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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento é parte integrante da prestação de contas dos ordenadores 

de despesas do Instituto Estadual do Ambiente – INEA junto à Auditoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro e corresponde ao Relatório Anual da Gestão previsto no inciso 

IV do art. 4° da Instrução Normativa AGE-RJ n° 26/2014 e no inciso IV do art. 5° da 

Deliberação TCE-RJ n° 198/1996. 

Além de atender às referidas exigências legais, busca-se avaliar o desempenho 

do Instituto, ao longo do exercício de 2014, no tocante às ações de proteção, controle e 

recuperação ambiental, bem como no tocante às ações administrativas e de apoio, 

inclusive a sua execução orçamentária, financeira e patrimonial, em consonância com o 

Item 7.4 da Determinação TCE-RJ n° 58, referente à análise das contas do Governo do 

Estado de 2013. 

Também se pretende retratar aqui as realizações mais relevantes do INEA em 

2014, no cumprimento de sua missão de proteger, conservar e recuperar o meio 

ambiente do Estado do Rio de Janeiro, visando ao desenvolvimento sustentável. 

 

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2015. 

 

 

Marco Aurélio Damato Porto 

Presidente do INEA 

ID Funcional 3218164-7 
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2 O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA 

 

O Instituto Estadual do Ambiente é uma entidade integrante da Administração 

Pública Estadual Indireta vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente e submetida ao 

regime autárquico especial, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

Criado pela Lei Estadual n° 5.101/2007, o INEA tem a função de executar as 

políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais 

adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. 

O setor ambiental do Estado do Rio de Janeiro sofre grande pressão tanto por 

parte do setor produtivo, que cobra um sistema de licenciamento ambiental ágil, 

inovador e eficiente, quanto por parte da sociedade, que exige políticas de regulação, 

monitoramento e fiscalização ambiental atuantes, transparentes e eficazes. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de promover uma melhoria 

profunda e contínua em sua forma de atuação, em sua estrutura organizacional e, 

principalmente, em seu modelo de gestão, vem adotando práticas que incluem a 

renovação, qualificação e maior profissionalização de seus quadros funcionais, bem 

como a fusão de órgãos, o realinhamento estratégico e o acordo de resultados. 

A instalação do INEA, efetivada com a promulgação do Decreto Estadual n° 

41.628 em 12 de janeiro de 2009, o qual estabeleceu a sua estrutura organizacional, sua 

forma de organização e suas competências, teve como objetivo imprimir maior 

eficiência na preservação do meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. 

A criação do Instituto implicou a extinção da Fundação Estadual de Engenharia 

do Meio Ambiente – FEEMA, da Fundação Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas – SERLA, da Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF, cujas 

competências e atribuições foram absorvidas pelo novo órgão ambiental. 

 

2.1 Direcionadores Estratégicos 

 

Os direcionadores estratégicos do INEA podem ser entendidos como os desejos 

e anseios da alta direção da Instituição, que norteiam toda a sua ação organizacional. 

Compreendem missão, visão, valores, mapa estratégico, objetivos estratégicos e metas 

setoriais. 
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MISSÃO: Proteger, conservar e recuperar o meio ambiente do Estado do Rio de 

Janeiro para promover o desenvolvimento sustentável.  

VISÃO: Ser um órgão gestor ambiental de referência, exercendo um papel estratégico 

na agenda de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, com quadro funcional 

qualificado e valorizado, credibilidade e atuação desncentralizada. 

VALORES: Ética, valorização do servidor, integração, efetividade, transparência e 

respeito à sociedade. 

 

2.2 Esferas de Atuação 

 

As ações do Instituto podem ser distribuídas em três agendas de atuação: 

▪ Agenda Marrom, que incorpora os compromissos voltados para o controle da 

poluição, envolvendo, dentre outros, o licenciamento, a fiscalização e o 

monitoramento da qualidade do ambiente;  

▪ Agenda Azul, que representa os compromissos relacionados à gestão das 

águas, compreendendo os recursos hídricos e os ambientes lacustres e 

marinhos;  

▪ Agenda Verde, que compreende as ações voltadas para a conservação e 

recuperação dos recursos florestais, incluindo a flora e a fauna. 

Nesse sentido, as ações do Instituto são norteadas pelo seguinte macro-objetivo: 

“Implementar as políticas ambientais promovendo a sustentabilidade ambiental 

no desenvolvimento econômico por meio da consolidação das Agendas Azul, Verde e 

Marrom." 

A partir do desdobramento deste macro-objetivo têm-se as seguintes linhas de 

atuação: 

▪ Universalização do saneamento básico; 

▪ Prevenção e controle de cheias e inundações; 

▪ Revitalização e conservação de rios, lagoas e baías; 

▪ Preservação da biodiversidade e recuperação dos sistemas florestais; 

▪ Modernização do licenciamento e da fiscalização ambiental; 

▪ Fomento à educação ambiental e à gestão participativa dos recursos 

ambientais. 
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Por conseguinte, têm-se as seguintes ações prioritárias:  

▪ Assegurar um quadro permanente qualificado e valorizado;  

▪ Ampliar e executar plenamente os seus recursos financeiros;  

▪ Ampliar as ofertas de serviços em áreas estratégicas;  

▪ Consolidar a imagem de excelência organizacional da Instituição. 

2.3 Mapa Estratégico 

 

A partir de suas agendas prioritárias, linhas de atuação e ações prioritárias, a 

estratégia do INEA foi desdobrada em objetivos apresentados segundo um mapa 

estratégico, por meio de uma representação gráfica, sob a forma de diagrama, dentro do 

conceito do ‘balanced scorecard’ (BSC). 

Mapa Estratégico do Instituto Estadual do Ambiente 

 

Fonte: INEA 

 

2.4 Estrutura 

A estrutura do Inea se compõe de Presidência, Vice-Presidência e seis 

Diretorias, cujos titulares compõem seu Conselho Diretor, presidido pelo Presidente da 

instituição.  

Para garantir uma presença efetiva em todas as regiões do Estado, conta com 62 

unidades descentralizadas, distribuídas por 29 municípios, relacionadas no quadro a 

seguir. 
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Unidades Descentralizadas do Instituto Estadual do Ambiente 

 
              Fonte: INEA 
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2.5 Recursos 

 

O INEA, no exercício de 2014, contou com um corpo funcional de 1.401 

servidores em efetivo exercício nas Diretorias, distribuídos de acordo com o Quadro 2, a 

seguir. 

 

Distribuição dos Servidores do Instituto Estadual do Ambiente por Nível e Diretoria 

ESCOLARIDADE PRES VPRES DIAFI DIBAP DIGAT DILAM DIMFIS DIRAM TOTAL 

Elementar 4 6 13 17 15 10 5 1 71 

Fundamental 4 10 17 22 9 4 2 6 74 

Médio 25 23 46 265 10 23 12 8 412 

Médio 

Especializado 
14 33 15 16 32 29 25 2 166 

Superior 87 125 37 115 78 140 52 44 678 

TOTAL 134 197 128 435 144 206 96 61 1.401 

 Fonte: INEA 

 

Ao longo dos últimos cinco anos, o quantitativo total de servidores da 

instituição, incluindo servidores cedidos, teve a seguinte distribuição: 

 

Quantitativo de Servidores do Instituto Estadual do Ambiente 

 
Fonte: INEA 

 

Outro recurso essencial ao desempenho das atividades do INEA é sua frota de 

227 veículos, dos quais 114 são próprios, além de 120 equipamentos, dentre caminhões, 

tratores, escavadeiras etc., sendo 19 destes próprios. 
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2.6 Arrecadação 

O quadro e o gráfico a seguir mostram a evolução da arrecadação do INEA nos 

três últimos anos. 

Evolução da Arrecadação Anual do INEA 

FR Descrição Fonte de Recursos 2012 2013 2014 Total 

10 
Arrecadação Própria – 

Administração Indireta 
20.819.056,99 19.730.794,49 24.454.623,26 65.004.474,74 

13 
Convênios – Administração 

Indireta 
10.945.589,39 13.623.022,01 1.247.629,41 25.816.240,81 

16 
Convênios PAC – 

Administração Indireta 
54.006.580,84 118.237.864,71 77.821.634,04 250.066.079,59 

19 
Convênios Intraorçament – 

Administração Indireta 
28.378.284,76 31.511.988,19 32.219.945,57 92.110.218,52 

97 Conservação Ambiental – 7.217.800,00 106.394,30 7.324.194,30 

98 
Outras Receitas da 

Administração Indireta 
1.461.633,56 758.002,02 768.124,94 2.987.760,52 

 ARRECADAÇÃO ANUAL 115.611.145,54 191.079.471,42 136.618.351,52 443.308.968,48 

Fonte: SIG – Sistema de Informações Gerenciais  

 

Evolução da Arrecadação Anual do INEA 

 
Fonte: INEA (2014). 

