaca-se: a aquisição e a inauguração da sede
da APA de Macaé de Cima/Núcleo avançado PETP, em Lumiar; o início da construção da sede da
APA da Bacia do Rio Macacu, no Parque Fluvial em Cachoeiras de Macacu; e a aprovação do
Projeto do Parque Fluvial do Rio Guandu, em Queimados, que proverá com sede a APA da Bacia do
Rio Guandu.

Dentre as atividades desenvolvidas nas APA no ano de 2011, destacam-se as reuniões científicas,
levantamento de trilhas, palestras de divulgação nas comunidades ao entorno das UCs e as ações
de fiscalização feitas em parceria com as equipes das Superintendências regionais do INEA, de suas
unidades de conservação de proteção integral e ainda, das prefeituras municipais. É importante
destacar a realização do Seminário de Iniciativas Sustentáveis na APA Macaé de Cima, a produção
de um vídeo documentário “Práticas sustentáveis desenvolvidas na APA Macaé de Cima” e o apoio
ao atendimento às comunidades atingidas pela tragédia ocorrida em janeiro de 2011 em cidades da
Região Serrana.
Os chefes das unidades participaram de diversas reuniões, visando o fortalecimento de parcerias
com as Superintendências Regionais do INEA e Prefeituras Municipais, principalmente para atuação
conjunta em ações de fiscalização. Em 2011 foram realizadas, além de ações de rotina, operações
de fiscalização que culminaram na apreensão de 300 javalis em criadouro irregular, a “Operação
Obelix” e diversas demolições de construções irregulares.
Em seguida serão apresentadas as principais ações desenvolvidas, em grande parte no território das
unidades de conservação, e seu quantitativo.

UNIDADE

Ações de

Vistorias

Fiscalização

Processos

Notificações / Autos

analisados

APA DE TAMOIOS

02

20

78

02

APA MACAÉ DE CIMA

06

36

15

38

APA DA BACIA DO RIO

08

400

-

-

APA MASSAMBABA

23

20

18

07

APA MARICÁ

02

09

05

08

APA GERICINÓ/MENDANHA

14

06

02

APA DA SERRA DE SAPIATIBA

03

06

-

-

APA PAU BRASIL

02

08

-

-

APA SEPETIBA II

07

18

07

06

APA MANGARATIBA

00

03

10

30

APA DO RIO GUANDU

05

46

51

05

MACACU

A tabela a seguir, apresenta os principais projetos desenvolvidos nas APA, a situação dos planos de manejo e
das sedes.
PROJETOS

PLANO DE MANEJO

SEDE

APA SEPETIBA II
Projeto de Educação Ambiental – parceria com a

Foi aberta licitação para execução

Construção em processo de

GEAM/DIGAT / Término da 1ª fase em dezembro

do levantamento de fauna e flora

conclusão

de 2011.

APA DO RIO GUANDU
- Produtores de água

Termo de referência concluído

Está inclusa no Projeto do Parque

- Parque Fluvial do Rio Guandu no município de

Fluvial do Rio Guandu, no

Queimados

município de Queimados

- Projeto Cultivar: 120 ha de revegetação de mata
ciliar do Rio Guandu no município de Queimados
APA GERICINÓ / MENDANHA
- Sinalização e elaboração de logomarca

Em fase de contratação

Sede provisória

- Guia de Aves do Gericinó Mendanha (em
andamento)
- Medida Compensatória do Arco Metropolitano:
reflorestamento em área de 200 ha

APA DO RIO MACACU
- Reflorestamento piloto extra-muro do

Não tem plano de manejo

Integrante ao Projeto do Parque

COMPERJ: 6 ha (15.000 mudas)

Fluvial do Rio Macacu –

- Medida compensatória Pedras Transmissoras de

construção já iniciada

Energia: reflorestamento em área de 16 ha
(40.000 mudas nativas)
- Medida compensatória Petrobras GNL:
reflorestamento em área de 13 ha (32.000 mudas
nativas)
APA MACAÉ DE CIMA
- Criação da logomarca

Em fase de elaboração

Sede inaugurada em novembro
de 2011

APA MANGARATIBA
Os projetos estão sendo desenvolvidos de maneira integrada ao Parque Estadual Cunhambebe, assim como a elaboração do
plano de manejo e o projeto de construção da sede
APA DE TAMOIOS
- Criação da logomarca

3.2.

Em fase de revisão

Sede localizada junto a SUPBIG

Serviço de Diálogo Social - SEDISO

O Serviço de Diálogo Social, através do Programa de Fortalecimento de Conselhos do INEA, atuou
no processo de criação e renovação dos conselhos gestores das unidades de conservação de
proteção integral e de uso sustentável. Além disso, foram elaborados 2 DVDs para apoio aos
conselhos das UC (intitulados “Projeto de Fortalecimento e “Capacitação dos Conselhos Consultivos”
para o PETP e para a APA de Macaé de Cima) e estão sendo em elaborados 5 cadernos temáticos

para Gestores e Conselheiros (Mata Atlântica, Gestão Participativa e o Programa de Fortalecimento
de Conselhos do INEA, Legislação, Caderno Temático Parque Estadual dos Três Picos e Caderno
Temático da APA de Macaé de Cima). Foram criados em 2011 os conselhos consultivos do Parque
Estadual Cunhambebe, da APA Mangaratiba e foi iniciado o mesmo processo no Parque Estadual da
Costa do Sol. Foram renovados e publicadas suas respectivas portarias, os conselhos do Parque
Estadual da Ilha Grande, Parque Estadual dos Três Picos e do Parque Estadual da Serra da Tiririca.
Os conselhos do Parque Estadual da Serra da Concórdia, do Parque Estadual da Pedra Branca, da
APA Macaé de Cima, da APA Tamoios e da APA Nova Sepetiba II estão em fase de renovação.
3.3.

Centro de Primatologia do Rio de Janeiro

As atividades rotineiras do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro estão diretamente relacionadas
ao apoio a pesquisas, manutenção do plantel e do acervo do museu primatológico. As atividades
voltadas ao apoio à pesquisa incluem o atendimento aos pesquisadores, coletas de material
biológico, publicação de artigos, capítulos de livros, palestras e conferências. Merece destaque a
participação do CPRJ na elaboração dos Planos de Ação Nacionais voltados às espécies de
primatas ameaçadas, incluindo o muriqui.
Em 2011 foi iniciada a construção de um quarentenário, para atender ao Programa de Remoção e
Repatriamento do mico-leão-de-cara-dourada, invasor na área de ocorrência do mico-leão-dourado
na região da Serra da Tiririca (Niterói/Maricá) e adjacências.
3.4.

Serviço de Ecologia Aplicada - SEAPLI

Atualmente o SEAPLI conta com um banco de dados do Setor de Botânica e da Coleção Zoológica
com 4.467 registros. O banco de Ilustrações Científicas registra 1.044 ilustrações, contemplando
diferentes técnicas como aquarela, bico de pena, guache e lápis de cor.
Em 2011, a Biblioteca executou um levantamento de livros raros identificando 132 livros com mais de
cem anos, com relevante importância técnica e edição esgotada. Em trabalhos de campo foram
coletadas 96 amostras, georreferenciadas e fartamente fotografadas. Estas coletas geraram 385
exsicatas num total de 94 espécies distribuídas em 36 famílias. Foram realizadas também coletas e
fotografias para apoiar a elaboração de ilustrações científicas, tendo sido concluídas oito aquarelas e
preparadas 24 imagens para exposição da Semana do Meio Ambiente na sede do INEA.
O SEAPLI também colaborou com a GESEF na identificação de espécies dos hortos e com a
GEUSO nos processos que envolvem resgate de fauna, e recebeu graduandos, mestrandos e
doutorandos de 13 instituições do país e do exterior.

4.

GERÊNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – GEPRO

No ano de 2011, com a criação do Parque Estadual da Costa do Sol, a Região dos Lagos ganhou
seu primeiro parque estadual, sendo este pioneiro em relação a sua concepção, pois é formado por
diversos fragmentos florestais descontínuos que somam cerca de 10 mil hectares. Esta grande
unidade de conservação é responsável pela proteção de costões rochosos, restingas, dunas,
sambaquis, lagoas, florestas, praias e 15 ilhas costeiras em seis municípios da Região dos Lagos
(Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios).
Os estudos para a recategorização da Reserva Ecológica da Juatinga foram encerrados e uma
comissão interna será responsável pela avaliação do produto e elaboração do respectivo Projeto de
Lei. Encontra-se em tramitação na ALERJ, o Projeto de Lei que prevê recategorização do Parque
Marinho do Aventureiro e de parte da Reserva Biológica da Praia do Sul para a criação da Reserva
de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro.
Em 2011, foram realizadas as consultas públicas e feitos os ajustes necessários subsequentes nas
propostas de criação de dois novos e importantes parques estaduais, ambos com mais de 8.000
hectares: o Parque Estadual da Lagoa do Açu (Campos dos Goytacazes/São João da Barra) e o
Parque Estadual da Pedra Selada (Resende/Itatiaia). O primeiro se encontra na Casa Civil, e o
segundo seguirá para lá em fevereiro de 2012.
No ano de 2011 foi dada continuidade às ações de estruturação das unidades de conservação de
proteção integral, como implantação de estruturas físicas, elaboração de projetos arquitetônicos e
execução de obras. Na Estação Ecológica Estadual do Paraíso, foi inaugurado no mês de novembro
o alojamento de guarda-parques e foram concluídas as obras de recuperação das edificações da
sede administrativa, centro de visitantes, alojamento de pesquisadores e de implantação de
infraestrutura urbana paisagística.
No mesmo mês, foi inaugurado o cercamento da Reserva Biológica de Guaratiba, que contou com a
implantação de uma cerca com 18 km de extensão, a qual tem como principal objetivo a proteção
das áreas de manguezais existentes na unidade. Além disso, a reserva foi contemplada com
implantação de 16 placas de sinalização, que alertam a população sobre a existência da unidade e
suas restrições de uso.
O Parque Estadual da Pedra Branca também foi contemplado com ações que visam sua
estruturação. Em sua sede localizada no Pau da Fome (Jacarepaguá), foram revitalizadas as
edificações do centro de visitantes e do espaço multiuso, além disso, foram adquiridos mobiliários e
equipamentos para esses espaços. No núcleo Piraquara (Realengo), a subsede administrativa, o
alojamento de guarda-parques e os banheiros públicos passaram por reforma e foram implantadas
área de brinquedos, deck, piscina natural, pórtico, guarita, acesso, pavimentação e drenagem.

Em 2011, foi concluído o Projeto executivo para a construção da sede do Parque Estadual
Cunhambebe, em Mangaratiba, incluindo: paisagismo, urbanização e zoneamento (pórtico/guarita,
sede, centro de visitantes, café/lojinha, casa do chefe, alojamento de pesquisadores e alojamento de
guarda-parques).
Foi aprovado na CCA o projeto que prevê a elaboração dos projetos executivos para a construção da
sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia incluindo: paisagismo, urbanização e zoneamento
(pórtico/guarita, sede, centro de visitantes, café/lojinha, casa do chefe, alojamento de pesquisadores
e alojamento de guarda-parques). O levantamento topográfico da área destinada à construção da
sede da unidade também foi realizado em 2011, com recursos da parceria com a SOS Mata
Atlântica.
No Parque Estadual da Serra da Tiririca, pode-se destacar a assinatura de 14 Termos de
Compromisso com famílias da população tradicional residente no Morro das Andorinhas – algo
inédito no Estado do Rio de Janeiro.
No Parque Estadual do Desengano, foi implantada a Trilha da Cascata e encontra-se em andamento
a construção da casa do chefe, além de outras intervenções relacionadas à infra-estrutura da sede
da unidade. Em abril de 2011, foi lançado o Guia de Trilhas do Parque Estadual do Desengano e
Adjacências, patrocinado pelas empresas Anglo-Ferrous e LLX, considerado por muitos como o
melhor trabalho do gênero no país.
Durante o ano de 2011, foi iniciada a elaboração dos planos de manejos do Parque Estadual da
Pedra Branca, Parque Estadual da Serra da Concórdia, Parque Estadual da Serra da Tiririca, Parque
Estadual Cunhambebe e Reserva Biológica de Guaratiba, todos com conclusão prevista para o
primeiro semestre de 2012.
Em setembro, a gerência, em parceria com o ICMBio, organizou o Curso de Capacitação em
Atendimento a Conflitos com Carnívoros Silvestres, que teve duração de 4 dias e foi realizado no
Parque Estadual dos Três Picos, com a participação dos gestores de diversas unidades de
conservação. Além disso, a GEPRO participou da elaboração do Plano de Ação para Conservação
da Onça Parda, ocorrido no mês de dezembro, no município de Atibaia/SP e organizado pelo
ICMBio.
Por fim, pode-se destacar uma das mais importantes atuações da gerência no ano que passou,
quando aproximadamente 60 guarda-parques, equipes das unidades de conservação e técnicos
lotados na sede, participaram do socorro e assistência às vitimas da tragédia ocorrida na região
serrana, no início de 2011. Na ocasião, um dos servidores lotados no Parque Estadual dos Três
Picos foi atingido por um desabamento durante um resgate e veio falecer soterrado.

A DIRETORIA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DO TERRITÓRIO – DIGAT
1.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

1.1

Projeto Iguaçu (Ações não estruturais)

1.2

1.3



Conquista de R$ 352 milhões, para a 2ª fase das obras da Baixada Fluminense;



Minuta de decreto de criação da APA Alto Iguaçu: 22 mil hectares (em desenvolvimento)

Plano Estadual de Recursos Hídricos


Elaboração de TR para licitação do PERH



Análise das propostas técnicas para o PERH;



Conclusão prevista para o 2º semestre de 2012.

Projeto de Recuperação da Infraestrutura Hídrica da Baixada Campista

Regras de operação e proposição de estrutura institucional de operação e manutenção dos Sistemas
de Canais São Bento, Campos-Macaé e Vigário, para os períodos de cheias e estiagem:


Fase I - TR para operação e manutenção para situação atual (financiado pelo “Grupo X”):
entre 1,2 e 1,8 milhões de reais por ano;



Fase II - Regras de operação e proposição de estrutura institucional de operação e
manutenção: previsão de conclusão em 2012.

1.4

Área de Saneamento


Plano de Saneamento: Apoio à elaboração dos TR para contração de 74 Planos de
Saneamento (previsão de licitação para 1º semestre de 2011), com custo aproximado de
R$ 16 milhões (verba: 12 milhões Comitês e 4 milhões FECAM);



Obras de esgotamento sanitário: Apoio à elaboração dos convênios para 4 municípios:
Paracambi e Queimados (concluído) e Seropédica e Japeri (em finalização), com custo
aproximado de R$ 3 milhões (verba: Comitê Guandu);



Apoio à elaboração dos convênios entre INEA e Municípios para aplicação dos recursos
provenientes da cobrança (FUNDRHI), conforme deliberação dos comitês de bacia:
Paracambi, Queimados, Japeri, Seropédica, Barra do Piraí, Paraty;



Termo de cooperação técnica INEA-Cedae: R$ 14,25 milhões (verba: Comitê Guandu),
para projetos de esgotamento sanitário para 8 municípios (total ou

parcialmente

inseridos na Região Hidrográfica do Guandu).

1.5

Gestão das Águas


Apoio à elaboração do TR para licitação do Plano de Recursos Hídricos da Região
Hidrográfica Macaé e das Ostras



Avaliação da Proposta de enquadramento da Bacia dos Rios Guandu, da Guarda e
Guandu Mirim.



Apoio à elaboração do projeto CT-HIDRO (Edital MCT/CNPq/CT-Hidro/ANA Nº15/2010)



Barragem Cataguases: Negociação entre FEAM, IGAM, ANA e INEA para solução do
passivo ambiental da barragem de rejeitos de Cataguases;



Manutenção da câmara de válvula Nilo Peçanha: Negociação entre ANA, ONS, Furnas,
Light, Comitê Guandu e INEA, para programação de interrupção provisória da
transposição;



Comunidade São Fernando: Negociação entre CSA, Prefeitura do Rio (Rio Águas),
Comunidade São Fernando e INEA, para mitigar problemas de inundação (pluvial e
intrusão da maré) na comunidade local.

1.6

Gestão do Território


Zoneamento da Cidade dos Meninos: Participação das reuniões de articulações entre os
governos municipal, estadual e federal;



Parques Fluviais: Participação na elaboração da minuta do Projeto de Lei de criação do
dos Parques Fluviais.

1.7

Sistema CEIVAP-AGEVAP


Participação nas reuniões do CEIVAP: Nas reuniões em plenária e de diretoria, na
câmera técnica consultiva e no grupo de trabalho de operação hidráulica do rio Paraíba
do Sul;



Aprovação de três projetos propostos pelo Rio de Janeiro, estimados em 3,78 milhões de
reais: Novas transposições no Paraíba do Sul; Regularização Fundiária no Paraíba do
Sul (trecho Barra Mansa); e Avaliação Ambiental Integrada – AAI, para quatro sub-bacias
afluentes do rio Paraíba do Sul;



Elaboração dos TRs para os projetos citados acima;



Apoio à definição dos critérios de hierarquização de projetos submetidos ao CEIVAP;



Implementação das Delegatárias: processo de contratação dos funcionários para as
quatro delegatárias dos comitês afluentes do rio Paraíba do Sul (início previsto para
fevereiro de 2011).

1.8

Cursos de Capacitação


Capacitação para os servidores aprovados no Concurso do INEA: set.-dez / 2009;



Curso de Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos, para a bacia do Paraíba do Sul:
capacitação de aproximadamente 240 alunos (Servidores do INEA, da SEA e de outros
órgãos e membros dos Comitês de Bacias), no ano de 2010.

GERÊNCIA DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS ÁGUAS – GEAGUA
A Gerência de Gestão Participativa das Águas – GEAGUA tem como missão promover a
participação no processo de implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos; coordenar o
apoio institucional, técnico e administrativo aos colegiados participativos do Sistema Estadual de
Gestão de Recursos Hídricos e promover a sua capacitação; articular a gestão das águas do Estado
do Rio de Janeiro com os Estados vizinhos e o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos;
promover as articulações necessárias ao cumprimento dos Contratos de Gestão entre o INEA e as
entidades delegatárias de funções de agência de água e, responsabilizar-se pelos convênios e
contratos de serviço e de gestão do FUNDRHI, nas subcontas das Regiões Hidrográficas.
Possui dois Serviços:


Serviço de Apoio aos Colegiados: Visa coordenar a Gestão de Recursos Hídricos através
de articulações institucionais com os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH e com
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ, bem como apoiar a criação e o
funcionamento de novos Comitês de Bacias Hidrográficas;



Serviço de Apoio Administrativo aos Comitês: Visa operacionalizar as ações, projetos e
programas cuja fonte de recursos é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI,
responsabilizando-se pelos contratos de serviços, contratos de gestão e convênios
firmados no âmbito dos Comitês e referendadas pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CERHI-RJ.

A GEAGUA idealizou, elaborou, coordenou e participou de atividades desenvolvidas em cinco linhas
de ação distintas, porém interligadas entre si.

1.

HISTÓRICO DE ATIVIDADES

1.1

Mobilização e Apoio aos Colegiados (Comitês de Bacias Hidrográficas e Conselho
Estadual de Recursos Hídricos)

A mobilização aos colegiados, no ano de 2010, contou com a organização e apoio às reuniões
plenárias ordinárias e extraordinárias e câmaras técnicas, dos diversos CBHs e do CERHI-RJ,
auxiliando na implementação de ações, projetos e programas com recursos do FUNDRHI.

Dentre as diversas ações, a GEAGUA promoveu as tratativas necessárias para a efetiva utilização
de recursos disponíveis nas subcontas específicas do FUNDRHI, em ações, projetos e programas de
interesse dos CBHs que estavam sendo implantados pela Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
e pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, sem prejuízo das ações já aprovadas pelos
respectivos Comitês. A exemplo, foram aprovados recursos para elaboração dos Planos Municipais
de Saneamento e a execução de diversos projetos nas diversas regiões hidrográficas.

Outras ações também foram motivadas pela gestão participativa dos CBHs, através do envolvimento
do poder público municipal e da sociedade em geral. Conquistou-se um grande avanço na
descentralização da gestão participativa, através da Lei nº 5639/2010, que permitiu a assinatura de
três Contratos de Gestão entre o Órgão Gestor e Executor da Política Estadual de Recursos Hídricos
e as Entidades Delegatárias com funções de Agências de Águas, relativas à Gestão de Recursos
Hídricos de Domínio do Estado.

São eles: Contrato de Gestão nº 01 - Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul – AGEVAP, com interveniência dos Comitês de Bacias das Regiões Hidrográficas do
Médio Paraíba do Sul, do Rio Dois Rios, do Rio Piabanha, Baixo Paraíba do Sul; Contrato de Gestão
nº 02 – Consórcio Intermunicipal Lagos São João com interveniência do Comitê de Bacia
Hidrográfica Lagos São João e o Contrato de Gestão nº 03 – Associação Pró-Gestão de Águas da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, com interveniência do Comitê Guandu.

Iniciou a mobilização nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para a criação e implantação do
primeiro comitê para gestão costeira – Comitê BIG –, através de diversos fóruns com representações
da sociedade civil organizada, dos usuários de água e dos poder público dos municípios que
compõem a Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande. Nesta ação, contamos com o apoio técnico
dos Serviços de Cobrança, Gerenciamento Costeiro e Outorga, respectivamente da DIGAT e DILAM.

Promoveu a Oficina de Capacitação para Implantação dos Contratos de Gestão com Entidades
Delegatárias. A Dra. Rosana Garjulli participou como moderadora, juntamente com aproximadamente
25 representantes do INEA de diversos Serviços.

Coordenou diversas reuniões de diretoria e plenárias dos Comitês Guandu e Médio Paraíba do Sul,
bem como o mandato tampão e o processo eleitoral do Comitê da Baía de Guanabara, até a
realização da reunião de posse dos novos membros para o mandato 2010-2012.
Trabalhou na elaboração de Procedimentos Operacionais Padrões – POP, para operacionalização
dos recursos do FUNDRHI. FGV, cujo documento está em revisão.

Participou como membro da Unidade Gestora de Projeto - UGP, avaliando o projeto Produtores de
Água e Floresta.

Promoveu e viabilizou a participação de 17 (dezessete) representantes dos CBHs e dos 10
Superintendentes Regionais do INEA no Encontro Nacional de Comitês de Bacias – XII ENCOB, em
Fortaleza.

1.2

Ações da GEAGUA por CBH

1.2.1 Região Hidrográfica I – Ilha Grande
Foram realizadas seis reuniões com os três segmentos da gestão participativa. Previsão para
março/2011 de implantação e aprovação do CBH BIG pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos
– CERHI.


1ª Reunião de mobilização do pró-comitê da Baía da Ilha Grande em Angra dos Reis
(Sociedade Civil, Usuários e Poder Público); 3 de agosto de 2010;



2ª Reunião de mobilização do pró-comitê da Baía da Ilha Grande em Paraty (Sociedade
Civil, Usuários e Poder Público), 27 de agosto de 2010;



3ª Reunião de mobilização do pró-comitê da Baía da Ilha Grande em Angra dos Reis
(Sociedade Civil, Usuários e Poder Público), 17 de setembro de 2010;



4ª Reunião de mobilização do pró-comitê da Baía da Ilha Grande em Paraty (Sociedade
Civil, Usuários e Poder Público), 15 de outubro de 2010;



5ª Reunião de mobilização do pró-comitê da Baía da Ilha Grande em Angra dos Reis
(Sociedade Civil, Usuários e Poder Público), 19 de novembro de 2010;



6ª Reunião de mobilização pró-comitê da Baía da Ilha Grande em Paraty (Pró-Comissão),
30 de novembro de 2010;



Reunião de mobilização pró-comitê da Baía da Ilha Grande em Angra dos Reis
(Sociedade Civil), 8 de novembro de 2010;



Reunião de mobilização pró-comitê da Baía da Ilha Grande em Paraty (Sociedade Civil),
9 de novembro de 2010.

1.2.2 Região Hidrográfica II – Comitê de Bacia Hidrográfica Guandu
Apoio ao CBH Guandu secretariando reuniões de diretoria, em função do encerramento do convênio
Fapur/INEA para operacionalização da secretaria executiva do Comitê Guandu, bem como atuação
nas reuniões de câmaras técnicas.


1ª Reunião Ordinária do Plenário, 3 de fevereiro de 2010;



2ª Reunião Ordinária do Plenário, 20 de maio de 2010;



3ª Reunião Ordinária do Plenário, 14 de outubro de 2010;



4ª Reunião Ordinária do Plenário, 6 de dezembro de 2010;



Sete reuniões de câmara técnica – CTCTE;



Processo Eleitoral para composição do Plenário do Comitê Guandu – Mandato Biênio
2011-2013;



Assinatura do Contrato de Gestão nº 03, em 18 de outubro de 2010, com INEA/AGEVAP;



Assinatura do Termo de Cooperação Técnica - SEA/INEA/CEDAE, para elaboração dos
projetos de esgotamento sanitário dos municípios integrantes da região hidrográfica, 14
de dezembro de 2010.

1.2.3 Região Hidrográfica III – Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do
Sul
Apoio ao CBH MPS, secretariando reuniões de diretoria e plenário, bem como na elaboração de
minutas de resoluções.


1ª Reunião Ordinária do Plenário, 11 de fevereiro de 2010;



1ª Reunião Extraordinária do Plenário, 25 de março de 2010;



Assinatura do Contrato de Gestão nº 01, em 5 de julho de 2010, com INEA/AGEVAP;



2ª Reunião Extraordinária do Plenário, 4 de agosto de 2010;



3ª Reunião Extraordinária do Plenário, 17 de agosto de 2010;



4ª Reunião Extraordinária do Plenário, 26 de agosto de 2010;



5ª Reunião Extraordinária do Plenário, 15 de setembro de 2010;



6ª Reunião Extraordinária do Plenário, 28 de setembro de 2010;



7ª Reunião Extraordinária do Plenário, 26 de outubro de 2010.

1.2.4 Região Hidrográfica IV – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias
Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto
Apoio ao CBH Piabanha, participando de reuniões de câmaras técnicas e do plenário.


18ª Reunião Ordinária do Plenário, 26 de maio de 2010;



Assinatura do Contrato de Gestão nº 01, em 5 de julho de 2010, com INEA/AGEVAP;



19ª Reunião Ordinária do Plenário, 17 de agosto de 2010;



20ª Reunião Ordinária do Plenário, 19 de outubro de 2010;



21ª Reunião Ordinária do Plenário, 30 de novembro de 2010;



1ª Reunião Extraordinária do Plenário, 25 de março de 2010;



2ª Reunião Extraordinária do Plenário, 27 de agosto de 2010;



3ª Reunião Extraordinária do Plenário, 31 de outubro de 2010;



Processo Eleitoral para composição do Plenário do Comitê Piabanha – Mandato. Biênio
jun/2010 a dez/2013.

1.2.5 Região Hidrográfica V – Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos
Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá
Apoio ao CBH Baía de Guanabara, participando de reuniões de câmaras técnicas e do plenário, bem
como secretariando as reuniões durante o mandato transitório e o processo eleitoral.


1ª Reunião Ordinária do Plenário, 7 de julho de 2010.



Assinatura do Contrato de Gestão nº 01, em 5 de julho de 2010, com INEA/AGEVAP;



2ª Reunião Ordinária do Plenário, 29 de setembro de 2010;



3ª Reunião Ordinária do Plenário, 16 de novembro de 2010;



1ª Reunião Extraordinária do Plenário, 14 de setembro de 2010;



2ª Reunião Extraordinária do Plenário, 17 de dezembro de 2010;



Aprovação do Regimento Interno, 29 de setembro de 2010;



Processo Eleitoral para composição do Plenário do Comitê Baía de Guanabara - Mandato
de Transição Período de 30 de março a 30 de junho de 2010;



Processo Eleitoral para composição do Plenário do Comitê Baía de Guanabara –
Mandato Biênio dez/2010 a dez/2012;



Reestruturação do Comitê com articulação do setor governamental e da sociedade civil,
ação conjunta com o CERHI-RJ e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

1.2.6 Região Hidrográfica VI – Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama,
Saquarema e dos Rios São João, Una e Ostras
Apoio ao CBH Lagos São João, participando de reuniões de câmaras técnicas e do plenário.


14º Reunião Ordinária do Plenário, 22 de outubro de 2010;



Reunião Extraordinária do Plenário, 30 de abril de 2010;



Assinatura do Contrato de Gestão nº 02, em 15 de julho de 2010, com INEA/AGEVAP;



Revisão e aprovação do Regimento Interno em setembro de 2010;



Processo Eleitoral para Composição do Plenário do Comitê Lagos São João – Mandato
Biênio 2010 a 2011.

1.2.7 Região Hidrográfica VII - Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios
Apoio ao CBH Rio Dois Rios, participando de reuniões de câmaras técnicas e do

plenário.



5ª Reunião Ordinária do Plenário, 22 de março de 2010;



Assinatura do Contrato de Gestão nº 01, em 5 de julho de 2010, com INEA/AGEVAP;



6ª Reunião Ordinária do Plenário, 31 de agosto de 2010;



7ª Reunião Ordinária do Plenário, 2 de dezembro de 2010.

1.2.8 Região Hidrográfica VIII – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé
Apoio ao CBH Macaé, participando de reuniões de câmaras técnicas e do plenário, bem como na
elaboração da minuta de convênio com a Petrobrás para contratação do Plano de Bacia.


1ª Reunião Ordinária do Plenário, 17 de março de 2010;



2ª Reunião Ordinária do Plenário, 13 de agosto de 2010;



3ª Reunião Ordinária do Plenário, 17 de outubro de 2010;



1ª Reunião Extraordinária do Plenário, 4 de fevereiro de 2010;



2ª Reunião Extraordinária do Plenário, 30 de setembro de 2010;



3ª Reunião Extraordinária do Plenário, 19 de novembro de 2010;



Processo Eleitoral para composição do Plenário do Comitê Macaé – Mandato Biênio
2011 a 2012.

1.2.9 Região Hidrográfica IX – Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul
Apoio ao CBH Baixo Paraíba do Sul, participando de reuniões de câmaras técnicas e do plenário.


1ª Reunião Ordinária do Plenário, 23 de março de 2010;



Assinatura do Contrato de Gestão nº 01, em 5 de julho de 2010, com INEA/AGEVAP;



2ª Reunião Ordinária do Plenário, 20 de agosto de 2010;



3ª Reunião Ordinária do Plenário, 23 de setembro de 2010;



1ª Reunião Extraordinária do Plenário, 29 de janeiro de 2010;



2ª Reunião Extraordinária do Plenário, 15 de maio de 2010;



3ª Reunião Extraordinária do Plenário, 11 de agosto de 2010.

1.2.10 Região Hidrográfica X – Itabapoana



Mobilização para o processo de fortalecimento do futuro CBH, que por ser uma bacia
federal será criado em conjunto com a União e os estados do Espírito Santo e Minas
Gerais.



1.3

Aplicação de recursos do FUNDRHI para o Plano de Saneamento Municipal.

Secretaria Executiva do CERHI-RJ


A Secretaria Executiva do CERHI-RJ, instância superior de deliberação das ações
relacionadas à gestão de recursos hídricos, organizou seis reuniões plenárias ordinárias,
uma reunião plenária extraordinária, seis reuniões da Câmara Técnica Institucional Legal
(CT-IL) e três reuniões da Câmara Técnica de Instrumentos e Sistemas de Gestão (CTISG), sendo seis reuniões conjuntas da CT-IL e CT-ISG. Não foi realizada nenhuma
reunião da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CT-AS);



Coordenou o processo eleitoral do CERHI-RJ, biênio 2010-2012 e secretariou a reunião
de posse dos novos membros, em 10 de janeiro;



Organizou a Oficina Região Hidrográfica Atlântico Sudeste (ES, MG, RJ, SP e PR) para
revisão do Plano Nacional de recursos Hídricos, mobilização, ações prioritárias do Estado
para 2011-2014 e definição de metas e ações para o PNRH: Estado do Rio de Janeiro e
Bacias dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana – 8 a 10 de setembro;



Coordenou o Fórum Estadual de Órgãos Gestores nos dias 11 e 12 de março;



Aprovou uma moção de repúdio ao Projeto de Lei nº 315/2009;



Aprovou duas moções em homenagens aos Srs. José Alfredo Charnaux Sertã e Paulo
Canedo, pela contribuição no âmbito dos recursos hídricos, e três moções em
homenagens póstumas aos ambientalistas Rovani Dantas, Elmo Amador e Omar
Serrano, pelos serviços prestados à sociedade em suas causas ambientais.



Aprovou 12 Resoluções CERHI-RJ e a Minuta do Decreto para regulamentação do
PROHIDRO, para Pagamento de Serviços Ambientais – Água:
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 43, de 26 de maio de 2010 - Aprova a definição da aplicação de recursos
financeiros, arrecadados através da subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos –
FUNDRHI, no projeto Produtores de Água e Floresta.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 44, de 26 de maio de 2010 - Dispõe sobre os limites de custeio administrativo das
Entidades Delegatárias de funções de Agência de Água.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 45, de 26 de maio de 2010 - Dispõe sobre as questões relacionadas ao contrato de
gestão a ser celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente-INEA e a Associação Pró-Gestão de Águas da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul-Agevap, com interveniência dos Comitês de Bacia das Regiões
Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, do Rio Dois Rios, do rio Piabanha e do Baixo Paraíba do Sul.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 46, de 26 de maio de 2010 - Dispõe sobre os limites de custeio administrativo da
Entidade Delegatária de funções de Agência de Água do Comitê de Bacia Lagos São João.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 47 de 26 de maio de 2010 - Dispõe sobre as questões relacionadas ao Contrato de
Gestão a ser celebrado entre o INEA a e o Consórcio Intermunicipal para a Gestão Ambiental das Bacias da
região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira, com interveniência do Comitê das Bacias Hidrográficas das
Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 48, de 26 de maio de 2010 - Dispõe sobre a aplicação de recursos das subcontas
das regiões Hidrográficas I (Baía da Ilha Grande) e X (Itabapoana) do Fundo Estadual de Recursos Hídricos FUNDRHI.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 49, de 28 de julho de 2010 - Dispõe sobre o limite de custeio administrativo da
Entidade Delegatária de funções de Agência de Água do Comitê Guandu.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 50, de 28 de julho de 2010 - Dispõe sobre a indicação da Entidade Delegatária de
funções de Agência de Água e aprova a destinação de recursos financeiros a serem aplicados no contrato de
gestão a ser celebrado entre o INEA e a Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul – AGEVAP, com interveniência do Comitê Guandu.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 51, de 28 de julho de 2010 - Determina providências a serem tomadas pelos
Comitês de Bacia Hidrográficas e pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA para a utilização de recursos
disponíveis no Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 52, de 29 de setembro de 2010 - Aprova a aplicação de recursos financeiros do
FUNDRHI das subcontas das regiões hidrográficas Macaé e das Ostras, Médio Paraíba do Sul e Piabanha.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 53, de 29 de setembro de 2010 - Aprova a aplicação de recursos financeiros do
FUNDRHI da subconta da região hidrográfica Guandu.
RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 54, de 27 de outubro de 2010 - Aprova a aplicação de recursos financeiros do ano
de 2010 do FUNDRHI, das subcontas das regiões hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, Rio Dois Rios e Macaé
e das Ostras.
Minuta de Decreto sobre Pagamento por Serviços Ambientais – PSA-RJ, que regulamenta o Programa
Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos (PROHIDRO), previsto pelos artigos 5º, II e 11 da
Lei nº 3.239/1999.

1.4

Apoio Administrativo aos Colegiados – Contratos, Convênios e Contratos de Gestão

O ano de 2010 foi bastante produtivo, motivado pelas ações dos CBHs e do CERHI-RJ para
utilização dos recursos do FUNDRHI.
Cada ação motivada gerou um processo administrativo (P.A.) que foi executado de forma parcial ou
integralmente durante o ano. Deu-se prioridade acabar com o passivo de anos anteriores, sendo que
alguns destes P.A. estavam com pendências e consequentemente não tiveram prosseguimento,
foram ou serão repassados para as Agências Delegatárias. Desta forma, será atingida a expectativa
de descentralização da gestão pelo poder público.
Buscou-se entrosamento com a Casa Civil, com vista aos Convênios firmados com as Prefeituras.
Contou-se com grande apoio da Diretoria de Administração e Finanças para os procedimentos de
reservas e liquidações dos valores aprovados pelos CBHs.

Abaixo, estão relacionados os CBHs e os respectivos processos:

CBH

SITUAÇÃO DOS
PROJETOS

Nº PROCESSO

RESOLUÇÃO CERHI
QUE APROVOU O
PROJETO

Projeto em execução

E-07/504.604/10

Plano de San.Mun. Paraty

Res. CERHI nº 48

Projeto em execução

E-07/504.584/10

Plano de San. Mun. Angra
dos Reis

Res. CERHI nº 48

Projeto em execução

E07/500.359/10

Projeto em execução

E07/500.360/10

Projeto em execução

E07/500.361/10

Convênio FUNASA
Pref.Seropédica
Convênio FUNASA e
Pref.Japeri
Convênio FUNASA e
Prefeitura de Queimados

Res. CERHI nº 14,
22 e 33
Res. CERHI nº 14,
22 e 33
Res. CERHI nº 14,
22 e 33

Projeto em execução

E07/ 507.356/09

Prestação de Contas 1ª
parcela Conv 05/2009 PA

-

Ilha Grande

CBH Guandu

OBJETO

CBH

SITUAÇÃO DOS
PROJETOS

Nº PROCESSO

OBJETO

RESOLUÇÃO CERHI
QUE APROVOU O
PROJETO

E-07/100.677/08
Projeto em execução

E 07/506.181/09

Projeto em execução

E-07/500.688/09

Projeto em execução

E07/502.383/10

Projeto em execução

E07/503.636/10

Projeto em execução

E07/502.841/10

Projeto em execução

E07 /510.463/10

Projeto em execução

E-07/000.246/10

Projeto em execução

E-07/508.992/10
Projeto em execução

CBH Guandu

Projeto em execução

E-07/000.129/10

Projeto paralisado

E-07/500.937/09

Projeto paralisado

E-07/501.433/09

Projeto paralisado

E-07/503.416/09

Projeto paralisado

E-07/503.967/09

Projeto paralisado

E-07/503.963/09

Projeto paralisado

E-07/503.964/09

Projeto paralisado

E 07/506.173/09

Projeto cancelado

E07 /507.145/09

Projeto cancelado

E-07/500.687/09

Projeto cancelado

E-07/503.965/09

Projeto encerrado

E07/501.000/10

Projeto encerrado

E07/501.720/10

Produtores de Águas
Elaboração e Implantação
de projeto de Comunicação
Social - Contrato de Gestão
nº 03
Convênio nº 04/2010
FUNASA Pref. Paracambi
VALFER – Secretaria
Executiva Comitê Guandu
CG nº 03/10 AGEVAP
Esgot. San., tipo separador
absoluto na Bacia do rio
Guandu, nos mun. Miguel
Pereira, Paracambi,
Queimados, Nova Iguaçu,
Barra do Piraí, Piraí,
Seropédica e Itaguaí
(Descentralização CEDAE)
Estudo de concepção e
projeto básico do sistema
de esgotamento sanitário
do distrito Sede e
Engenheiro Pedreira –
Japeri
Obras do Sistema de
Esgotamento Sanitário do
bairro Eldorado para a
população a jusante do rio
Camorim – Queimados
Obras do Sistema de
Esgotamento Sanitário do
bairro Jardim Queimados
para a população a jusante
do rio Camorim – Queimados
Sistema de esgotamento
sanitária Mun.Piraí
Projeto de Mon. e Controle
de Queimadas
Melhoria das Captações de
Fontes e Minas D'Água
Projeto Observatório de
Bacia
Inventário de Áreas com
Passivo Ambiental
Projeto Avaliação de Águas
Subterrâneas (Estudos
Hidrogeológico)
Projeto avaliação da
qualidade ambiental do
Reservatório de Tocos
Contratação de Agência de
Viagens
Convênio FUNASA e
Prefeitura de Paracambi
(ANTIGO)
Projeto "Produtores de
Água" ANTIGO
Capacitação Equipe
Secretaria Executiva
Comitê Guandu
Curso de Capacitação
Serviços Ambientais
Curso Avançado de
Licitações e Contratos
Administrativos

Res. CERHI nº 33

Res. CERHI nº 33
Res. CERHI nº 14,
22, 33 e 53
Res. CERHI nº 10
Res. CERHI nº 50

Res. CERHI nº 53

Res. CERHI nº 53

Res. CERHI nº 53

Res. CERHI nº 53

Res. CERHI nº 53
Res. CERHI nº 33
Res. CERHI nº 33
Res. CERHI nº 14
Res. CERHI nº 33
Res. CERHI nº 33

Res. CERHI nº 33
Res. CERHI nº 33
–
–
–
Res. CERHI nº 33
Res. CERHI nº 33

CBH

CBH MPS

SITUAÇÃO DOS
PROJETOS

Nº PROCESSO

Projeto encerrado

E07/502.399/10

Projeto em execução

E07/501.501/10

Projeto em execução

E07/508.987/10

Projeto em execução

E-07/000.195/10

Projeto em execução
E07/503.858/10
Projeto em execução

Projeto em execução

E-07/101.225/07

Projeto em execução

E-07/000.337/10

Projeto em execução

E-07/000.129/10

Aguardando processo

–

Aguardando processo

–

Projeto em execução

E07/501.501/10

Projeto em execução

E-07/507.057/09

CBH MPS

CBH Piabanha
Aguardando abrir
processo

–

Projeto em execução E-07/502688/10

Projeto em execução E-07/502937/10

Projeto em execução E-07/501.501/10

Delegatária/pendente E-07/511.226/10
Rio Dois Rios

Delegatária/pendente E07/511.227/10

Descentralizado SEA

–

OBJETO
I Workshop do Comitê
Guandu
Contrato de Gestão nº
01/2010 com a AGEVAP
Projeto Básico de redes
separadoras, coletores
tronco, estações
elevatórias e ETE de
Ipiabas
Obras de rede coletora,
elevatórias e ETE na
localidade de Massambará
– Vassouras
Contenção de cheias Barra Mansa
Projeto Rio Bananal
(Estudos e projetos para
controle de enchentes) –
Barra Mansa
Projeto Executivo e Obras
de Saneamento do Alto do
Rio Preto - Resende
Projeto esgotamento
sanitário-Pinheiral
Obra de construção de ETE
e rede coletora de esgoto –
Barra do Piraí
Projeto de recuperação de
área degradada Parque Maria Pinheral
Projeto Programa Rural
Legal Paty do Alferes
sustentável
CG nº 01/10 AGEVAP
Parque Fluvial Piabanha Petrópolis
Estudo de concepção e
projeto básico do sist.esgot.
San.bairros de Quebra
Frascos, Granja Guaraní e
Fonte Santa – Teresópolis
ETE Madalena
Implantação de um Sistema
Georreferenciado de
Planejamento –
SISPLAMTE
Contrato de Gestão nº
01/2010 com a AGEVAP
Compra de um caminhão
limpa fossa com hidro jato
para manutenção de ETEs
do município de Duas
Barras e municípios
vizinhos.
Construção de ETEs para o
tratamento dos efluentes
nos bairros do Recanto da
Vitória e Merelin, no
município de Duas Barras,
RJ.
Implantação do Prog.
Agenda Água na Escola
nos mun.: Duas Barras,
Macuco, São Sebastião do
Alto, Santa Maria
Madalena, Trajano de
Moraes, Itaocara e São
Fidelis)

RESOLUÇÃO CERHI
QUE APROVOU O
PROJETO
Res. CERHI nº 33
Res. CERHI nº 45

Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 52

Res. CERHI nº 52

Res. CERHI nº 52

Res. CERHI nº 52
Res. CERHI nº 52
Res. CERHI nº 52

Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54
Res. CERHI nº 45
Res. CERHI nº 52

Res. CERHI nº 52

Res. CERHI nº 42

Res. CERHI nº 42

Res. CERHI nº 45

Res.CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54

CBH

CBH Macaé

CBH Macaé

SITUAÇÃO DOS
PROJETOS

Nº PROCESSO

Descentralizado SEA

–

Projeto em execução

E-07/000.115/10

Aguardando processo

–

Aguardando processo

–

Aguardando processo

–

Aguardando processo

–

Aguardando processo

–

Aguardando processo

–

Aguardando processo

–

Aguardando processo

–

Delegatária Finalizado
Delegatária Finalizado
Delegatária Finalizado
Delegatária Finalizado
CBH Lagos São Delegatária Finalizado
João
Delegatária Finalizado
Delegatária Finalizado
Descentralizado SEA
Descentralizado SEA

E07/ 503.234/10
E07/509.243/10
E07/509.243/10
E07/510.084/10
E07/509.348/10
E07/509.457/10
E07/509.452/10
E07/510.605/10
-

OBJETO
Programa Comum. de água
e saneam. do Mun. de São
Sebastião do Alto
Concepção e projeto básico
do sistema de esg. San.
Lumiar, São Pedro da
Serra e Boa Esperança
Revitalização do antigo
leito do rio Macaé (Colônia
- Leocádia)
Dragagem do rio Macaé do
trecho entre Severina e
Ponte dos 40
Restauração da Vegetação
Nativa de Áreas
Degradadas
Plano de Manejo do Parque
Natural Mun. Córrego da
Luz
Execução de caixas de
inspeção no Mun. de Rio
das Ostras
Serviço de desmontagem,
transporte e montagem da
ETE Ouro Verde
Implantação de conjunto de
bombas da Elevatória EE8 na localidade de Village
Aquisição de sistema de
esgotamento sanitário
unitário na Cabeceira do
Sana

RESOLUÇÃO CERHI
QUE APROVOU O
PROJETO
Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 52

Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54

Res.CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54

Res. CERHI nº 54

CG n] 02/10 CILSJ

Res. CERHI nº 47

Prog. de Mon. - 2008

Res. CERHI nº 39

Prog. de Mon. - 2009

Res. CERHI nº 47

FUNBOAS - 2008

Res. CERHI nº 39

Prog.Educ. Amb. - 2008

Res. CERHI nº 39

Prog.Comun. divulgação 2008
Prog. de Zoneamento dos
usos Múltiplos - 2009
Plano Diretor de
Saneamento - 2008
Planos Mun. de San. e
Obras - 2009
Impressão de material
gráfico de educação
ambiental

Res. CERHI nº 39
Res. CERHI nº 47
Res. CERHI nº 39
Res. CERHI nº 47

Projeto encerrado

E-07/506799/09

CBH BPS

Projeto em execução

E07/501.501/10

CG nº 01/10 AGEVAP

Res. CERHI nº 45

CBH
Itabapoana

Projeto em execução

E-07/504.599/10

Plano de San.Mun.Bom
Jesus de Itabapoana

Res. CERHI nº 48

Convênios Firmados:


Convênio nº 01 – Produtores de Água e Floresta



Convênio nº 04 – Prefeitura de Paracambi



Convênio nº 27 – Prefeitura de Santa Maria Madalena

Res. CERHI nº 23

1.5

Apoio Jurídico

O apoio jurídico participou da elaboração de diversos instrumentos legais da Geagua (e de outras
gerências da DIGAT), estabelecendo um elo muito importante entre a DIGAT e a Procuradoria do
INEA, diminuindo assim o tempo de tramitação dos processos administrativos (P.A.).