 

2.7  Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial 

Evolução da Execução Orçamentária do INEA 
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Descrição Orçamentária 2012 2013 2014 Total 

Receitas Orçamentárias 475.415.814,0

0 

475.415.814,0

0 

462.949.559,0

0 

1.413.781.187,0

0 

Receitas Correntes 65.133.640,00 65.133.640,00 91.870.041,00 222.137.321,00 

Receitas de Capital 410.282.174,0

0 

410.282.174,0

0 

270.318.618,0

0 

1.090.882.966,0

0 

Déficit – – 100.760.900,0

0 

100.760.900,00 

Despesas Orçamentárias 556.712.635,0

0 

576.115.142,0

0 

462.949.559,0

0 

1.595.777.336,0

0 

Despesas Correntes 142.985.497,0

0 

152.696.167,0

0 

153.108.860,0

0 

448.790.524,00 

Despesas de Capital 413.727.138,0

0 

423.418.975,0

0 

309.840.699,0

0 

1.146.986.812,0

0 

Fonte: SIG – Sistema de Informações Gerenciais 

2.7.1 Do Orçamento 

O Orçamento inicial do exercício financeiro de 2014 foi aprovado pelo Decreto 

n° 44.567 de 16/01/2014, que estimou a Receita em R$ 462.949.559,00 e fixou a 

Despesa em R$ 462.949.559,00. 

RECEITAS PREVISTAS (R$) 

Receitas Correntes 91.870.041,00 

Receita de Capital 270.318.618,00 

Déficit 100.760.900,00 

Total 462.949.559,00 

DESPESAS PREVISTAS 

Despesas Correntes 153.108.860,00 

Despesas de Capital 309.840.699,00 

Total 462.949.559,00 

No decorrer do exercício de 2014, ocorreram as seguintes modificações no 

orçamento:  

Orçamento inicial R$ 462.949.559,00 

(+) Alterações R$ 22.102.907,03 

(+) Movimento de Crédito R$ 173.986.141,15 

Total R$ 659.038.607,18 

A receita realizada em 2014 alcançou o montante de R$ 136.618.351,52 com a 

seguinte classificação:  

RECEITAS CORRENTES (R$) 

Receita Tributaria 6.433.198,23 

Receita Patrimonial 1.588.751,05 

Receita Agropecuária 29.860,40  

Receita de Serviços 17.455.704,49 

Transferências Correntes 750.000,00 

Outras Receitas Correntes  94.999,98 

Receita Intra-orç. Transf. Convenio DETRAN 32.219.945,57 
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Receita de Capital 78.045.891,80 

TOTAL GERAL 136.618.351,52 

O montante da Despesa Realizada em 2014 foi de R$ 415.666.590,39. 

DESPESAS CORRENTES (R$) 

Despesas de Custeio 156.164.219,15 

DESPESAS DE CAPITAL (R$) 

Investimentos 259.502.371,24 

TOTAL GERAL R$ 415.666.590,39 
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O Total das Despesas Realizadas mais as Inscrições em Restos a Pagar de 2014 

ficaram assim discriminados: 

Despesas Pagas no Exercício  R$ 415.666.590,39 

Restos a Pagar Processados R$ 68.985.742,54 

Restos a Pagar Não Processados R$ 8.075.342,19 

Total R$ 492.727.675,12 

O resultado da execução orçamentária apresentou a seguinte classificação:  

Receita Realizada  R$ 136.618.351,52 

(-) Despesa Realizada R$ 415.666.590,39 

Déficit Orçamentário R$ 279.048.238,87 

2.7.2  Do Financeiro 

O movimento financeiro global do exercício se espelha, em resumo, por:  

Saldo do exercício anterior disponível em 31/12/13:                      R$ 63.556.494,45 

Saldo para o exercício seguinte disponível em 31/12/14:               R$ 46.415.842,15 

Execução Orçamentária: 

Receita Realizada R$ 136.618.351,52 

(-) Despesa Realizada R$ 415.666.590,39 

Total R$ 279.048.238,87 

O total de despesas realizadas se compõe de:  

Despesas pagas no exercício  R$ 415.666.590,39 

Inscrição de Restos a pagar/14 R$ 77.061.084,73 

Total R$ 492.727.675,12 

A despesa extra-orçamentária se compõe:  

Restos a Pagar/exer. Anteriores  R$ 96.395.410,92 

Consignações R$ 35.693.517,06 

Depósitos de Div. Origens R$ 364.522,65 

Total R$ 132.453.450,63 

 

O Resultado Financeiro do exercício de 2014 está representado pelo DÉFICIT 

de R$ 44.983.912,59.  

ATIVO (R$) 

Disponível R$ 46.415.842,15 

Total R$ 46.415.842,15 

PASSIVO (R$) 

Passivo Financeiro R$ 91.399.754,74 

Total R$ 91.399.754,74 

DÉFICIT FINANCEIRO:                                     R$ (44.983.912,59) 
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2.7.3 Do Patrimônio 

O resultado patrimonial do exercício de 2014 está representado pelo 

SUPERÁVIT de R$ 210.799.497,20 apurados entre Variações Ativas e Passivas, assim 

demonstradas:  

Variações patrimoniais aumentativas R$ 412.457.823,33 

Total das variações ativas R$ 412.457.823,33 

Variações patrimoniais diminutivas R$ 201.658.326,1 

Total das variações passivas R$ 201.658.326,13 

Resultado do Exercicio:                                               R$ 210.799.497,20 

2.7.4  Do Balanço Patrimonial 

O Patrimônio INEA demonstra alterações patrimoniais resultantes ou 

independentes da execução orçamentária e apresenta o resultado patrimonial do 

exercício.  

ATIVO FINANCEIRO  (R$) 

Disponível 46.415.842,15 

Total do Ativo Financeiro 46.415.842,15 

ATIVO PERMANENTE (R$) 

Bens Móveis 59.288.209,35 

Bens Imóveis 123.942.104,42 

Valores do Estado 1.353.551,92 

Crédito do Estado 14.170.324,11 

Valores Pagos Antecipadamente 804.270,78 

Investimentos 44.456.948,02 

Estoque 783.789,28 

Total do Ativo Permanente 244.799.197,88 

TOTAL GERAL DO ATIVO:                               bbR$ 291.215.040,03 

 

PASSIVO FINANCEIRO  (R$) 

Consignações 4.234.702,84 

Garantias 542.591,90 

Depósitos não Judiciais 78.260,21 

Fornecedores e Credores 74.935.200,42 

Pessoal a Pagar 3.533.657,18 

Restos a Pagar não Processados 8.075.342,19 

Total do Passivo Financeiro 91.399.754,74 

PASSIVO PERMANENTE (R$) 

Regime Especial – Precatório – TRT 3.999.640,39 

Despesas de Exercícios a Executar 844.366,34 

Outras Obrigações 24.019.805,14 

Valores Restituíveis – INTRA 294.780,11 

Encargos Sociais a Pagar  1.606.335,07 

Total do Passivo Permanente 30.764.927,05 

Ativo Real Líquido:                                                          169.050.358,24 

TOTAL GERAL DO PASSIVO:                                     291.215.040,03                  
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2.8 Comunicação com o Público Externo 

 

O INEA mantém um canal de comunicação com o público externo denominado 

disque ambiente, cujo desempenho pode ser avaliado pela observação da figura abaixo. 
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3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

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 licenciamento 

ambiental é conduzido pela Diretoria de Licenciamento Ambiental e pelas 

Superintendências Regionais, vinculadas à Vice-Presidência. 

Os documentos emitidos no âmbito do licenciamento ambiental do Estado do 

Rio de Janeiro são: 

▪ Licença Ambiental Simplificada – LAS; 

▪ Licença Prévia – LP; 

▪ Licença de Instalação – LI; 

▪ Licença Prévia e de Instalação – LPI; 

▪ Licença de Instalação e Operação – LIO; 

▪ Licença de Operação – LO; 

▪ Licença de Operação e Recuperação – LOR; 

▪ Licença Ambiental de Recuperação – LAR; 

▪ Certidão Ambiental – CA; 

▪ Certificado Ambiental – CRA; 

▪ Autorização Ambiental – AA; 

▪ Termo de Encerramento – TE; 

▪ Outorga – OUT. 

No ano de 2014, foram emitidos 3.903 documentos do Sistema de 

Licenciamento Ambiental  – SLAM e foram indeferidos 67 requerimentos de licenças, 

autorizações e certidões. Das licenças requeridas em 2014 que não tiveram pendências 

por parte do requerente, 95% foram emitidas no prazo de seis meses, previsto na 

Resolução CONAMA nº 237/97 e no Decreto Estadual nº 44.820/2014. 