Elaboração de minutas das Resoluções CERHI-RJ (maio a dez);



Elaboração das Resoluções do INEA, nºs 13,14,16 e 27;



Elaboração minuta Contrato de Gestão nº 03/2010;



Elaboração minuta I Termo Aditivo ao CG nº 01/2010 – Transposição do Rio Paraíba do
Sul para o Guandu;



Elaboração minuta I Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2010 – Projetos Lagos
São João;



Elaboração minuta Contrato com a empresa Valfer (secretaria executiva do Comitê
Guandu) e Termo Aditivo;



Elaboração de minuta para Termo de Cooperação Técnica para descentralização de
créditos do FUNDRHI para a CEDAE e para o Projeto de Microbacias São Pedro;



1.6

Participação da Comissão Eleitoral do Comitê Baia de Guanabara.

Capacitação no Âmbito da Gestão de Recursos Hídricos

A equipe GEAGUA teve a oportunidade de participar de Fóruns, Encontros Nacionais, Seminários e
Cursos de Capacitação, no âmbito da gestão de recursos hídricos, como ouvinte e como palestrante,
e de capacitações internas no INEA:


I Seminário Programa Produtor de Água no Rio de Janeiro – 23/02;



Reunião Técnica: Elaboração de Estratégias para implantação do Programa Produtor de
Água no Rio de Janeiro – 24/02;



Curso de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – INEA - 09/03;



6º Encontro da ANAMMA RJ - 25 e 26/03;



3ª edição da Expo ASEAC – UniCEDAE – Exposição de Tecnologia e Equipamentos para
Saneamento – 14 a 16/04;



Planejamento Estratégico da DIGAT, FGV – 13/05;



I Fórum de Convênios e Contatos de Repasse - EGP-Rio – 26/05;



Oficina de Projeto de Gestão de Pessoas INEA - FGV – 16/06;



XII Pacto Resgate AmbientAL – Região Hidrográfica V, 30/06;



Oficina de trabalho - Contrato de Gestão com Entidade Delegatária – 18 e 19/08;



Palestrante no I Encontro Estadual de Água e Floresta em Paracambi – 24/08;



Oficina de Procedimentos com a Procuradoria do INEA – FGV, 01/09;



Treinamento SIG e MER Geográfico GETEC, 30/08 a 03/09



VII Forum Meio Ambiente AP4, 22/09;



Detalhamento dos Indicadores e Metas do Programa de Trabalho (qualidade, quantidade
e racionalização de uso) do GT-AI/ CEIVAP – 14/09;



Oficina da Região Hidrográfica Atlântico Sudeste para revisão do Plano nacional de
Recursos Hídrico, Priorização de sub programas e definição de metas e ações para o
PNRH: Estado do Rio de Janeiro e Bacias dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana – 8 a
10/09;



Personal worker com a FGV – outubro



Avaliação Estratégica em recursos Hídricos. CapNet, 16 a 19/11



Curso de Avaliação Conflitos – 16 e 17/11;



Noções Básicas da Ferramenta Crystal Reports for Esri para elaboração de relatórios do
SEIRH.

1.7

Objetivos Estratégicos – 2011
 Fortalecer a gestão de recursos hídricos do Estado, promovendo maior apoio aos CBHs e
ao CERHI-RJ;
 Promover capacitação continuada para qualificação técnica aos membros dos CBHs;
 Elaborar cartilha “Série Gestão Ambiental” sobre procedimentos operacionais do FUNDRHI
e procedimentos aos colegiados;
 Estabelecer estratégicas entre os diversos setores do INEA, para o cumprimento das
metas e indicadores previsto nos Contratos de Gestão com Entidades Delegatárias com
Função e Agência de Águas;
 Garantir a representação do INEA nos Comitês Estaduais e no CEIVAP (Equipe base e
Superintendências Regionais);
 Finalizar processo de criação do CBH BIG;
 Promover a implantação dos CBH na região hidrográfica RH-X Itabapoana;
 Apoiar a realização de Contratos e Convênios celebrados com interveniência dos CBHs
(FUNDRHI);
 Acompanhar os processos administrativos (P.A.) INEA;
 Estimular a capacitação continuada da equipe GEAGUA e das Superintendências
Regionais, nas atividades de apoio a gestão descentralizada de recursos hídricos;


Promover a realização de seminários temáticos, junto aos CBHs e ao CERHI-RJ, como
processo participativo ao Plano de Estadual de Recursos Hídricos;



Exercer a função de Secretaria Executiva do CERHI-RJ.

GERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL – GEGAM
MUNICÍPIOS CONVENIADOS ATÉ 31/12/2010
ARARUAMA

PIRAÍ

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PORTO REAL

ARRAIAL DO CABO

QUEIMADOS

BARRA DO PIRAI

QUISSAMÃ

BARRA MANSA

RESENDE

BELFORD ROXO

RIO BONITO

CABO FRIO

RIO CLARO

CACHOEIRA DE MACACU

RIO DAS OSTRAS

CASIMIRO DE ABREU

RIO DE JANEIRO

DUQUE DE CAXIAS

SÃO GONÇALO

GUAPIMIRIM

SÃO JOÃO DA BARRA

ITABORAÍ

MACAÉ

SÃO JOÃO DE MERITI
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO
PRETO
SÃO PEDRO DA ALDEIA

MANGARATIBA

SAQUAREMA

MENDES

SILVA JARDIM

MESQUITA

TANGUÁ

NITERÓI

TERESÓPOLIS

NOVA FRIBURGO

TRÊS RIOS

NOVA IGUAÇU

VASSOURAS

PETRÓPOLIS

VOLTA REDONDA

ITAGUAÍ

1.

AÇÕES GERAIS DESENVOLVIDAS


Adequação de 39 termos de convênio de descentralização do licenciamento através de
assinatura de aditivos;



Acompanhamento das condicionantes de eficácia dos Convênios;



Suspensão temporária de Convênio – 4 (São Gonçalo, Mangaratiba, Silva Jardim e São
José do Vale do Rio Preto);



Avaliação e Revisão das atividades delegadas aos municípios conveniados com base no
equipe técnica que atua no licenciamento, para aprovação do CONDIR (Resolução INEA
nº 12/2010, alterada pela Resolução INEA nº 26/2010);



Promoção de convênios para descentralização do licenciamento em novos municípios;
- Reuniões com municípios não conveniados – 12 (Maricá, Magé, Angra dos Reis, Itatiaia,
Areal, Paraty, Rio Claro, Aperibé, Natividade, Três Rios, Queimados, São José de Ubá);
- Novos convênios celebrados – 3 (Queimados, Três Rios e Rio Claro);



Capacitação dos técnicos municipais para a gestão ambiental
- Municípios certificados – 44 (2 ainda não conveniados)
- Gestores municipais capacitados – 111 técnicos;



Produção de publicações de orientação técnica
- Lançamento das três primeiras Cartilhas da Série Gestão Ambiental;



Apoio e Avaliação do licenciamento municipal:
- Licenças municipais recebidas – 1.810
- Licenças municipais avaliadas – 63%
- Atividades licenciadas auditadas através de vistorias – 25
- Sugestão de cancelamento de licença – 19
- Reuniões técnicas para orientação aos municípios conveniados – 70
- Esclarecimentos técnicos prestados por e-mail – 183

2.

ALTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS QUE NORTEIAM O PROCESSO
DE DESCENTRALIZAÇÃO.

2.1

Decreto nº 42.440, de 30 de abril de 2010

Alteração do Decreto nº 42.050, de 25 de setembro de 2009, que disciplina o procedimento de
descentralização do licenciamento ambiental mediante a celebração de convênios com os municípios
do estado do rio de janeiro, e dá outras providências.
2.2

Resolução INEA nº 12, de junho de 2010

Dispõe sobre os empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental pode ser transferido
aos municípios, por meio de convênio, e dá outras providências.

2.3

Resolução INEA nº 26, de dezembro de 2010

Altera a Resolução INEA nº 12, de 08 de junho de 2010, que dispõe sobre os empreendimentos e
atividades cujo licenciamento ambiental pode ser transferido aos municípios, por meio de convênio.
3.

CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO AMBIENTAL

Realizado na sede do INEA, nos dias 4, 10, 17, 24 e 31 de agosto de 2010, com carga horária de 30
horas.
4.

CERTIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Cursos GEGAM - comparativo de municípios

Nº de municípios
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Foi elaborado e disponibilizado material didático em meio digital para 44 Municípios e 8
Superintendências Regionais do INEA (SUPMA, SUPSEP, SUPPIB, SUPBG, SUPLAJ, SUPMEP,
SUPRID e SUPSUL).

5.

PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA

Lançamento de cartilhas da série GESTÃO AMBIENTAL, direcionada aos técnicos municipais:


Descentralização do Licenciamento Ambiental no Estado do Rio de Janeiro



Faixa Marginal de Proteção



Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos

O lançamento das Cartilhas foi divulgado em diversos veículos de comunicação, como os sítios do
Jornal do Brasil e Ambiente Brasil, e a GEGAM recebeu inúmeras solicitações de envio para
diferentes cidades do Rio de Janeiro, além dos seguintes Estados:


Pernambuco



São Paulo



Amazonas



Maranhão



Rio Grande do Sul

Foram encaminhados exemplares a todas as Superintendências do INEA, DILAM, DIBAP, aos
Núcleos do Ministério Público Estadual, IBAMA, Batalhão Florestal, Inmetro, Universidades, Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, FIRJAN, ANAMMA-RJ, AEMERJ e Empresas de Consultoria.

6.

AÇÕES COMPLEMENTARES

6.1

Articulação com o Ministério Público Estadual

Estabelecimento de ação conjunta com o Ministério Público Estadual – 6º Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva e Meio Ambiente, em março de 2010,
objetivando o acompanhamento das cláusulas dos Convênios assinados.

6.2

Instruções Técnicas Disponibilizadas aos Municípios:

6.2.1 Cartas


Supressão de Vegetação;



Licenciamento de serviços de Vetores e Pragas;



Licenciamento de Higienização de caixas d’água;



Licenciamento de Transporte com atividades desenvolvidas em mais de um Município;



Processos de Licenciamento instaurados antes da Resolução nº 12/2010;



Investimento na estruturação do corpo técnico Municipal;



Adequação da Legislação Municipal ao novo SLAM;



Licenciamento de atividades que envolvem tancagem de produtos perigosos;



Expedição de Certidão ou Declaração sobre uso e ocupação do solo.



Avaliação das licenças municipais recebidas com as respectivas orientações.

6.2.2 Kit Convênio
Relação de documentos disponibilizados em meio digital aos Municípios que pretendem aderir ao
processo de Descentralização do Licenciamento.
Constam no CD os seguintes modelos:

6.3



Ofício do Prefeito



Minuta de Convênio



Código Ambiental



Plano Diretor



Conselho de Meio Ambiente



Fundo Municipal de Meio Ambiente



Legislação que disciplina a Descentralização

Mapeamento dos Processos de Trabalho da GEGAM

Com o apoio da Fundação Getúlio Vargas – FGV foram mapeados os processos de trabalho
executados no âmbito da GEGAM.
6.4

Apoio ao Programa Ambiente Local (Parceria SEA/INEA/AEMERJ)

Formulação da grade do Módulo Licenciamento Ambiental e Fiscalização, direcionado à capacitação
de gestores e técnicos municipais.
6.5

Implantação de Instrumentos de Controle


Check-list para avaliação das licenças municipais



Check-List para Assinatura do Convênio
Condições para a Vigência do Convênio, conforme art. 12º
e seu § único do Decreto Estadual nº. 42.050/09, alterado
pelo Decreto n. 42.440/10

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

Possuir corpo técnico especializado, integrante do quadro
funcional próprio, para a realização da fiscalização e do
licenciamento ambiental.
Apresentar relação dos profissionais que integram seu
corpo profissional especializado, incluindo a qualificação
profissional e o vínculo destes com o Município.
Ter implantado e em funcionamento o Conselho Municipal
de Meio Ambiente, com representação da sociedade civil
organizada.
Apresentar cópia do ato ou lei de criação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente, bem como a relação de seus
membros e a ata da última reunião realizada.
Possuir legislação própria disciplinando o licenciamento
ambiental municipal e as sanções administrativas pelo seu
descumprimento.
Apresentar a legislação ambiental municipal existente.
Possuir Plano Diretor (população superior a 20.000
habitantes) ou lei de diretrizes urbanas (população igual ou
inferior a 20.000 habitantes).
Apresentar cópia da lei que aprova o plano diretor ou da lei
de diretrizes urbanas.

Ter implantado o Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Apresentar cópia da lei que criou o Fundo Municipal de
Meio Ambiente, bem como a relação dos integrantes do
respectivo órgão gestor.
Apresentar o endereço no qual serão requeridas as
licenças.

ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

OBS:

ACOMPANHAMENTO DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO
Obrigações do Município em decorrência do Convênio

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

Encaminhar ao INEA, bimestralmente, o cadastro das
atividades licenciadas, georreferenciado, juntamente
com cópia das licenças ambientais outorgadas, em meio
digital.

Controle de Entrega e Avaliação das Licenças Municipais
LICENÇAS

ENTREGUES

NECESSITOU
AJUSTES

MÊS
REFERÊNCIA

LP
LPI
LI
LIO
LO
LAS

janeiro / fevereiro

MUNICÍPIO/ANALISTA

TOTAL

LP
LPI
LI
LIO
LO
LAS
TOTAL

janeiro / fevereiro



OBSERVAÇÃO



Controle de Visitas aos Municípios Conveniados
VISTAS AOS MUNICÍPIOS
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Relatório de Avaliação Periódica das Licenças Ambientais
GEGAM – GERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO
AMBIENTAL MUNICIPAL
AVALIAÇÃO DAS LICENÇAS MUNICIPAIS
EMITIDAS EM ---Após análise das licenças emitidas pelo Município, recomendamos que sejam observados os itens
abaixo discriminados:
IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE:
1-Coordenadas Geográficas: deverão estar sempre indicadas no corpo da Licença.
2 Estações de Tratamento de Esgoto: deverá ser especificado a capacidade de tratamento da ETE.
3-Empreendimentos Imobiliários ou Loteamentos: indicar sempre na Licença, a área total construída e ou
número de unidades que constam do projeto.
CONDIÇÕES DE VALIDADE / RESTRIÇÕES:
Analisando as licenças emitidas, constatamos a necessidade de inclusão e/ou exclusão de restrições.
OUTRAS OBSERVAÇÕES:
Observamos que a Secretaria emitiu as seguintes Licenças em desacordo com o estabelecido pela Resolução
INEA
ANALISTA RESPONSÁVEL:

GERENTE:

GERÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO – GEGET

1.

GERENCIAMENTO COSTEIRO

1.1

Projeto de Gestão Integrada do Ecossistema da Baía da Ilha Grande


Finalização do PRODOC e submissão do Projeto à SEAIN (Ministério das Relações
Exteriores);



Arranjos institucionais, comprometimentos e parcerias com as Prefeituras de Angra dos
Reis e de Paraty com a temática do saneamento, envolvendo valores de até R$ 20
milhões em ações estruturantes;



Pactuação sobre a integração da Gestão Costeira e de Recursos Hídricos na RH1 (Baía
da Ilha Grande), associada à temática do Projeto BIG;



Criação de um Comitê de Bacia integrado à gestão costeira;



Realização de sete oficinas técnicas e comunitárias envolvendo ampla gama de atores
sociais e institucionais.

1.2

Projeto ORLA (MMA / MP-SPU / INEA)


Realizados dois seminários de planejamento e preparação do Plano de Gestão Integrada
da Orla Marítima de Niterói (com a Prefeitura, IPHAN, INEPAC, Barcas S/A, atores sociais
locais,) e diversas reuniões técnicas com a Prefeitura, SPU, Ministério Público Estadual e
Federal;



Realizado o primeiro seminário técnico do Projeto Orla para planejamento e preparação
do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima de Farol de São Tomé – Campos dos
Goytacazes;



Participação no III Seminário Nacional do Projeto Orla;



Realizados o primeiro e segundo seminários técnicos do Projeto Orla para planejamento e
preparação do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima de Niterói;



Realizadas vistoria técnica e reunião com equipe técnica da Prefeitura do município de
São João da Barra;



Realizadas vistoria técnica e audiência pública do Projeto de Gestão Integrada da Orla
Marítima da Praia da Ferradura do município de Armação dos Búzios

1.3

Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baia de Sepetiba – BID

O Consórcio CKC/COBRAPE será contratado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
para elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba.
2.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BASE DE DADOS CARTOGRÁFICOS


Localização e georreferenciamento das atividades / empreendimentos licenciados
reduzindo o passivo em aproximadamente 94% (de 3000 para 200 pontos);



Elaboração de diversos mapas utilizando a ferramenta SIG (software ArcGis 9.2. da
ESRI), para atender às necessidades de localizações de atividades/empreendimentos;



Elaboração de bases cartográficas em apoio aos Projetos desenvolvidos na GEGET.

3.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

3.1

Minha Casa Minha Vida

Destinação de recursos do Programa Morar Feliz como estratégia de antecipação do Estado na
escolha de áreas consideradas livres de riscos ambientais, considerando os vetores de crescimento
e os vazios urbanos.

3.2

Ordenamento da Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Piratininga

Levantamento de campo identificando áreas para proposição de projetos de implantação de áreas de
lazer, unidades de conservação, delimitação definitiva da faixa marginal de proteção e
remanejamento de algumas habitações.
3.3

Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente no Rio Paraíba do Sul;

Desenvolvimento de estudos técnicos específicos e demanda de diferentes atores para a escolha de
soluções e/ou mitigações para a regularização fundiária de áreas urbanas situadas nas margens do
rio Paraíba do Sul, trecho do município de Barra Mansa.
3.4

Projeto de Recuperação da Faixa Marginal de Proteção do Rio Paraíba do Sul na CSN

Desenvolvimento de um projeto de reconstituição das áreas da Companhia Siderúrgica Nacional,
inseridas na Faixa Marginal de Proteção do Rio Paraíba do Sul, passíveis de recuperação.
3.5

Projeto Rio Rural

Identificação de áreas prioritárias para recuperação de nascentes e faixa marginal, em micro bacias
hidrográficas nas áreas rurais da Região Norte Noroeste Fluminense.
4.

LOCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES/EMPREENDIMENTOS

Durante o ano de 2010, foram localizadas 1.591 atividades / empreendimentos com coordenadas
UTM. Cada atividade localizada foi classificada de acordo com sua tipologia e, posteriormente,
cadastrada no Sistema GEODATA.

Processos submetidos a Análise Espacial na GEGET
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Nota: Para cada atividade/empreendimento georreferenciado, foi realizada uma Análise Espacial e
um Parecer de Localização, em atendimento às solicitações: do licenciamento ambiental; dos
Ministérios Públicos (Estadual e Federal); das Justiças (Estadual e Federal); da Procuradoria; do
SPU.

3

ARTICULAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL


Cooperação com a Secretaria de Patrimônio da União – SPU: Vistorias em aterros ou
obras na orla marítima do Estado, visando a elaboração de Laudo Ambiental da GEGET
(aforamento, cessão de área, acrescido de marinha, inscrição de ocupação, etc).;



Cooperação com outros Órgãos, em trabalhos diversos: Procuradoria do Estado, Polícia
Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, ICMBio, EMATER, Secretaria Estadual de
Agricultura, Abastecimento e Pesca – SEAP, DRM, INEPAC, Ministério do Meio Ambiente,
Ministério da Pesca e Aquicultura, INCRA, ITERJ, etc.;



Cooperação técnica para viabilidade ambiental e licenciamento de atividades pesqueiras e
de aquicultura: SEAP, FIPERJ e Ministério da Aqüicultura e da Pesca.

4

APOIO À DIBAP NA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA


Elaboração da proposta de criação da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu no
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento em apoio a UFRJ;

5.



Elaboração da proposta de criação da Área de Proteção Ambiental de Piranema;



Participação na criação do Parque Estadual da Costa do Sol.

CURSOS/ENCONTROS / SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS


Introdução ao ARCGIS-DESKTOP 9.3 – Imagem Sistemas e Informações Ltda.;



Workshop de Licenciamento Ambiental da Aqüicultura –Capacitação dos Analistas
Ambientais das OEMAs – Ministério da Pesca e Aquicultura/ABEMA – Camburiú, SC;



I Oficina de Avaliação e Organização – 3ª Conferencia de Meio Ambiente;



Capacitação em Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro e
Bacia do Rio Paraíba do Sul;



Câmara Técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – DF;



Curso de Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica – CRBio/CAP NET Brasil;



Oficina de Trabalho Nacional sobre Metodologia de Zoneamento Ecológico Econômico
Costeiro – MMA, DF;



3º Seminário Nacional sobre Projeto Orla – MMA, DF;



Seminário de Erosão Costeira – Ministério Público Federal, São João da Barra, RJ;



Projeto AMA-Reflorestamento – Cervejaria Petrópolis – Teresópolis;



II Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas;.
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GERÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS – GEIRH

A Gerência de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos da Diretoria de Gestão das Águas e do
Território foi concebida visando primordialmente:


A implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos nas regiões
hidrográficas do Estado, de forma orientada e planejada em articulação com os Comitês
de bacia;



O desenvolvimento de projetos estratégicos relacionados aos instrumentos de gestão de
recursos hídricos.

Suas atividades estão relacionadas à implantação dos instrumentos de recursos hídricos previstos na
legislação, de modo a propiciar a gestão descentralizada e participativa das águas, e a buscar as
condições de sua garantia em quantidade e qualidade para as atuais e futuras gerações.

Em seu segundo ano de atividades (2010), a Gerência consolidou ações na área de cadastro e
cobrança pelo uso da água de domínio estadual e iniciou importantes atividades na área de
planejamento, entre as quais destacamos:
1.

CADASTRO DE USOS E USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS


Consolidação do CNARH como sistema de cadastramento único no estado do Rio de
Janeiro, independentemente do domínio do uso;



Implantação do Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos – SEIRH: início
da operação, com integração das bases de cadastro, outorga e cobrança com o
SNIRH/ANA;



Capacitação de 103 técnicos das Superintendências Regionais para atendimento aos
usuários de recursos hídricos;



Treinamento de 146 técnicos da EMATER no CNARH para apoiar o processo de
regularização do setor agropecuário (Resolução nº 15/2010).

2.

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA


Recuperação significativa de valores em aberto: integração com GEFIN/DIAFI;



Aumento expressivo da arrecadação: adimplência próxima de 100%;



Divulgação das informações sobre saldos das subcontas dos Comitês de Bacia no
FUNDRHI no site do INEA de forma sistemática e atualizada: integração com
SECOMB/GEFIN/DIAFI;



Acompanhamento dos estudos de aperfeiçoamento da metodologia de cobrança pelo uso
da água de dominialidade federal na bacia do rio Paraíba do Sul empreendidos pelo
CEIVAP.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS CADASTRADOS NO CADASTRO
NACIONAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS – CNARH

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDRHI

VALORES ARRECADADOS COM A COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA POR REGIÃO HIDROGRÁFICA

3.

PLANEJAMENTO


Plano Estadual de Recursos Hídricos: apoio à elaboração do Termo de Referência e
acompanhamento do processo licitatório;



Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras: apoio à
Celebração do Convênio 25/10 entre INEA e Petrobras com interveniência do CBH Macaé
para elaboração do Plano de Recursos Hídricos da RH Macaé e das Ostras e
acompanhamento do processo licitatório;



Enquadramento dos Corpos d’água em Classes de Uso: elaboração do parecer final
da proposta de enquadramento do Plano de Bacia do Guandu resultante do Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria INEA PRES Nº107, de 13 de abril de 2010;



Coordenação da elaboração do projeto para a integração das bases de dados do
monitoramento quali-quantitativo e articulação com o Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos – CT-HIDRO (Edital MCT/CNPq/CT-Hidro/ANA Nº15/2010).

ATIVIDADES

QUANTIDADE

DETALHES

ADMINISTRATIVAS
PROCESSOS RECEBIDOS

258

PROCESSOS EXPEDIDOS

217

PROCESSOS NA GERÊNCIA

57

CIs RECEBIDAS

37

CIs EXPEDIDAS

96
3

CARTAS RECEBIDAS
CARTAS/E-MAILS CONVOCAÇÃO
USUÁRIO
OFÍCIOS RECEBIDOS

0
5
12

OFÍCIOS EXPEDIDOS

1

TERMOS E CONTRATOS
ATENDIMENTOS TELEFÔNICOS

TERMO DE COMPROMISSO INEA/AGUAS DE
NITEROI

1.580
581

ATENDIMENTOS EMAIL

40

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
CADASTRO & COBRANÇA

17

PLANTÃO SEAGUA
TOTAL DE CADASTRADOS NO
CNARH
DECLARAÇÕES CONSISTIDAS

5.843

CNARH - NOVOS CADASTROS

896

472

612

CNARH - RETIFICAÇÕES
VALOR COBRADO EM 2010
VALOR ARRECADADO ATÉ
OUTUBRO de 2010
ACORDOS DE PARCELAMENTO –
2010
VALORES DE PARCELAMENTO
PAGOS ATÉ OUTUBRO de 2010
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
ANEEL ATÉ SETEMBRO de 2010

R$ 24.456.206,11
R$ 20.235.556,98
R$ 9.043.110,10
R$ 7.497.086,33
R$ 4.666.680,58

PRODUÇÃO TÉCNICA
PARECERES TÉCNICOS

4

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

6

ADITIVOS A CONTRATOS

1

PORTARIAS

1

RESOLUÇÕES

1

LEIS

1

Notas Técnicas: Águas de Niteroi, Plano
Macaé, Plano Estadual de Recursos Hídricos;
Proposta Enquadramento do Guandu .
Sistema Estadual de Informações de
Recursos Hídricos; Monitoramento da carteira
de projetos estratégicos do INEA (10
projetos); Contrato de Gestão; Plano Estadual
de Recursos Hídricos; Plano Macaé; CTHidro.
Sistema Estadual de Informações de
Recursos Hídricos (1).
Portaria que cria o grupo interno de trabalho
para desenvolvimento do projeto de
enquadramento dos corpos d'água do Estado
do Rio de Janeiro
Resolução INEA nº 15 – regularização do uso
de recursos hídricos para pequenos
agricultores
Lei 5639/10 – Contratos de gestão

REUNIÕES TÉCNICAS

119

SEIRH, AGENERSA, CERHI / Câmaras
Técnicas, CTC / CEIVAP, Qualidade da Água;
AGEVAP; ANA; SEA; SEIRH; Procuradoria
SEA/INEA; Projeto Enquadramento; Núcleo
de Monitoramento do INEA; Portal INEA;
CEDAE; Comitês; IQA FUZZY; CTCOB;
EMATER

REUNIÕES INTERSETORIAIS

12

DIAFI; GEHFO; GEAGUA; GEFIN

PALESTRAS/TRABALHOS
APRESENTADOS

2

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS,
PALESTRAS, OFICINAS, CURSOS

8

Oficina Regional PNRH Atlântico Sudeste;
Oficina de Cobrança-ANA;
Curso FGV; Curso de hidrologia e gestão de
bacias hidrográficas; Seminário PSA - MMA CNTI - Brasília; Forum EMPRAPA; Simpósio
sobre pagamento de serviços ambientais;
Oficina de Cobrança; Seminário Saneamento;
Seminário Delegatárias.

CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS
DE GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS PARA DIRETORIAS E
REGIONAIS - TÉCNICOS
TREINADOS:
TREINAMENTO SOBRE CNARH PARA
TÉCNICOS DA EMATER - TÉCNICOS
TREINADOS NOS MUNICIPIOS:
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SUPBG (12); DIAFI/DIGAT (6); SUPSUL (12);
SUPBIG (7); SUPPIB (11); SUPMA (12);
SUPRID (14); GERAL (29)
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Barra Mansa; Cachoeiras de Macacu;
Cordeiro; Campos dos Goytacazes; Itaperuna.

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – GEAM

Missão da GEAM
Apoiar o exercício da cidadania na elaboração e execução de políticas públicas, por meio da
participação dos cidadãos na gestão dos recursos ambientais e nas decisões que afetam a qualidade
do meio ambiente.

Programas e Campanhas de Educação Ambiental

Programa de Formação de Agentes Ambientais

O Programa de
Formação

de

agentes ambientais é uma demanda forte das comunidades e nosso objetivo é incorporar os Agentes
Ambientais formados pelo nosso programa gerando trabalhos verdes (Green Jobs) a partir do

voluntariado, com ajuda de custo prevista em projetos desta Gerencia aprovados pelo FECAM para
2011. Durante todo ano de 2011 o programa realizou diversas atividades com os Agentes
Ambientais.
Em 2011 tivemos a continuação da turma dos Agentes Ambientais de Nova Sepetiba que teve seu
início em 2010 e seu término em maio de 2011.
Iniciamos com três turmas, em torno de 150 participantes, no meado do curso ficamos com duas
turmas, em torno de 90 participantes. Foram aprovadas 64 pessoas. Hoje temos em torno de 25
agentes ambientais em ação atuando em Nova Sepetiba e adjacências. Nas ações de campo
(campanha do lixo, dengue, água, palestras e eventos) dentro e fora da comunidade recebemos um
público estimado de mais de 5000 pessoas.
Visita ao Encontro das Águas
Em janeiro, o programa contemplou os alunos do curso de formação de agentes ambientais, com
uma visita a uma exposição no espaço Encontro das Águas, na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Cerca de 40 alunos da segunda turma do projeto de Formação de Agentes Ambientais do Instituto
Estadual do Ambiente visitaram nesta terça-feira (08/02) a exposição o Encontro das Águas, na
Lagoa Rodrigo de Freitas. O curso faz parte do projeto de educação ambiental desenvolvido no
Condomínio Nova Sepetiba II coordenado pela Gerência de Educação Ambiental. No ano passado, o
programa alcançou a mobilização do plano Pavuna-Meriti e agentes de Duque de Caxias, Nilópolis,
Rio de Janeiro e São João de Meriti.
Visita Estação de Tratamento Nova Cedae
A segunda turma do curso de formação de agentes ambiental visitou a Estação de Tratamento de
Água Guandu, na Nova CEDAE – responsável por 80% da distribuição de água potável da região
metropolitana do Rio.
Aproximadamente 40 alunos participaram da atividade no dia 18/02 que objetiva conscientizar
estudantes sobre o uso racional da água e torná-los multiplicadores de opinião.
Eco Festa de Agentes Ambientais de Nova Sepetiba
Exposições, oficinas e sessão de cinema documentário foram alguns dos ingredientes que agitaram
os sábados dos moradores de Sepetiba e Nova Sepetiba. As atividades fazem parte da Eco festa
dos Agentes Ambientais que aconteceu nos dias 19/11 e 26/11.
Quem passou pela Praça do Tijolinho teve a oportunidade de participar de diversas atividades, como
exposição de produtos feitos com materiais recicláveis, oficinas de mosquiteca com garrafas pet e de
sensibilização sobre a campanha 10 minutos contra a dengue, exibição do CineSEA no Inea, além
de apresentação de artistas locais.

No dia 26/11 o Inea realizou a 2ª Eco Festa dos Agentes Ambientais na praia de Sepetiba. Durante
todo o dia cerca de 300 pessoas participaram das atividades que foram realizadas em parceria com a
Odebrecht.

Programa Coleta Seletiva Solidária

Missão
Promover a implantação de Programas Municipais de Coleta Seletiva Solidária no Estado do Rio de
Janeiro, em atenção às leis e às normas ambientais, através do planejamento participativo, da
educação ambiental e do controle social, com reconhecimento, inclusão, valorização e protagonismo
da categoria dos catadores de materiais recicláveis.
Metodologia
Considerando a potencialidade e as limitações encontradas em cada território, optou-se por uma
estratégia metodológica que conjugasse planejamento com flexibilidade, possibilitando a construção
de espaços de gestão ampliada e participativa, composta por 3 fases, a saber:
Fase I: Estruturação
As ações na FASE I são direcionadas aos Gestores Municipais (prefeitos, secretários e servidores do
quadro efetivo) e catadores de materiais recicláveis com o objetivo de instrumentalizá-los para o
início do processo de implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária.
Fase II: Piloto
Consolidar a rotina do gerenciamento operacional (conjunto de técnicas, instrumentos e
procedimentos) dos gestores e servidores públicos, bem como do grupo de catadores, para a
realização do serviço municipal de coleta seletiva, definir capacidades e limitações, organizar a

divisão do trabalho e determinar as responsabilidades. E, com isso, construir uma rotina operacional
capaz de garantir um serviço eficiente.
O serviço em caráter piloto tem como funcionamento básico a realização de roteiros curtos, muitas
vezes coletando apenas em grandes geradores (órgãos públicos, escolas e comércio) ou realizar
algumas pequenas rotas de coleta domiciliar porta a porta.
Fase III: Expansão Territorial
Amadurecimento na gestão municipal sobre a coleta seletiva e na parceria com os catadores,
caracterizando a institucionalização do serviço de coleta seletiva com integração dos catadores. Com
esta profissionalização e institucionalização do serviço municipal de coleta seletiva, o desafio maior é
materializar os investimentos para melhorias e ampliações da infraestrutura da coleta seletiva, bem
como o transporte adequado para cobrir as áreas de coleta. Além da infraestrutura adequada para a
coleta seletiva é preciso neste oficializar serviço de coleta, com o marco legal que regulamenta a
coleta seletiva e a parceria com os catadores.
Quanto às atividades operacionais, os municípios receberão ações complementares e de reforço,
quando é apresentada demanda ou são identificados problemas em atividades durante o
monitoramento, a fim de garantir a institucionalidade dos Programas Municipais, mesmo com a
mudança de gestores do município.

Resultados:
Eixo Gestores Públicos:
Considerando que a gestão dos resíduos sólidos urbanos é uma responsabilidade do Poder
Público Municipal, todo o processo para implantação da coleta seletiva passa a ser também
uma atribuição do governo municipal.
Este eixo é o condutor da equipe do PCSS na interlocução com o município. E além de iniciar o
contato e sensibilização do gestor municipal, realiza o suporte técnico para a equipe
responsável pelas operações da coleta seletiva. Conhecendo o território e seus interlocutores,
o eixo gestores subsidia o planejamento das ações dos demais quando o município inicia a
fase II – Piloto.
O Programa Coleta Seletiva Solidária despertou o interesse dos gestores municipais pelas
políticas de gestão dos resíduos sólidos urbanos. Nestes 30 meses de atuação do PCSS temse que 43 municípios iniciaram um processo de estruturação de um Programa Municipal de
Coleta Seletiva Solidária.
Para observar de forma breve os diferentes momentos dos programas municipais de coleta
seletiva solidária, a equipe do PCSS desenvolveu o Mapa de Status, que informa a Fase em
que se encontra cada município integrado ao PCSS. (ver na página 14)
Eixo Escolas:
O Eixo Escolas Estaduais, realizado em parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental
da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), objetiva instrumentalizar as escolas para
implantação da coleta seletiva em cumprimento ao Decreto estadual 40.645/07.
Município

Número de escolas atendidas

Número de escolas
com coleta implantada

Carmo

7

3

Duque de Caxias

14

14

Laje do Muriaé

2

2

Mendes

3

3

Mesquita

11

2

Miguel Pereira

5

5

Paty do Alferes

3

3

Petrópolis

15

6

Resende

5

2

Teresópolis

12

2

Barra Mansa

3

1

TOTAL

80

43

Eixo Órgãos Públicos Estaduais:
A implantação da coleta seletiva solidária nos Órgãos Púbicos Estaduais tornou-se obrigatória
a partir do Decreto Estadual 40.645/07. O Decreto institui a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, na
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, e dá outras providências.

Status – Resultados Gerais
Órgão Estaduais com coleta seletiva implementada – 16 Órgãos
Órgãos Estaduais com implementação da coleta seletiva em andamento –
Órgãos
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Eixo Catadores de Materiais Recicláveis:
O objetivo deste eixo é mobilizar, identificar e formar grupos de catadores para constituírem
uma Associação ou Cooperativa, bem como fortalecer institucionalmente os grupos já
existentes.
Para fomentar o desenvolvimento econômico dos empreendimentos, a equipe do eixo Catador
tem como diretrizes estratégicas: o desenvolvimento de “serviços especializados” em coleta
dos resíduos comerciais e industriais, de eventos públicos e ou privados. E, como estratégias
para agregar valor aos materiais, as atividades vão desde a otimização dos processos de
triagem e prensagem, até a busca de investimento para ampliar as estruturas de estoque e
verticalização da cadeia produtiva.

Total de materiais recicláveis coletado seletivamente e destinado de forma
adequada: 565 t/mês

Total de Catadores organizados em cooperativas/associações e integrados aos
Programas Municipais de Coleta Seletiva Solidária: 415 catadores

Observatório Estadual de Programas Municipais de Coleta Seletiva:
No percurso de consolidação dos Programas Municipais de Coleta Seletiva são criados muitos
instrumentos e procedimentos de monitoramento dos resultados, os quais são tratados e
utilizados para fornecer resultados concretos, bem como consolidar índices e parâmetros. Para
viabilizar o gerenciamento destas informações está em construção a proposta de um
Observatório Estadual de Programas Municipais de Coleta Seletiva, com vistas a acompanhar
e mensurar o processo de implantação dos Programas Municipais.
Anexos
Mapa de Status – desenvolvido pela equipe do PCSS para observar de forma breve os
diferentes momentos dos programas municipais de coleta seletiva solidária;
Tabela de Controle de desempenho dos Programas Municipais de Coleta Seletiva Solidária
com o detalhamento da situação atual do Município;
Avaliação do PCSS – novembro de 2011
Em novembro de 2011 foi encaminhada para os gestores municipais uma ficha de avaliação do
desempenho da equipe do PCSS.
Nesta ficha de avaliação foram questionados pontos sobre o conteúdo trabalhado, nível técnico
da equipe e o aspecto relacional da equipe com o município.

Tabela de Controle de desempenho dos Programas Municipais de Coleta Seletiva Solidária com o detalhamento da situação atual do
Município (por ordem alfabética)

Município

Entrada no
PCSS

FASE ATUAL

POTENCIAL
ESTIMADO
Recicláveis
T/Mês

Angra dos Reis

abr/10

Piloto

1.500

Estruturação

90

Aperibé
Araruama

mai/10

Estruturação

937

Armação de Buzios

mar/11

Estruturação

480

Arraial do Cabo

jul/10

Estruturação

470

Barra Mansa

set/09

Expansão

507

Cabo Frio

mai/11

Estruturação

900

Cachoeiras de Macacu

abr/10

Piloto

210

Carmo

out/10

Piloto

73

Cordeiro

mai/10

Estruturação

150

Duque de Caxias

set/10

Piloto

9.998

Itaocara

fev/11

Estruturação

120

Itatiaia

mar/10

Estruturação

140

Japeri

ago/10

Estruturação

720

Laje do Muriaé

mar/10

Piloto

56

Macuco

Estruturação

Escolas
Atendidas

4

Escolas
com
CSS

1

Catadores
Organizados

Recicláveis
Comercializados
T/Mês

Desempenho
Coleta Seletiva

5

6

0,41%

33

73

14%

16

8%

4

3

7

7

10%

84

9

116

2

0,02%

1

1

2

2

5

4

6%

Magé

nov/10

Piloto

941

13

20

2%

Município

Entrada no
PCSS

FASE

POTENCIAL
ESTIMADO T/Mês

Escolas
Atendidas

Escolas
com CSS

Catadores
Organizados

Recicláveis
Comercializados
T/Mês

Desempenho Coleta
Seletiva

Mendes

ago/10

Piloto

112

-

3

4

2

1%

Mesquita

jan/11

Expansão

2.195

2

2

12

75

3%

Estruturação

1.020,00
4

4

10

25

15%

37

160

3%

Maricá
Miguel Pereira

set/09

Expansão

170

Natividade

jun/11

Estruturação

120,00

Estruturação

1.122,60

Expansão

6.122

Nova Iguaçu

Estruturação

9.900,00

Nova Friburgo

Estruturação

1.470,00

Nilópolis
Niterói

jan/11

Paraty

jun/10

Estruturação

180,00

Paty do Alferes

jan/10

Estruturação

186,95

3

3

30

18

9%

Expansão

2.160

16

6

36

45

2%

Estruturação

90,00

Estruturação

930,00

100

13%

Petrópolis
Porciúncula

jun/11

Queimados
Resende

out/10

Expansão

781

Rio Bonito

abr/10

Estruturação

300,00

Rio de Janeiro

69.711,90

8
19

2

75

Sta. Maria Madalena

out/10

Estruturação

60,00

Município

Entrada no
PCSS

FASE

POTENCIAL
ESTIMADO T/Mês

São Fidélis

jun/11

Estruturação

240

São Gonçalo

Estruturação

9.309

São João de Meriti

Estruturação

3.971

Recicláveis

São Sebastião do Alto

set/10

Estruturação

75

Teresópolis

out/09

Expansão

1.218

Estruturação

90

Estruturação

60

Expansão

1.497

Trajano de Moraes
Varre-Sai
Volta Redonda

jun/11

Escolas
Atendidas

Escolas
com CSS

Catadores
Organizados

11

2

9

16

1%

15

15

1%

Comercializados
T/Mês

Desempenho Coleta
Seletiva

Considerações finais
Cada Município teve uma atividade diferenciada, que deriva de acordo com a fase que se encontra
no programa. Para saber os detalhes da agenda realizada pelo PCSS nos meses de setembro a
novembro de 2011, veja neste relatório o tópico Atividades Realizadas.
Devido a condição metodológica, dividida em 3 Fases, pode-se considerar que as avaliações que os
gestores municipais fizeram acerca do eixo escola, não levou em conta que este eixo entra em
atividade apenas quando o município está em sua fase piloto ou expansão. E grande parte dos
municípios que retornaram a avaliação encontra-se ainda em fase de estruturação, portanto não
recebe ainda o eixo escolas..
Outra avaliação que na interpretação da equipe do PCSS precisa ser melhor dimensionada é com
relação à freqüência de encontros. Nota-se que apesar de todo o esforço da equipe em
instrumentalizar o município para que este tenha condições de autonomia operacional no serviço de
coleta seletiva, os mesmos ainda reivindicam maior presença do PCSS em sua rotina de trabalho. E,
além disso, uma certa expectativa de que a equipe do PCSS é quem vai conduzir a integração entre
as secretarias municipais ou ainda “forçar” o prefeito do município a despertar para uma vontade
política que efetive os investimentos necessários na coleta seletiva.
A equipe avalia que algumas insatisfações com relação ao eixo catador residem na construção
equivocada de uma expectativa do gestor municipal de que o eixo catador seria o responsável pela
total adaptação dos catadores (desorganizados) as novas regras exigidas pela coleta seletiva
solidária. Porém, estes gestores não levam em consideração a não estruturação do programa
municipal e a aceleração do encerramento do Lixão ou Aterro municipal.
Muitos gestores sugerem que a equipe do PCSS tenha um eixo focado no setor privado, para
angariar a colaboração dos grandes geradores entendidos como comercio e indústria.
A equipe identificou nesta avaliação algumas demandas especificas dos municípios. Demandas que
já foram incorporadas nas próximas atividades. Bem como conteúdos de capacitação que precisam
ser melhorados.