 

Evolução dos documentos SLAM emitidos 

Ano 2011 2012 2013 2014 

Diretoria de Licenciamento Ambiental 2.358 2.203 2.324 1.915 

Superintendências Regionais 1.113 1.320 1.782 1.988 

Total 3.471 3.523 4.106 3.903 
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3.1 Licenciamento de Empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA 

 

Conforme determina a legislação ambiental, o licenciamento de atividades 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente está 

condicionado à realização e apresentação de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do 

Relatório de Impacto Ambiental – Rima.  

No ano 2014, o INEA concluiu a avaliação de 15 EIA/RIMA. 

 

 

 

Atualmente, a demarcação de Faixas Marginais de Proteção – FMP dos cursos 

d'água existentes na área de cada empreendimento analisado tem se mostrado como um 

dos entraves do licenciamento. Na perspectiva de solucionar essa questão, o INEA 

buscou estabelecer a FMP ao longo do rio Jacaré, em Niterói, do córrego do Saco, em 

Miguel Pereira e Paty do Alferes, do rio Cascata, em Petrópolis, dos córregos Lava Pé, 

do Surdo, do Matadouro e Afluentes, em Quatis, e do rio Columbandê, em São 

Gonçalo. 

 

3.2 Auditorias Ambientais 

 

A Auditoria Ambiental é uma ferramenta de avaliação das instalações e práticas 

operacionais e de manutenção de atividades, que tem por objetivo 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.  

No ano de 2014 foram recebidos 21 Relatórios de Auditoria Ambiental (RAA) e 

realizadas as análises de 19. 
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3.3 Análises de Risco e Avaliações Geoambientais 

 

Outros instrumentos utilizados no licenciamento ambiental são a Análise de 

Risco, realizada em empresas que produzem, operam, armazenam, consomem, geram 

ou transportam quantidade expressiva de substâncias perigosas, especialmente as 

tóxicas e as inflamáveis, e o Relatório de Avaliação Geoambiental, que propõe a 

recuperação de áreas contaminadas, por meio de um conjunto de medidas que 

assegurem o conhecimento de suas características, dos impactos por elas causados e a 

criação e aplicação dos instrumentos e níveis de intervenção mais adequados.  

Foram realizadas pelo INEA, em 2014, 110 avaliações de Análise de Risco, oito 

avaliações de Programas de Gerenciamento de Risco e 249 análises de Relatórios de 

Avaliação Geoambiental de áreas contaminadas e projetos de remediação.  

Em complementação a esses estudos, o INEA analisou 104 Planos de 

Emergência (PAE e PEI). 
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4 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

A atividade de fiscalização ambiental do Inea consiste em verificar o 

cumprimento da legislação específica e a ocorrência de danos ao meio ambiente, 

mediante vistorias técnicas. Essa atividade pode acarretar a emissão de notificações, a 

lavratura de autos de constatação e autos de infração, com base nas infrações previstas 

nas leis que tratam de sanções, bem como a adoção de medidas cautelares. 

Com os objetivos de subsidiar a análise de processos de licenciamento, 

acompanhar o cumprimento das condicionantes estabelecidas em licenças e 

autorizações, bem como atender denúncias a solicitações e determinações de outros 

órgãos de ação do Estado, o INEA realizou 6.364 vistorias técnicas em 2014, através de 

sua Diretoria de Licenciamento, Superintendências Regionas e Coordenadoria Geral de 

Fiscalização.  

Evolução da Atividade de Fiscalização do INEA 

 

As atividades de fiscalização realizadas em 2014 acarretaram a emissão de 2.476 

Autos de Infração. 
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Além da aplicação de penalidades de multa, nas atividades de fiscalização 

ambiental são realizadas apreensões, advertências, suspensões, embargos e interdições. 

O quadro a seguir apresenta a evolução dos dados referentes a essas ações, nos últimos 

anos.  

Ações de Fiscalização 2011 2012 2013 2014 Total 

Apreensões – 3 5 6 14 

Advertências, suspensões, embargos e interdições 88 257 200 253 798 

 

4.1 Emergências Ambientais 

 

Nos últimos quatro anos o INEA atendeu a 311 acidentes com produtos 

perigosos no Estado do Rio de Janeiro, sendo que o número de atendimentos foi 

crescente ao longo dos anos. Só em 2014 foram 99 acidentes. É importante salientar que 

os atendimentos podem durar vários dias. 

 

Tipo de Acidente 2011 2012 2013 2014 
Percentua

l do total 

Industrial 13 6 13 11 14% 

Comercial 6 8 12 6 10% 

Residencial 1 1 1 2 2% 

Descarte Clandestino 4 6 2 3 5% 

Destinação inadequada 3 7 2 3 5% 

Transporte Rodoviário 22 31 32 53 44% 

Transporte Ferroviário 0 0 0 0 0% 

Transporte Dutoviário 0 0 2 0 1% 

Transporte Aquaviário 5 4 3 8 6% 

Transporte Aéreo 0 0 0 0 0% 

Posto de Serviço  1 1 2 4 3% 

Mancha Órfã 7 10 7 9 10% 

Total 62 74 76 99 100.00% 

 

Na atividade de atendimento a Emergências Ambientais, foram emitidas 50 

Notificações e 29 Autos de Constatação. 

 

4.2 Fiscalização do Setor Madeireiro 

 

No ano de 2014, o INEA, para controle e ordenação do setor madeireiro, 

desenvolveu as seguintes atividades: 

▪ Fiscalização de 74 empresas consumidoras de madeira do ramo da construção 

civil quanto à regularidade e correto uso dos recursos junto ao sistema DOF; 

▪ Homologação de 310 pátios de estocagem de madeira; 
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▪ Realização de 139 ajustes administrativos; 

▪ Notificação de 34 empresas para fins de regularização; 

▪ Emissão de 247 Autos de Constatação por descumprimento das normas do 

sistema DOF. 

 

4.3 Fiscalização da Criação de Pássaros 

 

Dentre os principais desafios enfrentados pelo INEA em 2014, merecem 

destaque a adequação dos procedimentos e processo de gestão do Sistema de Cadastro 

de Criadores Amadoristas de Passiformes – SISPASS, em decorrência da aprovação da 

Lei Estadual nº 6.908, de 17 de outubro de 2014 (Lei dos Passarinheiros), e as ações de 

campo no controle e monitoramento de torneios de canto e criadouros de grande porte. 

▪ Gestão da criação amadorista de passeriformes, competência recentemente 

delegada pelo IBAMA aos órgãos ambientais estaduais, alcançando a marca 

de terceiro maior número de criadores por estado do país (56.000 criadores). 

▪ Elaboração da norma de Cadastro de Áreas de Soltura de Animais Silvestre 

no Estado do Rio de Janeiro (Resolução CONEMA nº 62, de 8 de agosto de 

2014). 
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5 MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

5.1 Sistema de Alerta de Cheias 

 

A rede de monitoramento hidrometeorológico do INEA, denominada “Sistema 

de Alerta de Cheias”, consiste em um conjunto de estações hidrometeorológicas 

distribuídas pelo território do Estado. Até 2013, o Sistema de Alerta de Cheias contava 

com 72 estações de Alerta e 34 estações da Rede Básica, além de nove estações 

instaladas por intermédio do convênio celebrado com o Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), perfazendo um total de 

115 estações de prevenção de desastres decorrentes de cheias dos rios.  

Em 2014, foram incorporadas mais 12 estações por meio de convênio com a 

Agência Nacional de Águas (ANA), 11 estações por meio de convênio com a empresa 

Petrobras e duas estações por intermédio da celebração de convênio com o CEMADEN, 

além da disponibilização do acesso à rede de monitoramento da Concessionária Rio 

Teresópolis (CRT), a qual conta com 10 estações. Assim, em 2014, a rede de 

monitoramento hidrometeorológico do INEA passou a contar com um total de 150 

estações distribuídas por 72 municípios do Estado, nos locais onde os eventos de cheias 

são mais importantes. 

A maior parte das estações da Rede Básica foi telemetrizada, o que permite o 

acesso aos seus dados em tempo real. No entanto, vale ressaltar que ainda não são 

emitidos alertas de cheias para as estações da Rede Básica e de parceiros, uma vez que 

os dados não estão integrados na mesma plataforma. As estações de Alerta de Cheias 

permanecem as mesmas 72 do ano anterior.  

Alerta de Cheias - Abrangência do monitoramento hidrometeorológico 
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Em 2014 foram emitidos 240 alertas para a população com base nos dados das 

72 estações da rede de monitoramento hidrometeorológico. Dentre os alertas emitidos, 

destacam-se as oito ocorrências de transbordamento registradas pelas estações de 

monitoramento para fins de alerta. Seis desses registros de nível acima da cota de 

transbordamento ocorreram no rio Quitandinha (estação Coronel Veiga, Petrópolis. Os 

outros dois casos foram no rio Pavuna (estação CET Meriti, São João de Meriti) e rio 

São Pedro (estação São Pedro, Macaé). 

 

Alertas emitidos em 2014 

Mês Atenção Alerta Alerta Máximo Transbordamento 

janeiro 18 3 3 2 

fevereiro 9 1 0 0 

março 24 10 5 2 

abril 24 8 9 3 

maio 6 0 0 0 

junho 6 2 0 0 

julho 2 1 0 0 

agosto 2 1 0 0 

setembro 2 0 0 0 

outubro 10 2 1 0 

novembro 26 5 3 0 

dezembro 40 7 2 1 

Total 169 40 23 8 

 

5.2 Rede de Monitoramento Meteorológico 

 

O INEA dispõe de dois Radares Meteorológicos Banda S, adquiridos com 

recursos do Banco Mundial, com capacidade de identificar grandes tempestades em um 

raio de distância de até 400 km e estimar a chuva sobre uma área com raio de 250 km.  

Os dois radares estão instalados em Guaratiba, no Município do Rio de Janeiro, 

e no Município de Macaé, bem como toda a infraestrutura das torres que abrigam os 

equipamentos. Os links de dados entre os dois sítios e a sede do INEA, no Centro da 

Cidade do Rio de Janeiro, permite o controle remoto desses radares. 
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5.3 Sistema de Radiocomunicação 

 

O Sistema de Radiocomunicação do INEA foi concebido para tornar-se um meio 

de comunicação de emergência, efetiva e redundante, integrando diferentes agências, 

com destaque para as Defesas Civis Municipais, diversos setores do INEA, o 

Departamento de Recursos Minerais (DRM) e a Defesa Civil Estadual, para o 

atendimento a desastres naturais e tecnológicos. 

5.4 Qualidade da Água 

 

O monitoramento sistemático da qualidade da água é fundamental como suporte 

ao controle das atividades poluidoras, forncendo informações que possibilitam a 

avaliação das ações efetivadas e o direcionamento das intervenções governamentais. 

O processo de acompanhamento da qualidade da água nos corpos d’água se dá a 

partir da coleta de amostras de águas e sedimento, segundo um plano de amostragem 

predeterminado. Essas amostras são enviadas para análises em laboratórios, e os 

resultados obtidos no monitoramento são armazenados em um banco de dados, a partir 

do qual recebem um tratamento estatístico, que embasará a elaboração de diagnósticos 

disponibilizados aos diversos segmentos da sociedade. 

Ao longo do tempo, o INEA vem ampliando sua capacidade de monitoramento 

de corpos d'água e efluentes industriais e sanitários, bem como a emissão de boletins e 

relatórios de qualidade da água. 
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Evolução dos monitoramento de água e efluentes 

Locais de Amostragem 
Estações de Amostragem 

2009 2014 ampliação 

Rios, lagoas, baías e reservatórios 253 350 ~ 38 % 

Praias  86 295 ~ 243% 

Efluentes industriais e estações de 

tratamento de esgoto 
75 220 ~ 193% 

Total 414 865 ~ 109 % 

 

Evolução da Emissão de Boletins e Relatórios de Qualidade de Água 

Tipo de Documento 2009 2014 ampliação 

Boletins de balneabilidade das praias 224 599 ~ 167 % 

Boletins de qualidade da água de 

sistemas lagunares e baías 
7 11 ~ 243% 

Boletins de qualidade das  

águas por Região Hidrográfica 
0 80 – 

Relatório de Balneabilidade  

das Praias (anual) 
1 1 – 

Relatório Consolidado de Qualidade 

da água (anual) 
0 1 – 

Total 232 692 ~ 198% 

 

5.4.1 Certificação dos Laboratórios 

 

Em dezembro de 2013, o INEA deu início ao processo de acreditação no 

INMETRO para um conjunto de ensaios físico-químicos, microbiológicos e 

ecotoxicológicos, com um escopo inicial que totalizava 16 ensaios. Porém, em função 

dos projetos firmados entre o INEA e o PSAM (Programa de Saneamento Ambiental 

dos Municípios do Entorno da Baía da Guanabara), foi decidido aumentar o escopo para 

35 ensaios. 

Atualmente, estão credenciados no INEA 90 laboratórios. A renovação do 

credenciamento ocorre a cada dois anos; com vistorias agendadas. Em 2014 foram 

avaliados 37 processos com o propósito de atendimento a novos pedidos de 

credenciamento e renovação. 

5.5 Qualidade do Ar 

 

Nos anos de 2012, 2013 e 2014, foram divulgados Boletins Diários de Qualidade 

do Ar, no Portal do INEA, em 100%, 99% e 100% dos dias úteis, respectivamente.  
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Para acompanhamento do monitoramento das emissões atmosféricas referentes 

ao Programa de Monitoramento de Emissões de Fontes Fixas para a Atmosfera – 

PROMON-Ar, foram intensificadas as auditorias de fiscalização das campanhas 

amostragens de chaminés realizadas pelas empresas com significativo potencial 

poluidor, conforme determina a Resolução CONEMA nº 26, que aprovou a norma 

NOP-INEA-01 que regulamenta esse programa. 

. 

 

 

Em 2014, foi implantada a transmissão online dos dados oriundos da inspeção de 

gases veiculares do DETRAN, através do banco de dados ATMOS utilizado pelo INEA. 

Foram recebidos 758.624 dados de vistoria veicular, possibilitando auditorias dos 

postos do DETRAN online e elaboração de estudos técnicos atualizados.  

Com relação ao Programa de Autocontrole de Fumaça Preta – PROCON 

FUMAÇA PRETA, foi intensificada a busca por empresas que atuam no Estado com 

transporte de cargas e pessoas, aumentando o número de empresas vinculadas ao 

Programa de 567, em 2011, para 979, em 2014. No mesmo período, o número de 

empresas credenciadas pelo INEA (através do Certificado de Registro para Medição de 

Emissão Veicular – CREV) para realizar inspeções de fumaça preta nas empresas 

vinculadas ao Programa subiu de 10 para 21. Estas atividades estão em consonância 

com o estabelecido na Resolução CONEMA nº 58/2013 e na DZ-0582.R-1. 
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5. 6 Gestão de Resíduos  

 

5. 6.1 IQDR 

 

Em 2014 foi possível aplicar a metodologia desenvolvida para o Índice de 

Qualidade de Destinação Final de Resíduos do Estado do Rio de Janeiro (IQDR). Esta 

ferramenta consubstancia a evolução da proposta elaborada em 2013, tornando-a mais 

rigorosa e técnica, com indicadores elaborados com base nas referências legais, 

normativas e boas práticas vigentes, de forma a tornar mais crível o IQDR. 

A ferramenta gerencial foi utilizada para a fiscalização e acompanhamento das 

Autorizações Ambientais, Licenças de Operação e Licenças de Operação e 

Recuperação, emitidas para as atividades de destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU) no Estado do Rio de Janeiro. 

 
Evolução da Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos 

Ano 
Municípios destinando 

a aterros sanitários 

RSU destinados a 

aterros sanitários 

(t/dia) 

% de RSU destinados 

a aterros sanitários 

2010 27 1.931 11,9 

2011 43 6.235 38,5 

2012 55 11.840 73,0 

2013 59 14.164 83,0 

2014 63 16.390 94,0 

 

 

Resultados do IDQR no ano de 2014  

▪ seis aterros com status ADEQUADO, recebendo 10.778 t/dia;  

▪ nove aterros com status REGULAR, recebendo 5.610 t/dia;  

▪ oito aterros com status INADEQUADO, recebendo 615 t/dia;  

▪ 19 vazadouros ativos, recebendo 414 t/dia. 
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5.6.2 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

 

▪ 77 municípios atendidos ou em atendimento; 

▪ 25 municípios com coleta seletiva implantada; 

▪ 37 municípios com legislação municipal específica para a coleta seletiva; 

▪ 594,4 t/mês de materiais recicláveis reintroduzidos na cadeia produtiva; 

▪ 553 escolas atendidas no Estado; 

▪ 273 escolas atendidas diretamente ou em atendimento; 

▪ 94 escolas estaduais com coleta seletiva implantada; 

▪ 441 profissionais de educação atendidos, dos quais 244 formados no curso 

específico para implantação da coleta seletiva; 

▪ 46 órgãos públicos estaduais com atendimento concluído ou em andamento; 

▪ 25 órgãos públicos com coleta seletiva implantada; 

▪ 493 catadores de materiais recicláveis inseridos nos programas municipais de 

coleta seletiva solidária. 