Programa de EA nas Unidades de Conservação

O Programa tem como pressuposto apresentar as Unidades de Conservação como sistemas abertos
em que a sociedade e a natureza interagem de forma dinâmica e harmônica onde a Educação
Ambiental no processo de gestão da UC deve proporcionar condições para a produção e aquisição de
conhecimentos e habilidades, para a mudança de atitudes e o desenvolvimento da participação cidadã,
principalmente de forma coletiva.
Os objetivos gerais deste programa são:


Promover a integração e a valorização da Unidade de Conservação pela comunidade
através da realização de atividades educativas e sócio-culturais e da oferta de opções de
recreação, contemplação e entretenimento.



Sensibilizar a comunidade local e visitantes para os conceitos de cidadania (direitos e
deveres), de modo a estimular a preservação/proteção e cuidados quanto aos recursos
naturais da UC e do seu entorno.



Incentivar o abandono das práticas predatórias que resultem em degradação ambiental,
prejuízos sócio-ambientais e/ou queda de qualidade de vida na comunidade, UC e seu
entorno.·



Promover a sustentabilidade local fomentando e apoiando alternativas de renda/emprego e
as práticas ecológicas com as comunidades do entorno.

As Unidades de Conservação já atendidas pelo Programa são: Parque Estadual da Pedra Branca,
Parque Estadual do Desengano, Parque Estadual da Ilha Grande, Parque Estadual dos Três Picos e a
Reserva Biológica de Araras.

Programa Rede das Árvores

Baseia-se na criação de uma rede de adotadores de mudas e tem como principal objetivo promover um
maior envolvimento dos seus participantes com as espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica. As
atividades do grupo acontecem através dos encontros para a doação das mudas e da troca de
informações constantes e virtuais
através do site www.rededasarvores.com.br
Para mais detalhes envie um e-mail para: rededasarvores@gmail.com
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Em setembro foi realizado o lançamento oficial do projeto Rede das Árvores no auditório do Inea com
cerca de 30 pessoas adotando as primeiras mudas de ipês roxo e amarelo e em dezembro 20 pessoas
adotaram as mudas doadas pelo Horto Florestal de Guaratiba.

Oficinas e Campanhas de Educação Ambiental

A educação ambiental é um mecanismo de reflexão ecológica que promove o conhecimento da melhor
forma de relação entre homem e meio ambiente. A implementação de políticas publicas de educação
ambiental nas diversas instituições da sociedade moderna fundamenta-se na necessidade de repensar
a exploração dos recursos naturais, tendo em vista a inevitável insustentabilidade agravada pela
expansão de novas tecnologias e pelo crescimento da população, cujo aumento na produção de
resíduos está diretamente associado.
Campanha Adote uma caneca
Essa campanha foca na distribuição interna das canecas como forma de incentivar à redução da
geração de resíduos sólidos. Tal proposta relaciona-se a necessidade de mantermos um padrão de
responsabilidade com a gestão pública sustentável, a fim de contribuir assim na implementação da
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) na instituição.
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Campanha de Combate ao tráfico de Animais Silvestres
Essa campanha foca no enfrentamento da comercialização de animais silvestres,
afinal bicho é bonito na mata!

Campanha de combate aos focos de Dengue
Formação de Brigadas para o combate aos focos de Dengue em parceria com a GELAV – Foram
realizadas 14 capacitações para formação de brigadas de combate a Dengue com participação
estimativa de 300 pessoas.
Oficina de reutilização de Pet e Tetrapak
Essa oficina se baseia na reutilização de materiais recicláveis para a confecção de objetos úteis, como
carteiras, porta-jóias e mosquitecas.
Oficina de Fotografia e meio ambiente
Essa oficina utiliza as técnicas do pinhole para ensinar crianças a tirar foto, trabalhar a criatividade e
reutilizar materiais. A ideia é fazermos frequentemente exposições com as fotografias.
Oficina “Os Sentidos de um rio”
Essa oficina se baseia na construção de um grande rio com retalhos que abrigam os desenhos e
mensagens das crianças. Depois, o rio pode ser utilizado para outras diversas atividades.
Oficina “Livro do ciclo da água”
Essa oficina se baseia na confecção de um livro de pano (ou papel), a partir de um tema ambiental que
tenha sido apresentado às crianças.
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Oficina amigárvore
Essa oficina tem como objetivo sensibilizar as pessoas apresentando a importância das árvores no meio
urbano; ressaltar a diferença entre a vegetação arbórea das vias públicas e a mata nativa; diferenciar as
partes de uma árvore e criar uma relação entre ser humano e natureza conhecendo suas
particularidades

Dinâmica solos/vegetação
O objetivo é fazer com que as crianças entendam a dinâmica do descarte dos resíduos domésticos,
realizando o levantamento e diagnóstico dos objetos encontrados, buscando a conscientização e
reformulando seus hábitos e costumes diários.
Confecção de blocos e cadernos com folhas de rascunho
Essa oficina aborda a necessidade de mudança de valores e atitudes, inserindo no cotidiano, hábitos e
costumes de que além de reciclar e reutilizar é preciso sensibilizar todos os envolvidos sobre reduzir
significativamente a quantidade de resíduos, e isso só é possível se consumirmos menos e de maneira
seletiva.
Algumas oficinas realizadas em 2011
18/01

Oficina de reaproveitamento de materiais recicláveis / doação de
brinquedos - Petrópolis

08/02

Oficina Mosquiteca – Encontro das águas

22/03

Dia mundial da água

30/04

Campanha contra a dengue em Santa Tereza

30/05

Inea nas comunidades – Angra dos Reis e Paraty

03/06

40 anos do Parque Estadual da Ilha Grande

11/06

Caravana Ecológica de Correias

18/06

Caravana Ecológica de Nogueira

25/06

Caravana Ecológica de Araras

30/06 a 05/07

Expo Itaguaí

12/07

Comemoração dos 34 anos do Rébio de Araras

21/08

Feira de troca “Casa de Cultura Anitcha”
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30/08

Projeto Semeando Educação

14/09 a 16/09

XII Festival de limpeza de Araras

21/09

29º Feira de prevenção de acidentes NUCLEP em Itaguaí

25/09

Feira de troca “ Casa de Cultura Anitcha”

06/10

Pedro do Rio Paiol de historia

21/10

Premiação de curtas EBX nas escolas

18/11

Semana das Águas de Macacu

19/11

Formação dos Agentes ambientais

16/12

Gincana contra dengue

Programa de EA no âmbito da Estrada Parque

Consiste em ações de Educação Ambiental para o saneamento, coleta seletiva e para a participação
social frente aos impactos que o aumento do acesso à região tende a trazer. Destacamos alguns
“produtos” deste trabalho em Mauá:
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Seminário Socioambiental e de Governança referentes aos impactos da pavimentação das RJ163 e RJ-151 – 06 e 07 de Julho/11
Cerca de 150 pessoas participaram do evento que aconteceu no Clube de Visconde de Mauá e que
tinha como objetivo promover maior conscientização da população em relação aos impactos positivos e
negativos, resultantes da melhoria do acesso à região e ao mesmo tempo envolver os moradores em
ações e comportamentos que aproveitem ao máximo os aspectos positivos da região.
Os estudos previamente realizados para a implantação da Estrada-Parque e o controle de fluxo turístico
na região foram alguns dos temas abordados na abertura do Seminário.
O primeiro dia de seminário foi divido em quatro mesas: Histórico, futuro da obra e projetos
relacionados; Governança; Planos diretores e Unidades de Conservação.
No segundo dia de evento, a comunidade juntamente com os gestores públicos, preencheram uma listamatriz contendo os impactos divididos em quatro fóruns de sustentabilidade separados por área de
interesse: Infraestrutura e Planejamento; Economia do Turismo e produção Local; Educação e Cultura;
e Proteção e Manejo das Unidades de Conservação.
Como desdobramento deste seminário foi formada a comissão de acompanhamento para organizar e
conduzir participativamente os encaminhamentos do evento.
Esta propôs uma lista para nortear a divisão das demandas geradas na tabela-matriz, sendo: Controle
do acesso, Educação e Saúde, Tráfego e circulação interna, Lixo e saneamento, Preservação e
desenvolvimento cultural, Governança Local, Uso e ocupação do solo, Arranjos produtivos locais,
Projetos de urbanização das vilas e o Plano diretor da micro bacia do Alto Rio Preto.

Concluídos os detalhes das demandas registradas na tabela-matriz, divididas entre os temas indicados
pela comissão de acompanhamento do seminário e submetidas a apreciação das associações locais, a
proposta é que seja realizada uma série de quatro seminários aprofundando os temas mais pontuados
da seguinte forma: Saneamento Básico, Educação e Saúde, Controle do Acesso e Tráfego e circulação
interna.
Para maiores informações sobre as ações do Inea no âmbito da Estrada Parque foi criado o site
www.seminariomaua.com.br, que contém fotos, textos e as apresentações realizadas no primeiro
seminário Estrada Parque.
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Paralelamente, a gerência participa e contribui com projetos locais, tais como:
Festival de Inverno de Itatiaia – II Sarau Ambiental de Maromba e Maringá

Jogue limpo com o Rio Preto
Dias 04 e 05 de dezembro/11 no Centro Cultural Visconde de Mauá.
Este movimento integra-se com o histórico de lutas ambientais na região de Visconde de Mauá. Até
hoje seus moradores preservam na memória os momentos de mobilização de uma educação ambiental
realizada graças a iniciativa da comunidade. O evento já teve quinze edições desde a década de oitenta
sendo que sua última edição já tem quase dez anos. Re-editar esse evento é reconhecer a região como
ponto focal precursor do interesse do ser humano e sua relação com o meio-ambiente, é reconhecer o
mérito do pioneirismo da sociedade civil organizada bem sucedida da região de Visconde de Mauá.

Eventos Regulares

A GEAM promove eventos regulares, que fazem parte de um esforço conjunto para a implementação da
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) na instituição, além de atuar como integrante do
GAPS – Gestão Ambiental do Prédio Sustentável.
CineSEA no Inea
O CineSEA no Inea tem um cronograma anual com basicamente a exibição de 1 filme por mês. O
objetivo é criar um espaço de reflexão e diálogo sobre temáticas ambientais relevantes na atualidade.
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Os filmes e documentários são cuidadosamente escolhidos em função das datas comemorativas do
calendário ambiental e o evento é aberto ao público, com entrada franca. As sessões acontecem
normalmente no auditório do Inea, mas você também pode chamar o CineSEA para o seu evento,
através do e-mail: cinesea.inea@gmail.com
Feira de Trocas Solidárias
A Feira de trocas acontece em parceria com a Casa Cultural Anitcha. O evento acompanha o calendário
do CineSEA no Inea e é aberto ao público. Para participar, basta levar algo para trocar e chamar os
amigos!
Semana do Ambiente
A semana do ambiente acontece em junho, em função do dia 05, dia do ambiente, e contou com uma
programação animada com palestras, debates, atividades lúdicas, filmes, distribuição de brindes
ecológicos, exposição de mudas, apresentação de balhet, atividades internas e externas. Nos último
dois anos, a data foi comemorada com um grande evento no Aterro do Flamengo com a integração de
diversas áreas do Inea e SEA, além de parceiros de outras empresas e institutos. Durante a semana do
ambiente, cerca de 500 pessoas passaram pelo auditório do Inea para acompanhar as atividades
promovidas pelos órgãos ambientais, que contou com a participação do André Trigueiro. Foram
abordados temas como: aniversário da Eco-92, a história da agenda 21, Economia Verde, preparativos
da SEA e Inea para a Rio+20, Consumo Consciente, além de atividades como: teatro da dengue,
exposição de filmes, visita à usina de compostagem da Vide Verde, stand de hortos florestais, entre
outros.
“Todo dia é dia do ambiente, e não é apenas hoje que devemos parar e pensar no futuro ambiental da
cidade. Todo ano comemoramos esta data com atividades de rua, que chamam a atenção da
população. Sempre trazemos experiências importantes como a da reciclagem do óleo de cozinha
usado, campanhas com o Batalhão Florestal de combate ao tráfico de animais silvestres e queimadas.
Todos os envolvidos aqui fazem a sua parte, mas é preciso que a população esteja engajada com
esses valores, pois este evento busca realizar educação ambiental e conscientizar o público de uma
forma lúdica” disse Carlos Minc.
Semana da Água
Em função do dia Mundial das Águas, dia 21 de março, é promovida uma semana comemorativa e de
conscientização, com debates, filmes e palestras, a fim de mobilizar o público para as principais
questões relacionadas a esse recurso natural tão valioso.
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A GEAM em 2012
Programa Coleta Seletiva Solidária :
Novo FECAM e ampliação de 44 para 75 municípios
Programa de Formação de Agentes Ambientais :
Criação do Centro de referencia de Educação Ambiental na sede da APA Sepetiba II
Programa de EA nas Unidades de Conservação :
Desenvolvimento do Piloto de Madalena
Programa Rede das Árvores :
Continuidade com frequência mensal
Programa de EA no âmbito da Estrada Parque :
Estruturação de programa agora com Parque estadual da Pedra Selada orientar o foco nas
três agendas e Cultura local :
Eventos, Oficinas e Campanhas de EA :
Simpósio internacional de Coleta Seletiva e Rio + 20
Produção gráfica :
Publicação da linha de cartilhas intitulada Lembretes Socioambientais

IRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – DIRAM
A Diretoria de Recuperação Ambiental tem com o objetivo de elaborar projetos, organizar e realizar
obras e intervenções destinadas a garantir ou recuperar a qualidade dos recursos ambientais.
Dividida em 5 (cinco) gerencias,e 3 (três) assessorias, a saber:
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Gerência de Obras e Manutenção



Gerência de Obras I



Gerência de Obras II



Gerência de Obras e Infraestrutura Hídrica e Saneamento



Gerência de Projetos
 Assessoria Jurídica Administrativa
 Assessoria Técnica I - Ambiental
 Assessoria Técnica II – Social

Além das gerencias e assessorias, a DIRAM tem ainda o setor administrativo e de acompanhamento de
processos, que consiste no controle de medições e documentação referente aos contratos firmados
pelo INEA, através da Diretoria de Recuperação Ambiental.
O setor administrativo da DIRAM é responsável por todo o trâmite burocrático dos expedientes que
transitam

na

diretoria,

e

contabilizou,

de

acordo

com

os

dados

disponíveis

em

ficha.
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As intervenções realizadas pela Diretoria de Recuperação Ambiental, com recursos oriundos
do FECAM estão relacionados abaixo:

Obra / Empresa

Empresa

Processo

Desembolso - 2011

RECONSTRUÇÃO PONTE BAMBUI
140.000.00
E-07/100.383/06
(REAJUSTAMENTO)

ALTERNATIVA
BAMBUI- (C.V)

VIÁRIA

GEOPORTANTE
ENGENHARIA LTDA

58.487.42

PONTE
E-07/504.561/09 14.910.80

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA
INFOPER - INFORMÁTICA
DE ALERTA DE CHEIAS BAIXADAE COMUNICAÇÃO LTDA.
TAC

Obra / Empresa

Empresa

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA
DE
ALERTA
DE
CHEIAS
FRIBURGO-TAC
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
RECURSOS
HÍDRICOS
(IMAGEM/COHIDRO)

E-07/100.869/07 131.685.00

Processo

Desembolso – 2011

E-07/132.208/08 74.305.56
CONSÓRCIO
IMAGEM/COHIDRO
E-07/101.350/07 132.289.66

DESASSORREAMENTO DIVERSOS
RIOS EM TODO ESTADO-RJ LIMPA RIO - ANTIGO

E-07/101.112/07 18.267.890.82

REAJUSTAMENTO LIMPA RIO
DELTA CONSTRUÇÕES
LTDA

E-07/502.377/09 8.668.738.19

EMERGENCIA PARATY - TAC
E-07/501.247/09 100.128.30
COMPLEMENTAÇÃO PONTE
PIRATININGA - TIBAU

DE
E-07/503.332/10 745.461.12

DEMARCAÇÃO DE FMP - LAGOAS
MAPLAN
AEROLEVANTAMENTO
S.A.

REAJUSTE

E-07/504.185/10

256.593.17

43.968.43
APOIO TECNICO PARA AS OBRAS
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES - DEA

MULLER E MANHAES
E-07/102.575/08 13.080.67

MANGUINHOS BACIAS DE INFILTRAÇÃO
(ESGOTO DE BUZIOS) - (DAS ENGA)
DAS ENGA LTDA
ESTRUTURA METÁLICA ECOBARREIRA ECO BARREIRA JACAREPAGUA
(ACOMPANHAMENTO E MODELAGEM) (COOPETEC)
(METODOLOGIA
F.M.P) - (HICON)

PARA

DEMARCAÇÃO

Obra / Empresa
CONTROLE
DE
ENCHENTES
RECUPERAÇÃO RIO BANANAL

175.809.37

E-07/503.278/10

411.178.87

(COOPETEC)
E-07/500.543/10

918.351.30

HICON ENGENHARIA LTDA.

PROJETO JUTURNAIBA - JACAREPIA
PROJETO BARRA MANSA VILA ELMIRA
(HD PLANEJ.)

E-07/506.192/09

E-07/500.366/09

784.403.14

E-07/500.993/10

21.462.54

E-07/501.823/10

794.291.21

HD PLANEJAMENTO

Empresa

Processo

Desembolso – 2011

E

ELEVATÓRIA RECALQUE CEM BRAÇAS (ENGESAN)
ALTO DO RIO PRETO (SANEAMENTO) CT
NOVO

ENGESAN ENGENHARIA E
SANEAMENTO S/C LTDA.

COMPLEMENTAÇÃO SISTEMA JAVARY (FOCUS ENGA)

E-07/503.858/10

217.697.23

E-07/503.553/10

752.604.26

E-07/504.239/10

3.597.323.31

E-07/505.038/10

1.370.471.57

E-07/505.819/11

1.458.704.47

E-07/505.476/10

80.675.74

E-07/504.749/10

100.286.25

FOCUS ENGENHARIA LTDA
PROJETO E OBRAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO = BELFORD ROXO
APOIO TECNICOLAGO DE JAVARY
APOIO TECNICO ALTO RIO PRETO (PARA
NOVO CT)

VKY ENGENHARIA LTDA
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APOIO TECNICO LIMPA - RIO - (PLANAVE
CT NOVO)
APOIO TECNICO LIMPA - RIO - (PLANAVE
CT NOVO) - REAJUSTE
DRAGAGEM DE ARARUAMA (DRATEC)

PLANAVE S/A ESTUDOS E
PROJETOS DE ENGENHARIA.

1.935.499.02
E-07/503.263/10
29.655.32

DRATEC ENGA LTDA

LIGAÇÕES DOMICILIARES NA REGIÃO DO SANEAMENTO
AMBIENTAL
ALTO RIO PRETO
ÁGUAS DO BRASIL S/A

E-07/507.231/09

6.475.622.79

E-07/507.901/10

419.968.12

E-07/500.943/09

1.348.300.65

E-07/507.519/10

1.235.363.29

E-07/507.529/10

97.310.40

CANALIZAÇÃO
E
ESTRUTURA
DISSIPADORA CÓRREGO QUE CRUZA A
BR-40 TRÊS RIOS

ASM CONSTRUÇÕES LTDA

EXECUÇÃO
DE
OBRAS
DE
DESASSOREAMENTO RIO GARGAU S.JOSE DE ITABAPOANA

RARIPLAN CONSTRUTORA
LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO
PARA FIXAÇÃO DA BARRA FRANCA DA
LAGOA DE SAQUAREMA-RJ"

CONCREMAT S/A

Obra / Empresa

Empresa

Processo

OBRAS NO EMERGENCIAIS NO DIQUE DE
SANTA BARBARA

ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

E-07/500.087/10

1.572.623.71

TAC - DIALOG - RELOCAÇÃO FAMILIAS
REGIÃO SERRANA - APOIO

DIALOG
E-07/502.117/11

203.367.29

TOTAL - 1.539 - R$
PAC - ANTIGO - CONTRAPARTIDA - CT
PARTIDA - IGUAÇU/BOTAS

52.648.508.98

CONSORCIO RIOS DA BAIXADA

E-07/101.791/07

REAJUSTAMENTOS

45.190.496.31
10.809.592.96

GERENCIAMENTO
IGUAÇU
PAC
(CONSÓRCIO SONDOTECNICA/PLANAVE)

CONSÓRCIO
SONDOTÉCNICA/PLANAVE

REAJUSTAMENTOS
PAC
EMERGÊNCIA
EMERG. RIO)

Desembolso - 2011

-

(CONSÓRCIO

SUPORTE RELOCAÇÃO - FAMILIAS - PAC DIALOG
EMERGÊNCIA - (GERENCIAMENTO)

CONSÓRCIO EMERGÊNCIA
RIOS

E-07/101.691/07

2.692.275.43

E-07/501.426/09

671.093.27

E-07/505.450/09

4.526.396.19

E-07/501.348/10

65.851.74

E-07/504.508/10

680.320.44

DIALOG

CONSÓRCIO
SONDOTÉCNICA/PLANAVE
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PLANO DE MÍDIA - RIOS IGUAÇU/BOTAS

COMBOIO PRODUÇOES

UNIDADES HABITACIONAIS - PAC SERMOB

SERMOB ENGA

E-07/507.723/09

45.290.40

E-19/100.920/07

493.881.63

E-19/100.819/07

549.097.11

BARRO VERMELHO-CONSTRUÇÃO
HABITACIONAL, MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO – RJ”
FREESERVICE

TOTAL - 1.010 - R$

65.724.295.48

Obra / Empresa

Empresa

OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAIA
SEPETIBA - (ODEBRECHT)
REAJUSTAMENTO

(ODEBRECHT)

TAC - CARANGUEJOS
ESPECIEIS

E

Processo

E-07/100.849/08

9.523.191.60

E-07/506.468/10

757.101.77

E-07/100.849/08

2.585.381.25

OUTRAS

12.865.674.62

TOTAL - 1.538 - R$
REAJUSTAMENTO OBRAS PAC - CAMPOS
- (ODEBRECHT)

3.925.923.48
(ODEBRECHT)

ADITIVO OBRAS
(ODEBRECHT)

PAC

-

Desembolso - 2011

CAMPOS

E-07/504.187/10

9.638.041.82

13.563.965.30

TOTAL - 1.067 - R$
SISTEMA DE ALERTA DIGAT / DIMAM - R. SERRANA

604.580.00
604.580.00

PROJETO VIVEIROS DE MUDAS SERVIÇOS - (AZZUCK ENGA)
REAJUSTAMENTO TOTAL - 1.072 - R$

(AZZUCK ENGA)

E-07/500.124/09
E-07/508.388/10

140.015.88
9.231.25
149.247.13
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“ELABORAÇÃO
DOS
ESTUDOS COHIDRO-CONSULTORIA
HIDROLÓGICOS
E
PROJETOS ESTUDOS
E
PROJETOS
BÁSICOS PARA A REGIÃO DE LTDA
TERESÓPOLIS"
E-07/501.953/11

1.918.181.40

E-07/501.932/11

2.821.902.94

E-07/501.767/11

1.902.879.48

“ELABORAÇÃO
DOS
ESTUDOS ECOLOGUS
ENGENHARIA
HIDROLÓGICOS
E
PROJETOS CONSULTIVA LTDA
BÁSICOS PARA A REGIÃO DE NOVA
FRIBURGO"

“ELABORAÇÃO
DOS
ESTUDOS CONCREMAT - ENGENHARIA
HIDROLÓGICOS
E
PROJETOS LTDA
BÁSICOS PARA A REGIÃO DE
ITAIPAVA E PETRÓPOLIS"

Obra / Empresa

LEVANTAMENTO
AEROFOTOGRAMÉTRICO
SERRANA

Empresa

Processo

Desembolso - 2011

AEROCARTA AS ENGA LTDA
REGIÃO

SERVIÇOS TECNICOS PARA SANEAR MAGNA ENGA LTDA
AS QUESTÕES TECNICA REGIÕES
AFETADAS EMEREG. AREAL, S.JOSE
R.PRETO, BOM JARDIM - RJ

E-07/501.974/11

220.005.00

E-07/501.935/11

148.888.73

7.011.857.55

TOTAL - 1.551 - R$

TOTAL - R$ - FECAM

152.568.129.07
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Relacionamos abaixo os principais projetos divididos por cada gerência:


Gerência de Obras e Manutenção

A Gerência Obras e Manutenção é responsável pelo projeto LIMPA RIO, que consiste na
limpeza e desassoreamento pontual de diversos corpos hídricos em todo o estado do Rio de
Janeiro, abaixo segue relação com as intervenções realizadas em 2011. O valor total do
contrato é de R$ 63.877.760,18 e o valor medido em 2011 é R$10.998.572.12.
Volume
estim. ( m3)

Ordem Municipio / Corpos Hídricos

Extensão
estim. (ml)

CONTRATO: 2011 / 2012
Angra dos Reis
1

Ilha Grande

Ordem Município / Corpos Hídricos

Aperibé

2

Córrego Aperibé (Córr.Funil)

3

Afluente do Córrego Aperibé (Córr. Funil)

4

Córrego da Serrinha

5

Afluente do Córrego da Serrinha

Araruama

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

5.513.00

1.349.00

3.780.00

630.00

430.00

215.00

885.00

295.00

418.00

209.00

24.161.00

2.593.00

6

Rio do Limão (continuação do novo desassoreamento do corpo
hídrico)

5.400.00

450.00

7

Rio Mataruna (continuação do novo desassoreamento do corpo
hídrico)

6.552.00

728.00

8

Rio do Peixe

7.345.00

565.00

9

Lagoa de Praia Seca

1.920.00

20.00
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10

Rio Cortiço

11

Rio Mataruna - Centro - Barragem

Belford Roxo

2.044.00

900.00

11.480.80

100.00

1.587.00

12

Canal da Rua Ererê (segundo desassoreamento do trecho)

13

Canal do Outeiro

10.960.00

Bom Jardim

86.852.00

3.823.00

14

Ribeirão São José - 1º trecho

15.204.00

1.267.00

15

Ribeirão do Capitão - 2º trecho (local - Rib. São José)

7.648.00

956.00

16

Rio Grande - Centro - (trecho 1) Ponte

26.000.00

650.00

-

Rio Grande - (trecho 2) Fazenda Santa Rosa

20.000.00

500.00

-

Rio Grande - (trecho 3) Bairro São Miguel

18.000.00

450.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

Bom Jesus do Itabapoana

3.679.50

1.623.00

17

Córrego Bom Jardim

1.189.50

793.00

18

Córrego Asa Branca

2.490.00

830.00

Cachoeiras de Macacú

18.374.00

3.745.00

Canal do Mato

18.050.00

3.610.00

Ordem Municipio / Corpos Hídricos

19

520.80

730.00

217.00

1.370.00
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20

324.00

135.00

Cambuci

18.598.00

3.273.00

21

Córrego D'anta 1º trecho

5.430.00

905.00

22

Córrego D'anta 2º trecho

1.800.00

300.00

23

Córrego D'anta 3º trecho

9.288.00

1.548.00

24

Córrego Grande

2.080.00

520.00

Cardoso Moreira

30.635.00

4.450.00

25

Valão Pão de Ló (2º trecho)

3.000.00

500.00

26

Córrego do Quimbira

4.500.00

750.00

27

Córrego do Bananal

840.00

420.00

28

Córrego do Outeiro

1.100.00

550.00

29

Outeiro - Canal de Ligação E.T.A

21.000.00

2.100.00

30

Afluente do Córrego do Outeiro

195.00

130.00

Duas Barras

16.577.50

2.535.00

Rio Negro - 1º trecho (até entrada da cidade)

6.402.50

985.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

7.275.00

970.00

31

Afluente 1 do Canal do Mato

Ordem Municipio / Corpos Hídricos

-

Rio Negro - 2º trecho (interior da cidade)
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32

Córrego Pontal - ( localmente - "Rio Resende")

2.900.00

580.00

Duque de Caxias

2.773.00

400.00

33

Vila Canaã - Rio Raiz da Serra (trecho 3)

1.040.00

208.00

34

Vila Canaã (trecho 6 - complemento)

392.00

112.00

35

Vila Canaã - trecho 2

240.00

80.00

36

Rio Meriti (1º retirada lixo e gigogas da ecobarreira)

951.00

-

Rio Meriti (2º retirada lixo e gigogas da ecobarreira)

150.00

Engº Paulo de Frontin

749.00

535.00

Rio dos Macacos

749.00

535.00

2.472.50

1.780.00

37

Itaguaí

38

Canal Gleba B

660.00

330.00

39

Canal Eufrásia

1.812.50

1.450.00

16.978.00

4.414.00

1.754.00

877.00

274.00

137.00

1.407.00

469.00

1.290.00

430.00

6.048.00

1.260.00

Italva

40

41

42

43

44
45

Córrego do Cantagalo - trecho 1

Córrego do Cantagalo - Afluente do trecho 1

Córrego Cantagalo - trecho 2

Córrego Três Cacetes

Córrego do Viana
Córrego do Viana - trecho 2
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Ordem Municipio / Corpos Hídricos

6.205.00

1.241.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

Macaé

46

Antigo Rio Macaé - favela Malvina

Magé

47

Ribeirão do Parque Boneville (afluente Rio Iriri)

Maricá

48
-

Canal da Costa - 1º intervenção em 2011

50

51

52

53

54

-

4.290.00

715.00

4.290.00

715.00

900.00

45.00

900.00

45.00

4.358.60

1.991.00

378.30

97.00

218.40

56.00

187.50

125.00

1.476.80

355.00

288.00

320.00

117.60

98.00

1.692.00

940.00

995.40

285.00

Canal da Costa - 2º intervenção em 2011
Mesquita

49

-

Rio da Prata (trecho 1)

Rio da Prata (trecho 2)

Canal da Linha do Trem (afluente do Rio da Prata)

Canal do BNH

Chatuba - Canal do Socorro

Canal da Rua Natália - Trecho 1

Canal da Rua Natália - Trecho 2

Miracema
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55

56

57

Lagoa Seca

Rio Sayonara

Ribeirão do Santo Antônio - trecho 2

Ordem Municipio / Corpos Hídricos

Niterói

58

59

-

60
61

Rio João Mendes - trecho do condomínio

Rio João Mendes - Foz

Rio João Mendes - repasse e aprofundamento do leito

Canal do Camboatá - Piratininga

-

-

62

-

-

-

115.00

195.00

78.00

110.40

92.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

15.568.80

1.666.00

814.80

388.00

1.044.00

58.00

10.920.00

910.00

2.790.00

310.00

130.160.50

16.284.00

6.714.00

1.119.00

900.00

150.00

4.020.00

670.00

12.888.00

2.148.00

2.898.00

483.00

5.812.50

775.00

2.925.00

195.00

Rio da Vala - Itaipú
Nova Friburgo

-

690.00

Córrego Dantas - Conselheiro Paulino - Trecho 1

Córrego Dantas - Califórnia (repasse)

Córrego Dantas - Dois Esquilos

Córrego Dantas - Bairro Dantas - Trecho 2

Córrego Dantas - Bairro Girassol - Trecho 3

Córrego Dantas - Bairro Cardinó - Trecho 4
Córrego Dantas (Granja Espineli - antiga marmoraria) - Trecho
5 PARALIZADA
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-

63

64

Córrego Dantas (Reinício na Granja Espineli - antiga
marmoraria)
Rio Floresta (pousada)

Rio Grande - Três Cachoeiras - 1º trecho

-

Rio Grande - Conquista - Prainha - 2º trecho

-

Rio Grande 3º trecho (Rio Grandina)

65

66

67

Córrego Grande - Bairro Barracão Mendes

Ribeirão do São José - Bairro Amparo (Córr. Amparo)

Córrego Roncador (Free Suíço) - Conquista

Ordem Municipio / Corpos Hídricos

68

Córrego Suíço

Paracambi

69

Rio dos Macacos (novo desassoreamento do corpo hídrico)

Paraty

70

71

Rio Paraty Mirim - trecho 1

Rio Paraty Mirim - trecho 2

Petrópolis

72

Rio Piabanha (trecho 1)

1.725.00

115.00

1.386.00

462.00

2.805.00

935.00

23.400.00

780.00

14.200.00

710.00

23.250.00

3.100.00

19.362.00

3.227.00

3.015.00

335.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

4.860.00

1.080.00

7.800.00

975.00

7.800.00

975.00

739.44

183.00

411.84

99.00

327.60

84.00

12.080.75

2.398.00

1.039.50

495.00
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73

Rio Piabanha (trecho 2)

393.75

225.00

1.372.50

183.00

2.660.00

190.00

225.00

50.00

2.730.00

390.00

90.00

15.00

2.720.00

680.00

850.00

170.00

847.70

173.00

847.70

173.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

Queimados

2.550.60

1.517.00

80

Rio Quebra Côco (continuação 2º desassoreamento)

2.325.60

1.292.00

81

Canal Bela Vista

225.00

225.00

82

Rio Queimados

Resende

1.912.50

1.275.00

Canal Periférico (novo desassoreamento do corpo hídrico)

1.912.50

1.275.00

74

-

75
-

76

-

77

78

Rio Piabanha (trecho 3)
Rio Piabanha - Corrêas - confluência com Poço do Ferreira trecho 4
Rio da Quitandinha
Rio Piabanha - retorno Palácio de Cristal
Rio Santo Antônio

Rio Santo Antônio 2º trecho

Rio Cuiabá

Rio do Poço do Ferreira - Corrêas - confluência com Piabanha

Porto Real

79

Ribeirão da Divisa

Ordem Municipio / Corpos Hídricos

83
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Rio de Janeiro

84
-

Ecobarreira Itanhanga

256.550.00

1.645.00

242.000.00

11.00

Ecobarreira Complexo da Maré - Canal do Cunha

85

Parada de Lucas ( Canal Interno do quartel da Marinha)

1.390.00

139.00

86

Parada de Lucas (3º trecho em frente quartel da Marinha)

6.960.00

580.00

87

Parada de Lucas (trecho final do afluente do rio Meriti)

5.075.00

290.00

88

Jardim Sulacap - Canal da CEFAP - PMERJ

1.125.00

625.00

Santo Antônio de Pádua

3.980.00

1.230.00

89

Afluente do Córrego do Ourives

1.700.00

850.00

90

Córrego Ibitiguaçú

2.280.00

380.00

São Fidélis

34.851.40

7.941.00

91

Córrego Santa Catarina

17.022.00

2.837.00

92

Córrego dos Milagres (Afluente 1)

640.00

320.00

93

Córrego dos Milagres (Afluente 2)

310.00

155.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

1.266.00

1.055.00

779.40

433.00

12.828.00

2.138.00

Ordem Municipio / Corpos Hídricos

94

Córrego dos Milagres (Afluente 3)

95

Córrego dos Milagres

96

Ribeirão das Areias
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97

Córrego Iburi
São Gonçalo

2.006.00

1.003.00

4.908.20

1.788.00

98

Neves - Valão da Rua da Feira(trecho 1)

540.00

360.00

99

Lindo Parque - Valão Rua Salvatori (trecho 5)

67.50

45.00

100

Trecho 4 - Córrego da Rua Josefina

412.50

275.00

101

Aldeia - Rio Transversal a Rua Alberto Coelho (trecho 7)

182.00

65.00

102

Nova Cidade - Rio Caçador (trecho 8)

216.00

120.00

103

Trindade - Rio Mutondo ( trecho 9)

182.40

152.00

104

Boa Vista - Rio Imboaçú

660.00

110.00

105

Afluente do Rio Mutondo

352.80

196.00

106

Canal da Rua Pe. Nicolau Luís - Porto do Rosa

115.00

115.00

Canal da Rua Pe. Nicolau Luís - Porto do Rosa - repasse

45.00

45.00

Complexo Hídrico Maria Rita - Porto Novo

2.135.00

305.00

São José de Ubá

8.105.75

4.259.00

108

Córrego São Domingos - (2º trecho)

2.175.00

870.00

109

Córrego Preto

5.930.75

3.389.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

-

107

Ordem Municipio / Corpos Hídricos
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Saquarema

3.555.00

2.370.00

Canal de Ligação da Lagoa de Jacarepiá

3.555.00

2.370.00

Sumidouro

10.140.00

2.150.00

111

Rio Santo André - Vale dos Pinheiros

7.620.00

1.270.00

-

Rio Santo André 2º trecho - montante

2.280.00

760.00

-

Rio Santo André 3º trecho

150.00

75.00

-

Rio Santo André 4º trecho

90.00

45.00

Teresópolis

83.750.00

10.875.00

112

Rio Vieira 1º trecho

15.795.00

1.755.00

-

Rio Vieira 2º trecho

1.620.00

180.00

-

Rio Vieira 3º trecho

3.960.00

440.00

113

Rio Príncipe

15.750.00

3.500.00

114

Rio Formiga - trecho 1

6.705.00

745.00

Rio Formiga - Montante - trecho 2

23.670.00

2.630.00

115

Ribeirão Santa Rita - Cruzeiro

16.250.00

1.625.00

116

Córrego Arreeiro - Santa Rita

Trajano de Morais

8.400.00

1.050.00

Represa do Horto Florestal (PARALIZADA EM 24/10/2011)

8.400.00

1.050.00

110

-

117

177

118

Três Rios

614.20

318.00

Canal Vila Isabel

214.20

238.00

Volume
estim. ( m3)

Extensão
estim. (ml)

400.00

80.00

830.389.14

91.891.00

QUADRO RESUMO ACUMULATIVO

Unid.

Quant.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

unid

CORPOS HIDRICOS

unid

Ordem Municipio / Corpos Hídricos

119

Lagoa de Acomodação do Inea (América F.C.)
TOTAL ACUMULADO ANO 2011

VOLUME ACUMULADO

m3

EXTENSÃO ACUMULADO

ml

POPULAÇÃO ATENDIDA

Hab

37.00

119.00

830.389.14

91.891.00
517.339

Rio Vieira – Teresópolis - Trecho de 2,35 km

178

Rio Príncipe: Trecho de 3,5 km

Rio Formiga: Trecho de 5,58 km
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Gerência de Obras I
A Gerência de Obras I é responsável pelo PAC – Iguaçu, realizado na Baixada Fluminense.
O projeto tem por objetivo o controle de inundações e recuperação ambiental das Bacias dos Rios
Iguaçu/Botas e Sarapuí nos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo,
Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro (Bangu) e beneficiará cerca de 2,5 milhões de
habitantes.
O projeto envolve intervenções para melhoria da macro e mesodrenagem destas bacias,
recuperação das áreas marginais com implantação de parques, plantio de vegetação ciliar, vias
marginais e ciclovia e desocupação das margens dos corpos hídricos através do reassentamento das
famílias ribeirinhas.
Segundo o Plano Diretor Iguaçu, o controle de inundações na Baixada Fluminense demanda
investimentos da ordem de R$ 1 bilhão em valores atuais. Dentro dos limites de recursos
disponibilizados no âmbito do PAC, foi concebida a 1ª fase do Projeto Iguaçu, com investimentos de
cerca de R$ 300 milhões, dos quais R$ 220 milhões correspondem a ações de responsabilidade do
INEA e contempla:


Desassoreamento dos quase 53,43 km dos rios drenadores principais da bacia (Rios
Sarapuí, Iguaçu, Botas, Viegas e Canais Afluentes), através de drenagem flutuante e
convencional, totalizando um volume de desassoreamento de cerca de 3.180.000 m3;



Reassentamento de famílias que vivem em habitações insalubres nas margens dos rios e
em áreas de risco de inundação;



Execução, em parceria com os municípios, de ações de combate as causas do
assoreamento e ações de recuperação de margens degradadas dos cursos d’água com
implantação de vias marginais, ciclovias, áreas de lazer, rede de drenagem, urbanização
e paisagismo;



53 km de rios dragados



11,92 Km de ruas/ciclovias/calçadas concluídas e 1,1 km em andamento;



Construção de um parque Fluvial em Mesquita.



Construção e ampliação de Praças e Parques Lineares



Rio Botas: Praça São Judas, Parque Americano – 2 praças nas ruas Sargento Arnaldo
Costa Fernandes e Tem. Armindo Leal Gonçalves, em Sargento Roncalli, Praça da Casa
Verde, em São Bernardo, ambos em Belford Roxo e Parque Elizabeth, no bairro Jardim
Viga ,em Nova Iguaçu.



Rio Machambomba: Parque do Mercado e Praça da Escola em Heliópolis – Belford Roxo;
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No Rio Sarapui: Parque São Francisco, no bairro BNH, e Parques Lineares ao longo das
Ruas Amazonas e Tranquilidade, todos em Mesquita. Praças Marechal Floriano e
Geraldo Fernandes e ampliação dos Parques Sara Leal e Bocha, Nova Cidade – Nilópolis

Serviços em andamento


Praça da escola no bairro Heliópolis, Rio Machambomba – em Belford Roxo;



Urbanização da Rua Tranquilidade, em Mesquita;



Urbanização às margens do Rio Viegas, em Bangu;



Pequenas revisões e reparos em Nova Cidade, Nilópolis


Substituição de travessia com construção de três pontes e duas passarelas:


Construção das pontes Castro Alves, José Carlos Ribeiro Lopes e Joaquim da Costa
Lima, sobre o Canal Outeiro;



Construção das passarelas no Parque Elizabeth, sobre o Rio Botas e em Bangu, sobre o
Rio Viegas ;



Construção de aproximadamente 1.000 m de muros em gabião para contenção de
margens ao longo dos rios Viegas, Sarapuí e Botas;



Construção de 9,2 Km de ciclovia;



Recuperação do sistema de 05 estruturas de comporttas no Polder do Outeiro, no Rio
Iguaçu;



Construção de uma estrutura de comporta no Polder do Pilar, no Rio Iguaçu:

Valor Total: R$ 243.652.330,21
Valor Medido: R$ 231.402.280,87

Pagamentos pendentes INEA:


Consórcio Rios da Baixada – R$ 16,1 milhões



Consórcio Sondotécnica-Planave – R$ 1,3 milhões



Medições pendentes CAIXA:



Consórcio Rios da Baixada – R$ 1,28 milhões



Consórcio Sondotécnica-Planave – R$ 0,47 milhões



Reajustamentos pendentes INEA:



Consórcio Rios da Baixada – R$ 3,3 milhões



Consórcio Sondotécnica-Planave – R$ 0,35 milhões



Serviços em andamento nos 23 valões
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As obras em andamento as obras a cargo do Consórcio Rios da Baixada II.
A licitação do gerenciamento foi concluída e Consórcio Sondotécnica-Planave II aguardando Ordem
de Início, com relação ao trabalho técnico-social, o Projeto está em análise na CAIXA para posterior
contratação
Valor Total: R$ 84.194.033,88
Valor Medido: R$ 171.784,47

Pagamentos Pendentes INEA:


Consórcio Rios da Baixada II – R$ 128.203,27

Medições CAIXA:
Consórcio Rios da Baixada II – R$ 43.581,21


Valão Jacatirão – limpeza do trecho canalizado



Valão Alberto de Oliveira – limpeza da foz junto à comporta



Valão Redentor – limpeza do trecho canalizado



Comportas – cravação de estacas da estrutura denominada C2



Canal Auxiliar – iniciada a escavação nas proximidades da ETE Sarapuí



Polders – em andamento a escavação do reservatório denominado R2

Desassoreamento e implantação de vias marginais e ciclovia - Rio Sarapuí - Mesquita e
São João de Meriti
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Desassoreamento, estrutura em gabião e implantação de vias marginais - Rio Sarapuí Mesquita e São João de Meriti

Desassoreamento e via marginal - Rio Sarapuí - Nilópolis
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Gerência de Obras II

A Gerência de Obras II é responsável pelo PAC de Campos que consiste na Recuperação do
Sistema de Drenagem da Baixada Campista por Meio de Dragagem; Subsistema São Bento –
Construção de Canais para Rebaixamento da Lagoa Feia, Sistema de Comportas para Controle de
Nível e recuperação de Diques, no Município dos Campos dos Goytacazes”, teve seu início em 2010
com previsão de conclusão em 2012. Até o momento já foram executados os seguintes serviços:


Execução de 180 Km de acesso ao longo dos canais



Limpeza 145 Km lineares de canais



Recuperação e reforma de comportas do São Bento e Flecha



Construção de um vertedouro de lâmina fixa



2.395.176 m3 (milhões de metros cúbicos) de material dragado



3.022.283 m3 (milhões de metros cúbicos) de cobertura vegetal aquática removidas



População beneficiada: 560.000habitantes; Data prevista de conclusão: janeiro / 2012

Canal da Flecha - Dragagem e Bacia de Decantação
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Canal de Quitinguta - Vertedouro de Lâmina Fixa

Canal Coqueiros – Dragagem e Canteiro
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Recuperação do Dique Santa Barbara no Município de Cardoso Moreira - R$3.501.164,90

Gerência de Obras e Infraestrutura Hídrica e Saneamento

As principais intervenções realizadas pela Gerência de Obras e Infraestrutura Hídrica e Saneamento
estão relacionadas abaixo:
Obras de recuperação e melhorias do Sistema Lagunar Piratininga - Itaipú
PONTE DO TIBAU
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Recuperação Ambiental da Praia de Sepetiba - R$ 49.669.392,62

Obras de Saneamento Ambiental da Região do Alto do Rio Preto da Bacia do Rio Paraíba do Sul –
R$ 12.079.422,55
ETE de Maringá

188

ETE de Maromba

Esgotamento sanitário na área urbana do Município de Miguel Pereira – Despoluição do Lago Javary
Despoluição do Lago Javary no Município de Miguel Pereira - R$ 14.496.841,95
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Gerência de Projetos

A Gerência de Projetos é responsável por acompanhar, analisar e fiscalizar os serviços referentes à
concepção de projetos básicos e projetos executivos, primando por projetos que tenham
metodologias executivas voltadas para a área ambiental, orçar os projetos analisados e elaborar
cronograma e termos de referência que dêem todas as orientações para a execução das
intervenções propostas e responder ao Ministério Público, quando os questionamentos por eles
propostos são de ordem técnica.
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Em 2011 os projetos de maior relevância realizados por esta Gerência foram os seguintes:


Recuperação Ambiental da Bacia dos Rios Príncipe, Imbuí e Paquequer – Teresópolis



Recuperação Ambiental da Bacia dos Rios Barra Mansa e Vila Elmira – Barra Mansa



Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Bananal



Campos – Seca – Sistema de Irrigação

Existem ainda serviços sendo desenvolvidos para posterior contratação dos projetos executivos e
obras tais como:


Malha Fina de Belford Roxo



Tronco Coletor de Sepetiba



Coletor de Mutum

Assessoria Técnica I - Ambiental

Responsável pela a solicitação e acompanhamento do licenciamento ambiental dos projetos
realizados pela Diretoria, tem papel fundamental para o bom andamento das obras necessárias de
recuperação Ambiental realizadas por esta Diretoria.