 

5.7 Cobertura Vegetal e Uso da Terra 

 

No tocante ao monitoramento da cobertura vegetal e uso da terra, este 

monitoramento compreendeu, neste ano, as etapas de classificação e mapeamento de 

cobertura vegetal e uso da terra em escala 1:25.000, para o ano base do conjunto de 

imagens Rapideye 2012 (mapeamento base) equivalente a área de 6.554,40 km², o que  

corresponde a cerca de 15% do território do Estado do Rio de Janeiro. A metodologia de 

classificação foi desenvolvida pelo INEA, com foco no processo orientado a objeto. 
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6 PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

6.1 Unidades de Conservação 

 

Em 2014, foi criada a unidade de conservação Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Aventureiro (RDS do Aventureiro), na Ilha Grande, Município de Angra 

dos Reis, através da Lei Estadual n° 6.793, de 28 de maio de 2014.  

Essa unidade de conservação foi criada por meio da recategorização do Parque 

Estadual Marinho do Aventureiro e da redução dos limites da Reserva Biológica 

Estadual da Praia do Sul, e tem como objetivo conciliar a preservação dos ecossistemas 

locais com a cultura caiçara, valorizando os modos de vida tradicionais, assim como as 

práticas em bases sustentáveis desenvolvidas pela população tradicional beneficiária da 

unidade. 

 

Unidades de Conservação no Estado do Rio de Janeiro 
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Unidades de Conservação de Proteção Integral – Informações Gerais 

 

Fonte: INEA (2014). 

 

Foram regularizadas 114 propriedades situadas no interior de unidades de 

conservação de proteção integral estaduais, o que equivale a uma área de 5.447,38 

hectares e valor total investido de R$ 27.335.752,32. 

 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável – Informações Gerais 

 

Fonte: INEA (2014). 
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6.2  Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

 

No ano de 2014, foram reconhecidas sete Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN) em caráter definitivo, totalizando uma área de 112,14 hectares, além de 

outras quatro RPPN em caráter provisório, totalizando uma área de 112,79 hectares. 

Nessa mesma linha, foram, também, aprovados dois planos de manejo de RPPN. 

 

6.3 Compensações Ambientais 

 

De acordo com o que estabelece a Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC), para os 

empreendimentos e atividades licenciados com base em EIA/RIMA são estabelecidas 

compensações ambientais para os impactos diretos não mitigáveis, mediante a 

assinatura de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, que são firmados 

com o INEA e a Secretaria de Estado do Ambiente, antes da emissão da Licença de 

Instalação.  

No ano de 2014 foram firmados nove Termos de Compromisso, num montante 

de R$ 3.271.706,05, a serem aplicados de acordo com o que estabelece a Resolução 

CONAMA nº 369/2006. Neste mesmo ano foram recolhidos R$ 32.117.300,29 do 

montante devido de todos os Termos já firmados. 

 

 

 



 

 

Folha 33 de 56 

 

No ano de 2014, foram executados cerca de quatorze milhões de reais em 

projetos em unidades de conservação estaduais. No gráfico a seguir, é apresentada uma 

comparação entre as execuções financeiras de 2012, 2013 e 2014. 

 

Evolução da execução financeira acumulada 

 

 

6.4 Incêndios Florestais 

 

O INEA, por intermédio dos guarda-parques, trabalha na prevenção e combate a 

incêndios nas unidades de conservação estaduais. Os incêndios florestais consistem na 

principal causa de destruição dos ecossistemas nativos brasileiros. No gráfico a seguir, é 

possível observar a quantidade de incêndios florestais que ocorreram nas unidades de 

conservação estaduais em 2014. 

 

Incêndios Florestais em UC estaduais em 2014 
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6.5 Produção de Sementes 

 

O Banco de Sementes Florestais do INEA tem como objetivo principal a 

produção de sementes de espécies florestais nativas, promovendo ações de coleta, 

beneficiamento, armazenamento e distribuição de sementes. Além disso, tem a função 

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.  

 

Atividades do Banco Estadual de Sementes Florestais 

Banco Estadual de 

Sementes Florestais  
Realizado até 2014 

Matrizes Marcadas 
206 indivíduos arbóreos mapeados e 

marcados fisicamente 

Sementes Coletadas 
3.933,399 kg (peso bruto) 

610,697 kg (peso líquido) 

Espécies Florestais 148 

 Fonte: INEA 

Os cinco Hortos Florestais Estaduais gerenciados pelo INEA produziram, em 

2014, um total de 168.215 mudas de espécies diversas, nativas e exóticas, incluindo 

arbóreas, frutíferas, palmeiras e ornamentais, para atender a demanda de projetos 

institucionais e particulares de recomposição florestal, fomentar o reflorestamento por 

pequenos proprietários rurais e subsidiar o atendimento de condicionantes das licenças 

ambientais.  

Deste quantitativo total produzido, cerca de 70% correspondem a espécies 

nativas da Mata Atlântica. Da mesma forma, foram vendidas 73.529 mudas, o que 

correspondeu a uma arrecadação de R$ 50.198,30. O restante foi doado para 50 

instituições, incluindo prefeituras, outras secretarias estaduais, e setores do próprio 

INEA, como unidades de conservação e superintendências. 

 

Desempenho dos Hortos Florestais em 2014 

Unidade Produtiva Produção 
Vend

a 

Doaçã

o 

Estoqu

e 

Arrecadação 

R$ 

Horto Central Florestal Santos Lima  44.687 
12.09

7 
1.030 56.551 9.457,60 

Horto Florestal de São Sebastião do 

Alto  
47.356 

22.82

2 
20.626 63.571 14.614,30 

Horto Florestal de Trajano de Morais  54.903 
29.84

1 
39.235 85.309 20.051,10 

Horto Florestal de Cantagalo        21.269 5.914 4.480 23.799 4.039,60 

Horto Florestal de Guaratiba  – 2.855 13.629 38.489 2.035,70 

Total 168.215 73.52 79.000 267.719 50.198.30 
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9 

 

6.6 Pagamento por Serviços Ambientais 

 

O Pagamento por Serviços Ambientais tem ganhado crescente destaque como 

uma das principais estratégias para promover o fomento à proteção e restauração de 

ecossistemas e a garantia da provisão de serviços ecossistêmicos, tais como a 

disponibilidade de água em quantidade e qualidade.  

Nesse contexto, o Estado do Rio de Janeiro instituiu o Programa Estadual de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PRO-PSA) por meio do Decreto Estadual 

42.029/11, vinculado à Política Estadual de Recursos Hídricos. 

 

Projeto 
Investimento 

(R$) 

Restauração 

(ha) 

Conservação 

(ha) 

Conversão 

(ha) 

FUNBOAS 298.856,40 0 0 0 

Produtor de Água e Floresta – PAF 

Guandu 
8.549.793,73 490 4.200  

PRO PSA Gandu 13.900.000,00 600 3.000  

Programa de Boas Práticas e 

Pagamento por Serviços 

Ambientais 

1.200.000,00 
Execução de diagnóstico socioambiental e 

elaboração de projeto técnico 

PSA Hídrico CEIVAP 13.991.865,00 420 350  

Projeto Recuperação de Serviços 

de Clima e Biodiversidade na 

Bacia do Rio Paraíba do Sul na 

Mata Atlântica do Brail 

29.152.500,00 745 1.500 1.500 

Projeto Adapta Mata Atlântica 300.000,00 0 0 0 

 

O Projeto Produtor de Água e Floresta (PAF) tem por objetivo aplicar o modelo 

provedor-recebedor na bacia hidrográfica do rio Guandu (RH II), através de um sistema 

de pagamentos por serviços ambientais, incentivando, mediante compensação 

financeira, os agentes que, comprovadamente, adotem, contribuam ou implementem 

práticas para a proteção e recuperação de mananciais, auxiliando a recuperação do 

potencial de geração de serviços ecossistêmicos, provendo benefícios às bacias 

hidrográficas e às populações que se provem de seus recursos hídricos.  

São parceiros, neste projeto, o INEA, a Prefeitura Municipal de Rio Claro, a The 

Nature Conservancy (TNC), o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA) e o 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, com atribuições estabelecidas no Termo 
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de Cooperação Técnica assinado em 11/05/2009 e publicado no D.O.E.R.J. em 

18/08/2009). 

A área de atuação do projeto é a sub-bacia do rio das Pedras (Município de Rio 

Claro), e os resultados alcançados no período de 2009-2014 foram: 57 contratos 

vigentes, abrangendo 200 áreas diferentes; aproximadamente 6.400 hectares manejados 

(490 ha de áreas de restauração florestal e 4.200 ha de conservação de remanescentes 

existentes).  

 

6.7 Cadastro Ambiental Rural 

 

Em 2014, foram realizados 2.628 cadastros no CAR no Estado do Rio de 

Janeiro, totalizando uma área de 249.225 hectares, que corresponde a 12,1% da área 

cadastrável do Estado. 

Na Figura a seguir, é possível observar a localização de onde foram realizados 

Cadastros Ambientais Rurais no Estado do Rio de Janeiro em 2014. 