Assessoria Técnica II – Social

O Trabalho Técnico Socioambiental realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, ao longo
destes anos, vem buscando a conjugação de ações integradas que garantam o atendimento às
demandas em sua totalidade. Tal tentativa apresenta-se como uma teia de relações construída em
face

do

relacionamento

entre

diferentes

setores

que

se

complementam

e

interagem

simultaneamente, a fim de possibilitar uma abordagem mais complexa dos problemas.
No que tange o Projeto Iguaçu, dentre as ações realizadas no ano de 2011, destacam-se:



Mobilização social e Suporte à Negociação com as famílias;



Realocação, Remoção e Reassentamento de famílias ribeirinhas;



Administração e Distribuição de benefícios, tais como: indenização, compra assistida e aluguel
social;
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Acompanhamento Social com todas as famílias que se encontram em aluguel social,
aguardando reassentamento nos empreendimentos: Trio de Ouro, São João de Meriti, Barro
Vermelho e Roldão Gonçalves em Mesquita, inaugurado em novembro, que abrigará 144
famílias;



Cadastramento de

496

famílias em Bangu, das quais 200 foram encaminhadas para o

empreendimento construído em Santa Cruz e as demais receberam indenizações ou compra
assistida;


Elaboração (juntamente com o ITERJ) do documento de “Autorização Provisória de Ocupação”,
que foram entregues as famílias do empreendimento “Roldão Gonçalves”;



Diálogo com Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Promoção Social e Habitação a fim de
informar e prestar esclarecimentos sobre o Trabalho Técnico Socioambiental a ser feito em
cada município;



Realização do plano de articulação e parcerias com as escolas locais;



Acompanhamento dos Comitês Locais e Regionais;



Coordenação da Equipe Social de Execução

Acreditamos ter fornecido todas as informações referentes às atividades desenvolvidas por esta
diretoria ao logo do ano de 2011.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIAFI
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD
Em janeiro de 2012, a Gerência Administrativa, além de seus serviços vinculados: Serviço de
Contratos, Serviço de Controle Predial e Serviço de Arquivo e Protocolo; incorporou os serviços
vinculados à Gerência de Material e Patrimônio, são eles: Serviço de Compras, Serviços de
Almoxarifado e Serviço de Patrimônio. Por outro lado, o Serviço de Controle de Frotas passou a
integrar os quadros da Gerência de Administração de Unidades Descentralizadas.

A Gerência Administrativa, neste exercício, impôs uma melhoria significativa no desempenho de suas
atividades, por meio da identificação da necessidade de implantação de algumas ações projetadas
de curto e de longo prazo, que ao seu término, conduziram esta gerência a um modelo de gestão
mais moderno que priorize a melhoria dos serviços públicos, bem como orientação ao atendimento
do usuário/cidadão.
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ATRIBUIÇÕES:

Compete à Gerência de Administrativa:


Supervisionar e coordenar a execução de reparos, manutenção de máquinas,
equipamentos, edificações e instalações de propriedade do INEA e as de terceiros
colocados sob a responsabilidade do INEA;



Promover junto à prestadora de serviços de telecomunicação, através do DETEL, a
manutenção corretiva, instalação, solicitação e devolução de linhas telefônicas fixas e
móveis e mudança de local de equipamentos de telecomunicações;



Supervisionar, coordenar e orientar as atividades referentes à limpeza, conservação e
vigilância patrimonial do INEA;



Supervisionar, coordenar e orientar o serviço relacionado ao protocolo e arquivo, bem
como as publicações do INEA no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos outros
meios exigidos de comunicação por lei;



Zelar pela segurança de bens e pessoas no interior da sede do INEA.



Desempenhar as atividades de aquisição, estocagem, distribuição, requisição, utilização,
baixa, alienação, permuta, cessão e incorporação de materiais permanentes e de
consumo, equipamentos e bens imóveis;



Determinar a pesquisa de novas tecnologias e marcas, com o fim de melhorar a
qualidade e reduzir os custos de materiais;



Manter vigilância sobre a qualidade de materiais, determinando medidas que conduzam à
melhoria de desempenho e à redução de custos;



Analisar a viabilidade dos pedidos de aquisição de bens com base em hipóteses de
dispensa ou de inexigibilidade de licitação.

A seguir, apresenta-se o relatório consolidado referente ao desempenho da gerência no exercício de
2011, no que tange a condução de serviços administrativos: 580 Processos fundamentados, 409
Documentos emitidos, 821 Documentos recebidos e 714 Ordens de serviço (manutenção predial).

As Principais Atividades conduzidas pelo setor foram: Implementação de Sistemas de Controle
Gerencial Informatizado nos Serviços de Almoxarifado e Contratos; Reforma do 2° e 3° andar do
edifício sede; Serviços de Higienização e Combate de Vetores nos edifícios sede da Capital; Leilão
de Bens Móveis Inservíveis; dentre outros.
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SERVIÇO DE CONTRATOS – SECONT

ATRIBUIÇÕES:

Compete ao Serviço de Contratos, unidade da Gerência de Serviços Gerais:







Gerenciar os contratos de prestação de serviços, a publicação de atos administrativos no
Diário Oficial e nos outros meios exigidos de comunicação por lei, assim como a
prestação de serviços de telefonia;
Comunicar às empresas os prazos e renovação dos contratos;
Providenciar a abertura de processos administrativos para a estimativa de preços, a
emissão de empenho e a liquidação de despesas;
Publicar atos, normas, contratos, convênios, termos aditivos e outros atos administrativos
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;
Controlar faturas das empresas de telefonia, desbloquear e solicitar conserto de telefones
junto ao órgão competente e solicitar instalação e mudança de local e equipamentos de
telecomunicações;
Encaminhar ao SIGFIS os contratos e termos aditivos de prestação de serviço.

Os Tipos de Publicações a cargo do setor consistem em: Atos do Presidente, Atos do Vice
Presidente, Atos da Diretoria, Resoluções e Deliberações, Termos de Ajustamento de Conduta,
Termos de Compromisso Ambiental, Termo de Extrato Contratual, Autos de Infração, Auto de
Intimação e Auto de Constatação.

Os Tipos de Contratos e Serviços a cargo do setor consistem em: telefonia, correios, aluguéis,
vigilância, limpeza e conservação, manutenção preventiva e corretiva, manutenção predial, aluguéis
de veículos, consertos em geral, dentre outros.

A seguir, apresenta-se o relatório consolidado referente ao desempenho do serviço no exercício de
2011, no que tange a condução de serviços administrativos: 93 contratos administrativos de
prestação de serviços gerenciados, 52 contratos administrativos aditivados, 39 contratos
administrativos renovados, 76 empresas cadastradas, 678 Faturas cadastradas e 984 pontos de
serviço de utilidade pública sob controle (telefonia fixa, telefonia móvel, energia elétrica, água, gás
natural, dentre outros).
SERVIÇO DE CONTROLE PREDIAL – SECOP

ATRIBUIÇÕES:
Compete ao Serviço de Controle Predial, unidade da Gerência de Serviços Gerais:


Zelar pela manutenção das instalações do prédio da sede do INEA, bem como auxiliar o
atendimento às necessidades do prédio da Sacadura Cabral.
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Os Tipos de Contratos e Serviços a cargo do setor consistem em: Manutenção de Elevadores;
Contratação de firma prestadora de serviços de recepcionista e copeiro; Sistema de segurança;
Segurança patrimonial; Manutenção de máquinas: heliográficas, copiadoras, impressoras, dentre
outros; Limpeza especializada; Serviço de contratação de malotes e postagem com Sedex;
Prestação de serviços de manutenção predial edifício sede INEA; Prestação de serviços de Via Fácil
Sem Parar; Prestação de serviços de locação de equipamentos purificadores de água; Prestação de
serviços (Chip – expansão pontos acesso Nova Rede do Governo); dentre outros.

A seguir, apresenta-se o relatório consolidado referente ao desempenho do serviço no exercício de
2011, no que tange a condução de serviços administrativos: 553 documentos emitidos e 130 ordens
(ocorrências de vigilância e elevadores).

SERVIÇO DE ARQUIVO E PROTOCOLO – SEAPRO

ATRIBUIÇÕES:

Compete ao Serviço de Arquivo e Protocolo, unidade da Gerência de Serviços Gerais:


Arquivar, receber e autuar expedientes, promovendo sua distribuição e mantendo o
controle sobre a movimentação de processos, outros expedientes e o arquivo.

A seguir, apresenta-se o relatório consolidado referente ao desempenho do serviço no exercício de
2011, no que tange a condução de serviços administrativos: 12000 processos administrativos
abertos, 3500 processos administrativos desarquivados, 4200 processos administrativos arquivados,
210 processos administrativos apensados, 10000 documentos tramitados e 5100 processos
administrativos encaminhados.

SERVIÇO DE COMPRAS – SECOMP

ATRIBUIÇÕES:

Compete ao Serviço de Compras, unidade da Gerência de Serviços Gerais:


Analisar os termos de referência, verificando a presença de elementos que possibilitem a
correta especificação do objeto a ser contratado;



Realizar a estimativa de preços de materiais;



Padronizar a especificação do material permanente e de consumo a ser comprado e
manter o respectivo cadastro, atualizando-o conforme a evolução das variedades
existentes no mercado;
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Avaliar fornecedores de materiais, mediante planos de atuação no sistema produtivo dos
fornecedores, com o fim de prevenir não-conformidades de materiais;



Gerenciar e manter atualizados e dar publicidade ao Cadastro de Fornecedores.

A seguir, apresenta-se o relatório consolidado referente ao desempenho do serviço no exercício de
2011, no que tange a condução de serviços administrativos: condução de conduzir 155
procedimentos de aquisição, que perfazem um montante total de 648 itens.

SERVIÇO DE PATRIMÔNIO – SEPART

ATRIBUIÇÕES:

Compete ao Serviço de Patrimônio, unidade da Gerência de Serviços Gerais:


Incorporar e dar baixa nos materiais permanentes adquiridos por compra direta, licitação,
doação, comodato, cessão de uso ou outra forma, mantendo atualizado o cadastro de
materiais permanentes;



Preparar e acompanhar a entrega dos materiais originários de doação, efetuando a baixa
definitiva, após autorização;



Relacionar o mobiliário encontrado em mau estado de conservação em qualquer das
serventias ou órgãos do INEA;



Emitir termo de transferência, de entrega e de retirada de materiais permanentes.

A seguir, apresenta-se o relatório consolidado referente ao desempenho do serviço no exercício de
2011, no que tange a condução de serviços administrativos: 16 Vistorias realizadas em unidades
administrativas; 13 Vistorias de baixa contábil; 68 bens Incorporados por meio de doações; 890 bens
Incorporados por meio de aquisição e/ou incorporação; e 77 veículos e 4000 bens móveis baixados
contabilmente.

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO – SEALMO

ATRIBUIÇÕES:
Compete ao Serviço de Almoxarifado, unidade da Gerência de Serviços Gerais:


Receber e processar as solicitações de materiais de consumo, enquadrados no perfil de
fornecimento;



Receber e registrar, em sistemas próprios, materiais adquiridos, para a reposição de
estoque ou entrega ao usuário;
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Processar notas fiscais de recebimento de material;



Controlar e registrar o giro de estoque;



Preparar lista de materiais a serem comprados, mediante o planejamento e a projeção
das necessidades;



Executar os inventários físicos e contábeis de estoque;



Estabelecer níveis de estoque adequados e propor o descarte de materiais inservíveis;



Manter os materiais no estoque em bom estado de conservação para utilização.

A seguir, apresenta-se o relatório consolidado referente ao desempenho do serviço no exercício de
2011, no que tange a condução de serviços administrativos: cadastramento de 17099 Itens do
catálogo de materiais (SEPLAG), de 274 requerentes e de 984 itens disponíveis para solicitação. Por
outro lado, houve o atendimento de 1312 requisições e fornecimento por meio de requisição on line
de 8716 Itens, com 1 dia útil de tempo médio para atendimento das requisições.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS – GEGP

1.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

1.1

Serviço de Assistência Social e Benefícios – SECAB


Analisar e despachar processos de concessão de licenças, pedidos de disposição, de
ressarcimento, encerramento de folha e demais assuntos relacionados;



Controle de cargos em comissão;



Atendimento à gegp, à diafi , à procuradoria e à corregedoria;



Atendimento aos servidores;



Atendimento aos terceirizados;



Cadastro funcional de servidores;



Repasse de informações necessárias ao serviço de folha de pagamento;



Controle da lotação dos servidores;



Controle de freqüência de todos servidores, lotados na sede, regionais, cedidos a outros
órgãos e servidores com seção para o inea;



Envio de escala de férias;



Envio de comunicação de férias;



Emissão de aim e controle das licenças médicas;



Atendimento à auditoria interna;



Elaboração e confecção de certidões de tempo de serviço e declarações;



Emissão e confecção de crachás;



Emissão de histórico funcional;



Atendimento as diligências do tce, pge, age, pr, mp;



Preparo dos processos de aposentadorias;
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1.2



Expedição de ofícios e circulares;



Concessão de triênios e licença especial;



Controle de adicional de qualificação;



Controle de entrada e saída de documentação;



Anotação em pasta funcional;



Participação de audiências como preposto;



Homologação de rescisão de contrato de trabalho;



Cálculos de encerramento de folha dos servidores exonerados e falecidos;



Anotações nas carteiras de trabalho e previdência social de servidores celetistas;



Lançamento no caged (ministério do trabalho);



Controle das entradas de contribuições sindicais (anual);



Lançamento no controle do sigfis (entrada/ saída);



Abertura de processos de averbações de tempo de serviço;



Abertura de processos de abono permanência;



Implantação de cadastro funcional integrado (ifeema,ief,serla e inea);



Assinatura do termo de posse dos servidores concursados;



Integrar comissão de avaliação de estágio probatório



Integrar comissão de adicional de qualificação;



Integrar grupo de trabalho para elaboração do regimento interno

Serviço de Desenvolvimento de Pessoas – SEDESP


Integrar comissão de avaliação de estágio probatório;



Integrar comissão de adicional de qualificação;



Coordenar comissão do concurso de guarda parque;



Integrar grupo de trabalho para elaboração do regimento interno;



Integrar comissão de avaliação do contrato de gestão do inea junto a fgv;



Finalização dos procedimentos inerentes ao concurso público nº 001/2007 de provimentos
de cargos do inea;



Atendimento às diretorias do inea;



Controle e administração de estagiários fia e ciee;



Controle e administração de atos de nomeação e exoneração;



Formatação de 20 (vinte) convênios não onerosos a administração, junto a instituições
privadas para benefícios dos servidores do inea;



Identificação de necessidades de capacitação;



Atuação em 50 processos de capacitação de servidores;



Realização do curso de direito ambiental para corpo técnico em parceria com oab-rj;



Assessoria à gerência de gestão de pessoas;



Assessoria à diretoria de administração e finanças.
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1.3

Serviço de Folha de Pagamento – SEPAG


Preparo, controle e comando do pagamento feema, serla, ief e inea via proderj;



Analisar e despachar processos que tramitam no sepag;



Atendimentos à diretoria da instituição;



Atendimentos aos servidores;



Atendimentos à auditoria interna;



Preparo, controle e comando de auxílio alimentação via proderj;



Comando de descontos de vale transportes;



Recadastramento, cancelamento, compra e controle do vale transporte;



Elaboração e confecção de declarações;



Atendimento as diligências do instituto em geral;



Expedição de ofícios diversos;



Fechamento da folha de pagamento mensal dos funcionários ativos e inativos;



Cálculos de pagamento para admissão e exoneração de extra-quadro e concursados;



Cálculos de guia do inss/fgts;



Envio da gfip através do aplicativo conectivdade social;



Levantamento dos valores não descontados ao inss no período de 1999 a 2003 para
alguns funcionários das extintas feema, serla e ief e geração do arquivo gfip;



Cálculo dos valores devidos em decorrência do congelamento de triênio e letra no
período de 2005 a 2006 para os funcionários das extintas feema, serla e ief, e abertura
deste processo de mdea;



Cálculos de encerramento de folha dos servidores exonerados, inativos e falecidos;



Preparo de boletim de comando de pagamento;



Concessão de triênios,letras, férias e licença especial;



Controle de entrada e saída de toda documentação do sepag;



Elaboração de planilhas para diretoria e gerência;



Pegar folhas de pagamento de servidores ativos/inativos/13º e suplementar no proderj;



Encaminhar as folhas de pagamento para a gerência financeira e para a seplag;



Separação e envio de contracheques;



Implantação de sistema informatizado para unificação das folhas de pagamento
independente da seplag.

GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS – GEAUD

UNIDADES REFORMADAS


SEAPLI
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ESPAÇO DO AMBIENTE



SEOPEA



SUPMA



SUPLAJ



SUPBAP



SUPBG



RESERVA BIOLOGICA DE ARARAS



FONSECÃO



SEFROT



HORTO DE GUARATIBA

Outras Intervenções executadas:


Instalação de diversas estações de monitoração de ar



Transporte de 11 mil mudas, do Horto de São Sebastião do Alto para Conceição de
Macabu e Campos.



Adesivação de Veículos



Sinalização interna do edifício sede do INEA;



Sinalização interna das Superintendências;



Adesivação de containeres de armazenamento de lixo flutuante;



Apoio na implantação do Núcleo Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca;



Acompanhamento e apoio na locação de diversos imóveis (SUPMA; SUPBIG; SUPSEP;
SUPSUL; SUPPIB e Prédio rua Sacadura Cabral )



Transporte de mobiliário para diversas unidades;

Gerência Financeira – GEFIN

INTRODUÇÃO

Visando dar continuidade aos procedimentos realizados no exercício anterior, promovemos diversas
ações no sentido de aprimorarmos as rotinas internas, objetivando dar celeridade e qualidade em
todas as ações desenvolvidas nesta gerência, além, das parcerias firmadas com as demais diretorias
no sentido de minimizarmos os impactos do encerramento do exercício de 2011.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Compete à Gerência Financeira:
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Exercer o controle da programação e execução financeira, e da movimentação e guarda
de valores e dinheiro;



Supervisionar a contabilidade geral e os serviços de tesouraria, empenho e liquidação,
bem como as atividades de cobrança pelo uso de recursos hídricos e Taxa de controle
de fiscalização ambiental;



Exercer o controle e acompanhamento dos recursos originários de toda a receita própria,
as de convênios, fundos e transferências;



Manter a integração funcional com os sistemas de administração financeira e contábil do
Estado;



Supervisionar a programação, o controle e o acompanhamento da execução da receita e
despesa.

Serviço de Contabilidade - SECOMB

Compete ao Serviço de Contabilidade:


Prever, escriturar, controlar, analisar e interpretar os atos e fatos da contabilidade;

Serviço de Empenho e Liquidação - SEELIQ

Compete ao Serviço de Empenho e Liquidação:


Promover a análise dos processos e execução dos procedimentos de empenho e
liquidação.

Serviço de Tesouraria - SETESO

Compete ao Serviço de Tesouraria:


Controlar e/ou manter a guarda de cauções, valores em dinheiro e outros documentos
financeiros.



Controlar os fluxos de caixa.



Efetuar o pagamento de todas as despesas e retenção de tributos.

FUNDRHI – Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Compete à Cobrança FUNDRHI:
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Promover a emissão de boletos e controle da receita originária da cobrança pelo uso de
recursos hídricos.

TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental

Compete à Cobrança TCFA: (Em estruturação)


Acompanhamento e controle das receitas e despesas realizadas;

PROCEDIMENTOS REALIZADOS – INEA e FUNDRHI
Quantidade total de documentos emitidos: 33.272
Tipo documento

Quantidades emitidas

Nota de empenho

NE

4.912

Documento de liquidação

DL

6.061

Nota de Lançamento

NL

4.997

PD

8.723

Ordem Bancaria

OB

8.551

Nota de crédito(concedida)

NC

28

Programação de
desembolso

Quantidade das principais execuções:
- Adiantamentos:
Tipo

Quantidades

Concedidos

38

Conferidos

78

- Diárias
Procedimentos

Quantidades

Analise, cálculo e pagamento

8.942

- Despesas de exercícios anteriores– DEA
Tipo

Quantidades

Processos analisados

34

Obs: todos os processos analisados foram empenhados, liquidados e pagos dentro do exercício.

- Descentralizações de créditos recebidas
Tipo

Quantidades
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Nota de crédito

Conciliações bancárias realizadas

Balancetes

45

204/ano

Emitidos

analíticos e sintéticos

24

execuções da receita e despesa

24

Balanço Geral

Quantidades

orçamentários

2

financeiros

2

patrimonial

1

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRINCIPAIS GRUPOS DE DESPESA- INEA

CUSTEIO TOTAL

R$ 137.9 Milhões

Pessoal e encargos

R$ 101 Milhões

Material de consumo

R$ 2.2 Milhões

Serviços de Terceiros

R$ 28.5 Milhões

Diárias

R$ 0,855 Milhões

Adiantamento

R$ 0,145 Milhões

Outros

R$ 5.2 Milhões

INVESTIMENTO TOTAL

R$ 242.4 Milhões

Obras

R$ 213.8 Milhões

Indenizações

R$ 17.4 Milhões

Material Permanente

R$ 7.5 Milhões

Outros

R$ 3.7 Milhões
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PRINCIPAIS GRUPOS DE DESPESA- FUNDRHI

CUSTEIO TOTAL

R$ 8.791.600,24

Material de consumo

R$ 610.115,36

Serviços de Terceiros

R$ 7.499.747,95

Diárias

R$ 188.312,5

Outros

R$ 493.424,43

INVESTIMENTO TOTAL

R$ 13.216.103,39

Obras

R$ 1.805.340,39

Serviços de Terceiros

R$ 11.231.018,95

Material Permanente

R$ 154.844,05

Outros

R$ 24.900,00

RECEITAS REALIZADAS

TIPO

VALOR

Licenciamento e outros

R$ 15.404.355,31

Taxa de controle e fiscalização

R$ 3.837.916,66

Ambiental - TCFA
Taxa de Inspeção de gases veicular –

R$ 27.797.690,90

Convênio Detran
Cobrança pelo uso de recursos hídricos

R$ 48.584.842,05

- FUNDRHI
TOTAL=================

R$ 95.624.804,92

DESAFIOS ENFRENTADOS PELA GERÊNCIA FINANCEIRA


Mudança Banco Itaú para Banco Bradesco.