 

 

 

6.8 Reservas Legais 
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Foram emitidas pela INEA, em 2014, 29 Certidões Ambientais de aprovação de 

área de Reserva Legal, ampliando a área legalmente protegida no Estado do Rio de 

Janeiro em 2.099,29 hectares. 
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6.9 Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais – PROVE 

 

No ano de 2014, o PROVE coletou, através das cooperativas que participam do 

programa, cerca de 3,8 milhões de litros de óleo de cozinha usado. O Programa recebeu 

um prêmio do Ministério do Meio Ambiente, juntamente com Furnas Centrais Elétricas, 

pelo programa da empresa criado com base no PROVE. 

 

A procura pelo programa vem crescendo de forma bastante clara, principalmente 

depois de algumas participações em feiras e seminários das entidades de classe de 

administradores de condomínios. 

Um importante incentivo ao crescimento do programa foi a colaboração com a 

COMLURB, empresa de coleta de resíduos do Município do Rio de Janeiro, a qual 

informou no seu panfleto de coleta seletiva que o recolhimento do óleo é realizado pelo 

PROVE  e suas cooperativas. Além disso, a inclusão do PROVE nos critérios de 

pontuação no ICMS Verde  levou a uma intensificação da coleta municipal e do seu 

controle através das secretarias municipais de ambiente. 

Outra linha de atuação é a parceria com as escolas estaduais, para criação de 

ecopontos atendidos pelas cooperativas do PROVE. O programa está contemplado no 

caderno de obrigações da Secretaria de Estado do Ambiente para os Jogos Olímpicos de 

2016, e tem como meta implantar ecopontos para coleta de óleo nas escolas estaduais e 

municipais do entorno da Baia da Guanabara, com o objetivo de reduzir o descarte de 

óleo nos rios que desembocam na Baía, palco da disputa de alguns esportes olímpicos. 

 

6.10 Ecobarreiras 

 

A variedade de resíduos que são coletados nas ecobarreiras é enorme, 

corroborando com a premissa de que a população enxerga os rios como um local para 

depositar tudo aquilo que não lhes é mais útil, desconsiderando a relação que há entre 

este fato e as enchentes, doenças, etc., uma vez que pedem aos órgãos públicos ações de 

dragagem, limpeza de rios, etc. 

No mapa a seguir está assinalada a localização de todas as ecobarreiras 

instaladas ou com instalação prevista que compõem a parte do programa comprometida 

com os Jogos Olímpicos de 2016, e por isso mesmo denominado Projeto Ecobarreiras 

2016. 
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O Projeto Ecobarreiras 2016 está sendo complementado pelo projeto “Baía sem 

Lixo 2016”, recentemente iniciado, que deverá ser responsável pelo acréscimo de 

ecobarreiras, ecopontos e pela coleta de lixo flutuante na Baía da Guanabara.  
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7 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

 

A evolução dos recursos utilizados em obras de recuperação ambiental 

conduzidas pelo INEA em 2014 pode ser resumida no quadro abaixo. 

  

Ano 2011 2012 2013 2014 

Recursos federais (R$) 73.185.000,00 51.698.988,85 147.596.568,88 67.941.624,81 

Recursos do FECAM 

(R$) 
123.000.000,00 133.358.949,66 135.090.632,86 111.522.411,92 

 

7.1 Obras para Recuperação de Recursos Hídricos 

 

 No ano de 2014, tiveram continuidade as obras de controle de inundação, 

drenagem e recuperação ambiental na Região Serrana, através do Projeto Rios da Serra, 

nos municípios de Nova Friburgo (rio Bengalas e córrego D’antas), Teresópolis (rios 

Príncipe, Imbuí/Paquequer) e Petrópolis (rios Carvão, Piabanha, Cuiabá e Santo 

Antônio). As obras na Região Serrana têm previsão de término em 2016. 

Na Baixada Fluminense, o Projeto Iguaçu, executado em etapas, finalizou a fase 

denominada 23 Valões, onde foram escavadas áreas para reservação de águas pluviais 

na margem esquerda do rio Sarapuí, além da limpeza de valões afluentes. No momento, 

o projeto aguarda aprovação da próxima fase para dar continuidade às intervenções. 

Também para a Baixada Fluminense, especificamente no Município de São João 

de Meriti, foi iniciada a elaboração de projetos para implantação de duas creches e um 

posto de saúde, com a finalidade de promover a melhoria dos serviços públicos para 

atendimento às famílias reassentadas no empreendimento Minha Casa Minha Vida – 

Trio de Ouro, retiradas da margem direita do rio Sarapuí.  

No Município de São Gonçalo, as obras de controle de cheias e recuperação 

ambiental do rio Imboaçu foram paralisadas para readequação do projeto com o objetivo 

de reduzir o número de reassentamentos que seriam necessários. No momento, essas 

alterações estão sendo analisadas pela Caixa Econômica a fim de que se dê continuidade 

às obras. 

As intervenções citadas fazem parte dos programas desenvolvidos com o apoio 

do Governo Federal, com recursos garantidos através do PAC e, associados a elas, 

INEA desenvolve Projetos de Trabalhos Técnicos Socioambientais e conta com o apoio 

de empresas especializadas para atuar na fiscalização na supervisão das obras. 
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Com recursos exclusivamente do FECAM, ainda em apoio aos projetos Rios da 

Serra e Iguaçu, foram contratadas empresas para atuar no cadastramento, avaliação e 

negociação do reassentamento das famílias que residem às margens dos rios e para 

executar a demolição dessas residências. 

Também com recursos do FECAM, em 2014, o Programa Limpa Rio realizou a 

manutenção e limpeza de 119 corpos hídricos em 40 municípios do Estado. As ações 

beneficiaram cerca de 660.000 pessoas. As planilhas abaixo demonstram detalhes das 

intervenções realizadas por município, neste período. 

No decorrer de 2014 foram paralisadas as obras de fixação da barra franca de 

Saquarema. Ensaios em modelo reduzido, previstos contratualmente, indicaram a 

necessidade de estudos complementares, o que motivou a interrupção das obras até que 

o projeto executivo seja concluído. Também foram paralisadas as obras de limpeza de 

corpos hídricos nos municípios de Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, 

Queimados e Japeri, cujos serviços estão sendo analisados pelo INEA. 

Em Piratininga, foi executada entre 2013 e 2014 a primeira etapa de obras do 

Programa de Revitalização da Lagoa de Piratininga, com objetivo de melhorar as 

condições de escoamento e renovação das águas. Nesta etapa foi realizado o 

desassoreamento parcial da lagoa, com a retirada de 37.000 m³ de sedimentos, e a 

recuperação das comportas que fazem a ligação desta com o túnel do Timbau. Já está 

em andamento o projeto básico para a segunda fase do Programa.  

As obras para controle de enchentes e recuperação ambiental em Vila Elmira, 

Município de Barra Mansa, foram iniciadas em outubro de 2014 e têm como principal 

objetivo trazer segurança para a população em eventos de cheias. As intervenções estão 

acontecendo ao longo de aproximadamente 1,5 km de curso d'água, com previsão de 

término no segundo semestre de 2015. 
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Também tiveram início em 2014 as obras do parque fluvial e muro de proteção 

das margens do rio Mateus Nunes, na Estrada do Corisco, em Paraty. As obras têm 

como principal objetivo evitar a ocupação com construções irregulares nas margens do 

rio. A região possui histórico de desmoronamentos todos os anos durante o período 

chuvoso e as obras trarão mais segurança para a população, além de estimularem a 

preservação ambiental. 

 

     

 

Ainda em 2014, teve início o Projeto Piloto Morar Seguro, no Município de 

Petrópolis. O projeto tem como objetivo principal a desocupação de moradias em 

situação de risco, bem como reassentamento dos seus atuais habitantes, a demolição das 

construções atuais e a requalificação das áreas de intervenção. As ações previstas são o 

mapeamento das famílias residentes nas áreas de risco, avaliação das benfeitorias e 

negociação para desocupação. As famílias cadastradas poderão optar pelas modalidades 

de indenização, compra assistida ou unidade habitacional.  

O projeto beneficiará cerca de 1.000 famílias e as ações tem previsão de 12 

meses de execução. Até o momento, já foi executado o cadastramento das famílias das 

localidades de Lagoinha e Lopes Trovão.  

Para dar suporte ao processo de reassentamento, vêm sendo construídas 

habitações em diversas regiões do Estado nos últimos anos. Das 3.816 unidades 

habitacionais previstas, o INEA já concluiu a construção de 632, estando prevista a 

conclusão das demais no próximos dois anos. 
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O Projeto de Recuperação da Infraestrutura Hídrica da Baixada Campista nos 

Municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Quissamã prevê a 

elaboração de estudos e projetos básicos de obras de controle de cheias para a 

recuperação dos sistemas dos canais São Bento, Macaé-Campos e Vigário, que visem 

buscar soluções para os conflitos pelo uso da água e, com isso, aumentar a 

disponibilidade hídrica e auxiliar o desenvolvimento socioeconômico da região.  

O projeto de prevenção e mitigação do risco de inundações para as bacias dos 

rios Guapimirim, Macacu e do município de Magé propõe medidas para prevenção e 

mitigação do risco de inundações na área de estudo. O projeto foi iniciado em junho de 

2014 e tem a duração de 18 meses, tendo sido executado 15% do valor total de R$ 

1.405.516,63, com recursos do FECAM. A execução deste projeto minimizará os 

impactos provocados pelas inundações, através da proposição de medidas que venham 

impedir ou evitar o agravamento dos problemas oriundos da ocupação desordenada das 

margens dos rios e das planícies de inundação, e do desenvolvimento de estudos que 

garantam o melhor dimensionamento e extensão das ações necessárias para mitigação 

das inundações. Os municípios beneficiados pelo projeto são Magé, Guapimirim, 

Cachoeiras de Macacu e Itaboraí.  

 

 

Os estudos e projetos básicos para controle de inundações e recuperação 

ambiental dos rios Mambucaba, Japuíba, Perequê e Bracuí, no Município de Angra dos 

Reis, prevê a elaboração de estudos e projetos básicos de engenharia que visam mitigar 

as enchentes no município de Angra dos Reis, subsidiando a futura implantação de 

algumas intervenções corretivas e preventivas nos rios mencionados, de forma a 

minimizar o risco de inundações. Foram executados 27% do cronograma previsto. 
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O Projeto Piloto de Regularização Fundiária no Rio Paraíba do Sul prevê a 

elaboração de estudos e projetos com a finalidade de realizar o zoneamento ambiental 

em um trecho de 2,5 km das margens do rio Paraíba do Sul, no município de Barra 

Mansa, através do cruzamento de informações relativas ao uso e ocupação do solo, risco 

de inundação, planejamento territorial e restrições ambientais existentes (municipais, 

estaduais e federais). A partir do zoneamento, serão propostas ações e intervenções 

necessárias para mitigação de problemas oriundos da ocupação desordenada das 

margens do rio em questão. De forma semelhante, o Projeto de Regularização Fundiária 

Sustentável do rio Paraíba do Sul em Volta Redonda prevê a elaboração de estudos e 

projetos com a finalidade de realizar o zoneamento ambiental das margens do rio 

Paraíba do Sul.  

 

7.2 Obras para Tratamento de Esgoto  

 

Em Itatiaia, nas Vilas de Maromba e Maringá, foram finalizadas as intervenções 

e a operação das estações de tratamento de esgoto foi entregue para municipalidade. 

Em Angra dos Reis, nas comunidades de Araçatiba e Provetá, na Ilha Grande, 

teve continuidade a complementação das obras dos sistemas de coleta e tratamento dos 

esgotos, com adequação dos projetos. 

Em 2014 foi iniciada a elaboração do projeto executivo para implantação do 

sistema de esgotamento sanitário em alguns bairros do município de Maricá. Este 

projeto permitirá a execução das obras e propiciará o tratamento de esgoto não só desta 

área, mas também de redes implementadas pela Prefeitura e pela Secretaria de Estado 

do Ambiente, para posterior lançamento no mar através de emissário submarino. 

 

7.3 Projetos para Recuperação de Cobertura Vegetal 

 

No ano de 2014, o INEA analisou e aprovou 35 projetos de recuperação de áreas 

degradadas referentes a distintos objetivos (Reserva Legal, reposições florestais ou 

autuações). Esses projetos correspondem a um incremento de 1.387,49 hectares de 

vegetação nativa de Mata Atlântica a ser recomposta ao longo dos próximos anos. 
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8 PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

   

8.1 Regularização do Uso da Água 

 

O cadastramento de usuários de água é medida essencial para o adequado 

controle e regulação do uso da água em território fluminense. O INEA é responsável 

pela gestão do cadastro de usuários (Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos – CNARH), cuja base de dados atende à outorga e à cobrança pelo uso da 

água. 

O número de cadastramentos realizados no Estado vem crescendo 

significativamente desde a adesão ao CNARH, em 2006, com destaque para o ano de 

2011, em que houve adesão importante do setor agropecuário em razão da parceria com 

a Emater que, no entanto, ainda não se refletiu em ações de regularização.  

 

 

 

Nos últimos anos, o número de usuários de água cadastrados vem crescendo de 

forma consistente, o que pode ser creditado ao alinhamento de procedimentos com o 

licenciamento, à atuação das Superintendências Regionais com relação ao registro dos 

usos insignificantes e à parceria com os agentes do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

junto aos proprietários rurais.  
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Evolução do CNARH-RJ – 16.185 usuários cadastrados até 2014 

 

        Fonte: CNARH – dez/2014 

 

Em 2014 foi aprovado pela Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão de 

Recursos Hídricos (CTIG) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de 

Janeiro (CERHI-RJ) um projeto do INEA que tem como objetivo dar apoio à 

regularização dos usos de recursos hídricos em bacias hidrográficas estratégicas e 

aprimorar a base de dados de usuários no Estado do Rio de Janeiro. Orçado em 1,2 

milhão de reais, os recursos para sua execução serão provenientes do Programa 

PROGESTÃO, da Agência Nacional de Águas (ANA), que tem como objetivo 

desenvolver e fortalecer o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos 

(SINGREH), os Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREH) 

e as políticas públicas para o setor. 

 

8.2 Cobrança pelo Uso da Água 

 

O INEA é responsável pela execução e acompanhamento da arrecadação da 

cobrança pelo uso da água nas Regiões Hidrográficas do Estado. Este é um instrumento 

da Politica de Recursos Hídricos que visa, entre outros, incentivar o uso racional da 

água. O Rio de Janeiro é o único estado a implantar a cobrança em todo o seu território, 

de acordo com o novo modelo instituído pela legislação de recursos hídricos em 

âmbitos federal (Lei nº 9.433/97) e estadual (Lei Estadual nº 3.239/99). 
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Em 2014 foram 696 usuários cobrados, com um aumento de 53 usuários em 

relação ao ano anterior. Os valores arrecadados pelo Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FUNDRHI) sofreram queda nos dois últimos anos, em função do atraso dos 

pagamentos da CEDAE, situação equacionada em dezembro de 2014, mas que só se 

refletirá no ano de 2015. 

 

 

 

 

8.3 Gestão Participativa 

 

Em 2014, um dos principais resultados na Gestão Participativa foi o apoio 

técnico e operacional ao Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos 

Sistemas Lagunares de Maricá e de Jacarepaguá (CBH-BG) para execução de suas 

ações e investimentos, sendo celebrado o contrato de gestão com a Agência de Águas da 

Baía de Guanabara (AABG) para o desempenho das funções de agência de água do 

CBH-BG. 
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 Com este novo contrato do INEA com a AABG, todas as nove regiões 

hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro contam com apoio executivo através de 

agências delegatárias. 

 

8.4 Crise da Estiagem 

 

Devido à estiagem do Rio Paraíba do Sul, em março de 2014 o Governo de São 

Paulo encaminhou um ofício à Presidência da República informando o interesse em 

utilizar parte da água da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul para complemento do 

abastecimento da Macrometrópole Paulista. Esta ação necessitou mobilização imediata 

do INEA, órgão gestor de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, para 

avaliação deste pleito de tal maneira que o mesmo não implicasse a diminuição da 

segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro. Poucos dias depois, foi constatado que o 

ano de 2014 estava apresentando as piores médias de vazões mensais e, 

consequentemente, o volume dos reservatórios estavam diminuindo além do esperado. 

Estas situações transformaram o INEA em protagonista do monitoramento e gestão da 

“Crise da Estiagem” no rio Paraíba do Sul, mobilizando uma equipe de seis engenheiros 

da instituição, para atender as diversas demandas relativas ao tema, como elaboração de 

análise técnicas, relatórios, vistorias, reuniões, apresentações técnicas, dentre outros. 

As principais atividades realizadas desde março de 2014, em função das 

questões referentes ao Paraíba do Sul, são descritas a seguir. 