Nova metodologia de pagamento para Notas Fiscais com movimentação na Caixa
Econômica Federal.



Inclusão da Chave SIGA nos empenhos.



Projeto GEFIN/DIAFI/INEA
 Reestruturação do corpo técnico, visando maior interação entre as atividades.
 Planejamento do Fechamento do Exercício.
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Núcleo de Licitação – NULIC
Licitações realizadas no ano de 2011
PROCESSO
E-07

OBJETO

MODALIDADE

DATA E HORA
REALIZAÇÃO

VALOR
ESTIMADO
R$

BENEDITINOS
BAZAR PAPELARIA
LTDA

AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
510.961/2010

À ELABORAÇÃO DO PLANO DE

PREGÃO

11/08/11

001/2011

10:00

SITUAÇÃO

VENCEDOR

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
18/08/2011
ENVIADA A
DIAFI

12.399,72

RECURSOS HÍDRICOS DA
ARREMATADO R$
7.180,00

REGIÃO HIDROGRÁFICA
MACAÉ E DAS OSTRAS

507.933/2010

(CONVÊNIO Nº 25/2010
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE
LABORATÓRIO

509.757/2010

509.081/2010

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PREGÃO
66.943,50
002/2011
PREGÃO

27/06/11

003/2011

12:00

PREGÃO

05/05/11

COLETA DE RESÍDUOS
BIOLÓGICO INFECTANTE

9.585,20
004/2011

PREGÃO
507.859/2010

AQUISIÇÃO DE MISTURA
PADRÃO GASOSA

275.291,84

005/2011

10:00
29/04/11
10:00

38.936,66

25/05/11
PREGÃO
510.804/2010

506.937/2011

508.494/2010

SECADOR PARA MÃOS
ELÉTRICO

006/2011

10:00
57.192,83
11/08/11

PREGÃO
EQUIPAMENTOS DE CAMPO
PARA GEUSO

08/09/11
13:00

007/2011

13:00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PREGÃO

22/02/2011

AUXILIARES PARA

008/2011

ÀS 10:00HS

8.114,30

37.016,00

LABORATÓRIO (II)

EQUIPAMENTOS (TCFA) –

PREGÃO

17/11/11

TERMO DE COOPERAÇÃO

009/2011

10:00

TÉCNICA INEA/MUNICÍPIOS

PAPELARIA VEMMEX LTDA-ME

LOCANTY
ARREMATADO
COMERCIOS ER$
278.887,18
SERVIÇOS
ARREMATADO
LICITAÇÃO R$
5.021,50
DESERTA
LICITAÇÃO
REMARCADA PARA
DIA 25/05/2011 AS
10;00
DIAFI EM

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
30/06/2011
E ENVIADA
LICITAÇÃO
A DIAFI
ENCERRADA
EM
9/05/2011 E
ENVIADO A
ENVIADO A
DIAFI
DIAFI PARA
CONTRATAÇ
ÃO DIRETA
EM
12/08/2011

19/01/2011
LICITAÇÃO
VIXNU
COMÉRCIO
LICITAÇÃO
SUSPENSA
LTDA –EPP
ENCERRADA
EM
REMARCADA11/08
16/09/2011
/2011
PROCESSO SE
E ENVIADO A
ENCONTRA COM
ARREMATADO
DESERTA R$
DIAFI
CARGA
NO SEAPRO
6.894,00
EM 01/03/2011
LOTES 01 E 06 EMAV MATERIAIS
E SERVIÇO LTDA

AQUISIÇÃO DE
504.813/2011

PROCESSO NO
SEAPRO DESDE DE
04/02/2011.

731.419,26

VALOR
ARREMATADO R$
244.193,04

FLUMINENSES

LOTES 02 E 04 SIERDOVSKI E
SIERDOVSKI LTDA
– ME
VALOR
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508.017/2010

MATERIAL DE LIMPEZA

AQUISIÇÃO DE
509.104/2010

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

PREGÃO

14/02/11

010/2011

10:00

PREGÃO
011/2011

INDIVIDUAL
AQUISIÇÃO DE
500.502/2011

29/04/11
13:00

108.423,45

PROCESSO COM
CARGA
VALORNA
PROCURADORIA
ARREMATADO:
EM56.410,85
30/05/2011

42.365,67

LEAL PORTO
CONTRATAÇÃO
EMPREENDIMENT
DIRETA
OS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA-ME

25/05/11
PREGÃO

16/05/11

012/2011

10:00

CONDICIONADORES DE AR
PARA INSTALAÇÃO NO

79.770,45

VENCEDOR:
MULTIVERSO
SOLUÇÕES LTDA

PROCESSO
SERÁ
ENCAMINHA
DO EM
22/02/2011
A DIAFI PARA
HOMOLOGA
ÇÃO

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
24/05/2011
E ENVIADA A
DIAFI

EDIFÍCIO SEDE DO INEA
PREGÃO
510.217/2010

501.806/2011

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

178.394,36
013/2011

PREGÃO

06/06/11

014/2011

10:00

AQUISIÇÃO DE FREEZER E
GELADEIRAS PARA GELAB

65.208,90

PREGÃO
501.038/2011

LOCAÇÃO DE DIVERSOS
VEICULOS SEM MOTORISTA

1.066.033,80
015/2011

PREGÃO
502.100/2011

AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE
RADAR PARA A GEOPEA

016/2011

22/07/11
10:00

66.300,00

19/08/11
10:00

502.156/2011

AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE

PREGÃO

18/07/11

ALTA RESOLUÇÃO PARA A

017/2011

10:00

115.346,97

GEOPEA

500.801/2011

28/04/11

018/2011

10:00

CALDO A1 COLIFORMES
FECAIS

500.809/2011

PREGÃO

9.645,00

PREGÃO

28/04/11

019/2011

13:00

KITS PARA ANÁLISE DE
ENDOTOXINAS

41.565,00

Encaminhado ao
SEAPRO em
ARREMATADO R$
04/08/2011.
24.200,00
LEAL PORTO
EMPREENDIMENT
OS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA – ME

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
13/06/2011
E ENVIADA A
DIAFI

PROCESSO COM
CARGA
NO SEAPRO
ARREMATADO
R$
EM60.980,00
01/06/2011.
LICITAÇÃO
DESERTA

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
TELESPAZIO BRASIL 30/08/2011
E ENVIADA A
S.A
DIAFI
GEOBH
ARREMATADO R$
LICITAÇÃO
CONSULTORIA E
66.284,86
REPRESENTAÇÕES ENCERRADA
EM
LTDA
25/07/2011
ARREMATADO R$ E ENVIADA A
DIAFI
96.488,58
INTERLAB
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
CIENTÍFICOS LTDA
ARREMATADO R$
7.350,00
HEXÁGONO
QUÍMICA E
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATÓRIO
ARREMATADO R$
41.565,00

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
24/05/2011
E ENVIADA A
DIAFI

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
28/04/2011
E ENVIADA A
DIAFI
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501.805/2011

AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA

PREGÃO

27/05/11

PARA CONSERVAÇÃO DE

021/2011

10:00

72.802,67

VALOR
ARREMATADO R$
50.000,00

AMOSTRAS DE DQO

510.776/2011

VENCEDOR: SOLAB
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATÓRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PREGÃO

PARA LOCAÇÃO DE

020/2011

20.921,25

Aguardando
realização da
Licitação

126.853,50

VENCEDOR:
PAWAN
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DE REFRIGERAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA
ME

02/02/2012
Às 10:00

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
06/06/2011
E ENVIADA A
DIAFI

PURIFICADORES DE ÁGUA

25/05/11
501.561/2011

AQUISIÇÃO DE

PREGÃO

CONDICIONADORES DE AR

022/2011

11:00

PARA RUA DO ACRE

504.556/2010

SOLUÇÃO EM
IMAGEAMENTO EM ALTA
RESOLUÇÃO POR SATÉLITE
PARA O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

PREGÃO

27/05/11
178.333,33
11:30

023/2011
VALOR
ARREMATADO:
ISOFAR R$
101.000,00
INDUSTRIA E

27/06/11

501.912/2011

REEAGENTE PARA ANÁLISE
DE PESTICIDAS

PREGÃO

10:00
13.012,00
13/07/11

024/2011

503.342/2011

TONALIZADORES E FITAS DE
IMPRESSÃO

PREGÃO
025/2011

COMÉRCIO DE
PRODUTOS

10:00

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS

VENCEDOR:
GLOBALGEO
VALOR
TECNOLOGIAS
ARREMATADO: R$
LTDA
89.763,83

QUÍMICOS LTDA

03/06/11
252.069,40
10:00

FERF WAY
ARREMATADO R$
INFORMÁTICA
12.500,00
COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA –
ME

504.213/2011

EQUIPAMENTOS DE
MEDIÇÃO

PREGÃO
026/2011

05/07/11
46.582,00
10:00

HEXIS CIENTÍFICA
S.AARREMA
TADO R$ R$
ARREMATADO
39.900,00
188.863,40.

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
13/06/2011
E ENVIADA A
DIAFI.

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
06/06/2011
E ENVIADA A
DIAFI

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
19/07/2011
E ENVIADA A
DIAFI

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
13/06/2011
E ENVIADA A
DIAFI

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
12/07/2011
E ENVIADA A
DIAFI
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28/06/11

504.678/2011

CENTRAL DE VÁCUO PARA
GELAB

PREGÃO
027/2011

10:00
40.890,55
11/08/11

504.873/2011

AQUISIÇÃO DE
TERMÔMETRO

07/07/11

028/2011

14:00

22.070,37

HOMIS CONTROLE
E
INSTRUMENTAÇÃO
LTDA
ARREMATADO R$
17.500,00
FRACASSADA

08/09/11

501.676/2011

AQUISIÇÃO DE PADRÃO E
MATERIAL CERTIFICADO

PREGÃO

10:00

029/2011

05/10/11

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
17/087/2011
E ENVIADA A
DIAFI

ARREMATADO R$
31.500,00

10:00

PREGÃO

BRASME BRASIL
MECANICAS LTDA
– EPP

17.892,00

TPS BRASIL
COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO
LTDA

13:00

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
08/08/2011
E ENVIADA A
DIAFI

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
11/10/2011
E ENVIADA A
DIAFI

ARREMATADO R$
17.892,00

502.510/2011

AQUISIÇÃO DA RENOVAÇÃO
DAS LICENÇAS DO SOFTWARE
ANTIVIRUS

PREGÃO

14/07/11

030/2011

14:00

109.433,33

ON LINE
SOLUÇÕES
INTEGRADAS LTDA
– EPP
ARREMATADO R$
82.600,00

26/07/11

505.368/2011

PREGÃO

14:00

031/2011

20/10/11

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA LAVAGEM DE JALECOS

13.468,00

10:00

FRACASSADA
ENVIADA AO
SETOR
REQUISITANTE
PARA SABER SER A
INTERESSE NA
REPETIÇÃO DO
MESMO EM
15/09/2011
LICITAÇÃO
MARCADA PARA
20/10/2011

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
22/07/2011
E ENVIADA A
DIAFI

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
04/11/2011
E ENVIADA A
GELAB PARA
AS DEVIDAS
PROVIDENCI
AS PARA
CONTRAÇÃO
DIRETA

AS 10:00 HORAS
FRACASSADA

507.944/2011

PREGÃO

21/10/11

032/2011

10:00

AQUISIÇÃO DE TONER E
CARTUCHO PARA O INEA

481.503,59

FERF WAY
INFORMÁTICA
COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA
ARREMATADO R$
331.900,00

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
25/10/2011
E ENVIADA A
DIAFI
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505.908/2011

PREGÃO

28/07/11

033/2011

10:00

PRODUTOS CONTROLADOS
PELA POLÍCIA FEDERAL

16.947,80

ARREMATADO R$
16.900,00

10/08/11

505.905/2011

PREGÃO

10:00

034/2011

16/11/11

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ANÁLISES ORGÂNICAS

11.392,87

10;00

filtros para rede semi506.897/2011
bb

PREGÃO

05/10/11

035/2011

10:00

automática de
monitoramento da qualidade

49.025,00

PREGÃO

20/10/11

036/2011

13:00

ACESSÓRIOS DE
HELICÓPTEROS

328.700,00

FRACASSADA
AMERICA LAB
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
LABORATORIO
LTDA EPP

TECNOAGRO
PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES
LTDA
ARREMATADO R$
248.000,00

507.593/2011

12/09/11

037/2011

10:00

TERMO HIGRÔMETRO
DIGITAL

506.798/2011

PREGÃO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

PREGÃO

23/09/11

PARA DIVERSAS UNIDADES DO

038/2011

10:00

PREGÃO

30/09/11

039/2011

13:00

CROSS LTDA – ME
6.498,33

35.604,89

INEA

507.715/2011

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE
FAX

1.030,98

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
29/07/2011
E ENVIADA A
DIAFI

DESERTA ENVIADA
AO SETOR
LICITAÇÃO
REQUISITANTE
ENCERRADA
PARA SABER SER A
EM
INTERESSE NA
16/11/2011
E ENVIADA A
REPETIÇÃO DO
GELAB PARA
MESMO
AS DEVIDAS
PROVIDENCI
LICITAÇÃO
AS PARA
REMARCADA PARA
CONTRAÇÃO
16/11/11
DIRETA

VALOR
ARREMATADO R$
37.500,00

de ar

504.207/2009

ISOFAR INDUSTRIA
E COMÉRCIO DE
PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA

ARREMATADO R$
6.497,00
EGA 7
MARCENARIA E
COMERCIO DE
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

VALOR
ARREMATADO:
LICITAÇÃO R$
14.900,00
FRACASSADA

PROCESSO
ENCAMINHA
DO A DIAFI
EM
22/11/2011,
PARA
HOMOLOGA
ÇÃO.

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
24/11/2011
E ENVIADA A
DIAFI
LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
11/10/2011
E ENVIADA A
DIAFI
LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
30/09/2011
E ENVIADA A
DIAFI

LICITAÇÃO
ENCERRADA
E ENVIADA A
DIAFI EM
04/11/2011
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507.596/2011

507.713/2011

AQUISIÇÃO DE ROTEADORES

30/09/11

040/2011

10:00

PREGÃO

24/10/11

041/2011

10:00

PREGÃO

30/09/11

042/2011

15:00

AQUISIÇÃO DE PROJETOR
MULTIMÍDIA

508.217/2011

PREGÃO

AQUISIÇÃO DE MEIO A1

EMAV MATERIAIS
E SERVIÇOS LTDA
1.178,48

507.965/2011

AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO

13:00

043/2011

05/12/2011

507.714/2011

PREGÃO

21/10/11

ELÉTRICA E ESCADA DE

044/2011

14:00

PREGÃO

10/10/11

47.280,00

652,32

045/2011

10:00

1.017,58

ALUMINIO

507.950/2011

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITÓRIO

TV’S PARA DIRETO RIA/
508.504/2011

REFRIGERADORES PARA AS

PREGÃO

14/10/11

046/2011

10:00

PREGÃO

24/10/11

047/2011

14:00

355.755,32

11.732,08

INEA

506.896/2011

SECRETARIA EXECUTIVA DO
COMITÊ DA BAIA DE

11.270,45

GUANABARA

14/10/11
PREGÃO
508.623/2011

AQUISIÇÃO MOTOR DE POPA
DE 25 PH

13:00
048/2011
22/12/2011

MICROBAC
ARREMATADO
PRODUTOS
R$2.200,00E
SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS
LTDA
1ª TENTATIVA
FRACASSADA

LICITAÇÃO
ENCERRADA
E ENVIADA A
DIAFI EM
07/10/2011

VENCEDOR:
LOTE 1ARDO
DO BRASIL
ROÇADEIRA
DISTRIBUIDORA
FRACASSADO
DE PEÇAS E
LOTE
LOTE21ESCADA
PARCO
SERVIÇOS
LTDA
DESERTO
PAPELARIALTDA
VALOR
ARREMATADO R$
ARREMATADO:
R$
151.499,92
625,23

LICITAÇÃO
ENCERRADA
E ENVIADA A
DIAFI EM
04/11/2011

LICITAÇÃO
ENCERRADA
ARREMATADO
R$
AGUARDANDO
E ENVIADA A
45.499,50
DIAFI EM
REALIZAÇÃO DA 2ª
09/12/2011
TENTATIVA

LOTE 2 E 3
PAPELARIA
CHAVESVAN
MEX
LTDAE
COMÉRCIO

COPAS DO EDIFÍCIO SEDE DO

EQUIPAMENTOS PARA

AGUARDAND
O
DOCUMENTA
ÇÃO.

2.319,00

ÀS 13 H
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA

ARREMATADO R$
1.178,48
EMAV MATERIAIS
E SERVIÇOS LTDA

24/10/11
PREGÃO

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
11/10/2011
E ENVIADA A
DIAFI

7.873,33 NOVO
VALOR R$
15.344,77

LICITAÇÃO
ENCERRADA
E ENVIADA A
DIAFI
EM18/10/20
11

LICITAÇÃO
ENCERRADA
LICITAÇÕES LTDA – E ENVIADA A
ARREMATADO R$
DIAFI
EPP
79.275,00
EM27/10/20
11
LOTE
4
THICK-ALL
AGROVET SUL
COMÉRCIO
ARREMATADO
SERVIÇOS DE
E R$
LICITAÇÃO
ACESSÓRIOS
E
10.590,81DE
COMÉRCIO
ENCERRADA
SUPRIMENTOS
E ENVIADA A
PRODUTOS
LTDA
DIAFI EM
AGROPECUÁRIOS
04/11/2011
LTDA – ME
ARREMATADO R$
10.740,00
FRACASSADA
ENVIADO A DIAFI
ARREMATADO
R$
EM 17/10/2011
11.270,45
VENCEDOR: AQUA
CULTURA DO
BRAISL E
EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA
ARREMATADO
POR: R$ 15.326,00

LICITAÇÃO
ENCERRADA
E ENVIADA A
DIAFI EM
02/01/2012
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1ª TENTATIVA DE
LICITAÇÃO
FRACASSADA

21/10/11

508.707/2011

aquisição de licenças

PREGÃO

13:00

software – microsoft para o

049/2011

05/12/2011

13.962,50

inea
ÀS 10 H

EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇO DE TRANSPORTE
506.531/2011

PREGÃO

25/11/11

050/2011

10:00

COM CAMINHÃO DO TIPO BAU
COM FORNECIMENTO DE MÃO

143.133,33

LICITAÇÃO
ENCERRADA
E ENVIADA A
VENCEDOR: AP
DIAFI EM
NET INFORMÁTICA 08/12/2011
LTDA
VALOR
RIO INSULANA
ARREMATADO:
TRANSPORTES E
R$13.950,00
SERVIÇOS LTDA ME.

LICITAÇÃO
ENCERRADA
E ENVIADA A
DIAFI EM
01/12/2011

Pelo valor de R$
63.074,98

DE OBRA, PARA EFETUAR A
MUDANÇA DAS DIRETORIAS
INEA

509.190/2011

09/11/11

051/2011

13:00

AQUISIÇÃO DE BOMBA
CENTRÍFUGA

508.056/2011

PREGÃO

AQUISIÇÃO DE

PREGÃO

EQUIPAMENTOS DE

052/2011

ELETRO JULIFER
LTDA - EPP
1.633,97

36.704,29

504.283/2011

PREGÃO

29/11/11

053/2011

10:00

AQUISIÇÃO DE QUADRO
BRANCO E ACESSÓRIOS

PREGÃO

28/11/11

054/2011

10:00

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE
SOFTWARES

ARREMATADO R$
1.600,00
1ª TENTATIVA
FRACASSADO

PROTEÇÃO INDIVIDUAL

509.365/2011

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
18/11/2011
E ENVIADA A
DIAFI

448,27

274.995,47

PROCESSO
ENCAMINHADO
PARA
CONTRATAÇÃO
DIRETA.
LICITAÇÃO
FRACASSADA.
CANCELADA
LOTE 01 “VIXNU
COMÉRCIO LTDA –
EPP”. Valor
Arrematado - R$
53.169,90

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
02/12/2011
E ENVIADA A
DIAFI

LOTE 02 “REALIZE
TECNOLOGIA
LTDA” . Valor
Arrematado - R$
209.000,00
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Vencedor: MAC ID
COMERCIO,
SERVIÇOS E
TECNOLOGIA DA
INFORMÁTICA
LTDA

LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO
COM A INCLUSÃO DE
508.234/2011

PREGÃO

14/12/2011

055/2011

10:00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, FORNECIMENTO

564.559,44

DE PEÇAS E SUPRIMENTOS,
VALOR
ARREMATADO:
561.960,00

EXETO PAPEL, PARA
RENOVAÇÃO DO PARQUE

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
04/01/2012
E ENVIADA A
DIAFI

GRÁFICO DO INEA

509.697/2011

FORNECIMENTO DE TICKET

PREGÃO

ALIMENTAÇÃO PARA

056/2011

61.340,33

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PREGÃO
509.994/2011

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA AUTOMOTIVO

5.358,14
057/2011

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO
507.729/2011

PREGÃO

12/12/2011

058/2011

10:00

DOS SERVIÇOS PARA
REALIZAÇÃO DE CURSO DE
CAPACITAÇÃO DOS

375.904,70

CHEGOU DA DIAFI
DIA 27/10/2011
PARA PREPARAR
EDITAL/FOI PARA
SECOMP DIA
27/10/11 PARA
INTRODUZIR NO
SIGA , RETORNOU
DA SECOMP DIA
07/11/11 PARA
PREPARAR EDITAL.
ENVIADO A
PROCURADORIA
EM 11/11/2011,
PARA ANÁLISE DE
EDITAL.
FRACASSADA, O
MENOR LANCE
OBTIDO ESTAVA
MUITO ACIMA DO
VALOR ESTIMADO

VENCEDOR:
“CM&O CENTRAL
DE RESERVAS E
TURISMO LTDA”.
Valor Arrematado
de R$326.000,00

LICITAÇÃO
ENCERRADA
EM
15/12/2011
E ENVIADA A
DIAFI

SERVIDORES DO INEA
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Com a apresentação deste relatório, colocamos à apreciação todas as atividades realizadas por este
órgão durante o ano de 2011.

Marilene Ramos
Presidente INEA
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