▪ Levantamento de informações e cálculo das demandas atuais e futuras na 

bacia do rio Paraíba do Sul e do rio Guandu no Estado do Rio de Janeiro, 

solicitado pela Agência Nacional de Águas – ANA devido à necessidade de 

construção de uma base de dados comum para esta bacia, ficando toda a 

equipe envolvida durante 1 (um) mês para desenvolvimento desse trabalho; 

▪ Reuniões com a ANA, em Brasília, com objetivo de acompanhar a 

consolidação das demandas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais solicitadas por esta agência; 

▪ Análise dos estudos hidrológicos e hidráulicos, apresentados no Anteprojeto 

da Interligação Jaguari (Paraíba do Sul) – Atibainha (Cantareira) em suas 3 

(três) revisões; 

▪ Simulações utilizando modelo de alocação de água para verificação da 

viabilidade da transposição proposta por São Paulo; 

▪ Reuniões com a ANA, em Brasília e no Rio de Janeiro, no âmbito do grupo 

técnico formado por representantes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo 

e Minas Gerais, CEIVAP e ANA para a discussão da transposição proposta 

por São Paulo; 
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▪ Participação de 16 (dezesseis) reuniões do Grupo Técnico de Operação 

Hidráulica (GTOH) juntamente com os representantes dos órgãos gestores, 

Operador Nacional do Sistema – ONS e usuários, com objetivo de 

acompanhar a escassez hídrica vivenciada na bacia do rio Paraíba do Sul ao 

longo desse ano, decidir sobre as reduções de vazão em Santa Cecília visando 

preservar o reservatório equivalente, assim como identificar as adaptações 

necessárias nas captações de água para abastecimento humano e industrial; 

▪ Elaboração das atas das reuniões do Grupo Técnico de Operação Hidráulica 

(GTOH); 

▪ Elaboração de mapas dos usuários existentes na bacia; 

▪ Monitoramento diário da situação do reservatório equivalente e elaboração de 

projeções considerando diversos cenários visando o auxílio na tomada de 

decisões; 

▪ Análise de curvas-chaves de postos estratégicos para o controle do 

monitoramento das reduções de vazões; 

▪ Levantamento da situação de todas as captações para abastecimento humano 

dos municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul no 

Estado do Rio de Janeiro; 

▪ Planejamento e realização de campanhas de vistorias, realizadas nos meses de 

junho, julho, agosto e novembro desse ano, que tinham por objetivo a 

verificação da situação das captações dos 24 (vinte e quatro) municípios que 

captam diretamente no rio Paraíba do Sul, incluindo a elaboração de 

relatórios de vistorias; 

▪ Reuniões com os usuários do Guandu visando atualizar as informações sobre 

a escassez hídrica na bacia e auxiliar na identificação das intervenções 

necessárias para o não comprometimento de suas captações; 

▪ Reuniões semanais ou quinzenais com a CEDAE para acompanhamento da 

situação dos municípios nas quais é responsável pela captação para 

abastecimento humano, auxiliando no desenvolvimento de alternativas de 

captação; 

▪ Apoio à diretoria na elaboração de ofícios com as informações técnicas sobre 

a situação do rio Paraíba do Sul; 

▪ Realização de apresentações em comitês, fóruns, grupos técnicos, ministério 

público, etc. com objetivo de esclarecer a situação de estresse hídrico 

vivenciada esse ano; 

▪ Auxílio na preparação de inúmeras respostas aos questionamentos da 

imprensa; 

▪ Vistoria para escolha do local de instalação de uma nova estação de 

monitoramento no rio Guandu, assim como acompanhamento das duas 

medições de vazões realizadas na estação em questão e em outra situada no 

mesmo rio; 

▪ Elaboração de termo de cooperação para a realização de dragagem em local 

próximo ao município de São João da Barra. 
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8.5 Gerenciamento Costeiro 

 

A proteção de mananciais de abastecimento e ordenamento territorial consiste 

em, a partir da proposição de revisão do Decreto nº 9.760/1987, mapear, delimitar e 

priorizar áreas de interesse para proteção de mananciais de abastecimento público. No 

Estado do Rio de Janeiro, segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), 

cerca de 120 captações são responsáveis pelo abastecimento das sedes urbanas 

municipais e correspondem ao atendimento de cerca de 96% da população, 

constituindo-se em mananciais altamente estratégicos.  

Dessa forma, o INEA tem delimitado as áreas de interesse de proteção de 

mananciais para subsidiar a elaboração do ZEEC, a priorização de áreas para 

restauração florestal e como um critério de priorização em editais de PSA. Em 2014 

foram elaborados os mapas para a RH I (figura 3), II e III. 

 
 

8.5.1 Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro 

 

O Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do Estado do Rio de Janeiro 

(ZEEC) é um instrumento de gestão previsto no Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro, criado para orientar o processo de ordenamento do território terrestre e 

marinho, em consonância com as diretrizes do Zoneamento Ecológico Econômico, 

como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e 

gestão, com a participação e consulta permanente das populações locais, em 

atendimento à Lei Federal nº 7661/1988, que estabelece o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC). 
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O ZEEC será elaborado para toda a Zona Costeira do Estado do Rio de Janeiro, 

de forma progressiva, sendo a Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (RH I) a 

primeira a ser contemplada nesse processo.  

 

 

O Projeto de Gestão Integrada do Ecossistema da Baía da Ilha Grande (Projeto 

BIG) é resultado da cooperação entre a Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, 

coordenada pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, e a Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO. Seu principal objetivo é promover a 

integração de ações federais, estaduais, municipais e da sociedade, para planejar a 

gestão ambiental da região da Baía da Ilha Grande (BIG) de forma conjunta.  

Seu escopo básico busca estruturar um modelo de conservação de longo prazo e 

o uso sustentável do Ecossistema da Baía da Ilha Grande e de sua biodiversidade 

terrestre e marinha, considerada de importância global. O Projeto foi iniciado no ano de 

2011 e será executado em cinco anos, com orçamento total estimado em 

USD 27.350.700 milhões, fornecidos pelas seguintes fontes: Fundo Mundial para o 

Meio Ambiente – GEF (USD 2,3 milhões); Governo do Estado do Rio de Janeiro 

(INEA) (USD 11 milhões); Governo Municipal de Paraty (USD 10 milhões); Governo 

Municipal de Angra dos Reis (USD 4 milhões) e FAO (USD 50.700). 
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8.5.2 Projeto Orla 

 

O Projeto Orla é uma iniciativa do governo federal, supervisionado pelo Grupo 

de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO) da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (CIRM), e coordenado pela Secretaria de Qualidade 

Ambiental nos Assentamentos Humanos do Ministério do Meio Ambiente (SQA/MMA) 

e a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SPU/MP). No Estado do Rio de Janeiro, integram a Coordenação Estadual do 

Projeto Orla o INEA e a Gerência Regional de Patrimônio da União – GRPU/RJ, 

possuindo como fórum de articulação e apoio a Comissão Técnica Estadual (CTE). O 

objetivo do Projeto Orla é compatibilizar a política patrimonial do governo federal e a 

política ambiental no trato dos espaços litorâneos sob propriedade ou guarda da União, 

buscando, inicialmente, dar uma nova abordagem ao uso e gestão dos terrenos e 

acrescidos de marinha, como forma de consolidar uma orientação cooperativa e 

harmônica entre as ações e políticas praticadas na orla marítima.  

Dentre os principais resultados nos últimos dois anos, destacam-se a execução 

das etapas de oficinas públicas do Projeto Orla nos municípios de: Campos dos 

Goytacazes, Plano de Intervenção em etapa final de ajustes; Niterói, Plano de 

Intervenção finalizado; e São João da Barra, aguardando o agendamento da 2
a
 Oficina, 

que reuniram mais de 500 participantes ao longo de todo o processo. Ainda, foi 

realizado no auditório do INEA um curso de Formação de Instrutores do Projeto Orla 

para os Estados das Regiões Sul e Sudeste, coordenado pelo Ministério do Meio 

Ambiente em parceria com a SPU, que resultou na capacitação de 60 novos mediadores. 
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9  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PUBLICAÇÕES E NORMAS 

 

9.1 Tecnologia da Informação 

 

O INEA no que tange à tecnologia da informação desenvolveu ou realizou a 

manutenção dos seguintes sistemas corporativos: 

▪ Inexigibilidade de certidão de uso de águas superficiais e de poço (etapa I 

concluída); 

▪ Inexigibilidade de licenciamento ambiental para atividade de piscicultura de 

impacto insignificante (etapa I concluída); 

▪ Projeto de apoio ao gerenciamento de pássaros (módulo I concluído); 

▪ Projeto de divulgação de condição de balneabilidade (em desenvolvimento);  

▪ Novo Portal da Internet e Intranet. 

Com relação à infraestrutura da tecnologia da informação: 

▪ Criação de 285 perfis de usuários; 

▪ Aquisição e instalação de Firewall; 

▪ Criação de regras para acesso à web; 

▪ Criação de novas rotinas de backup para novos bancos de dados e pastas 

compartilhadas; 

Servidores 

▪ Manutenção de 50 equipamentos servidores; 

▪ Criação de 158 contas de e-mail institucional; 

▪ Upgrade de três links de internet; 

▪ Instalação, manutenção e substituição de ‘switchs’ nas sedes e regionais;  

▪ Instalação de novos pontos de rede em unidades descentralizadas. 

No tocante ao atendimento interno e externo em tecnologia da informação: 

▪ 9.646 requisições de atendimentos recebidas; 

▪ 5.111 atendimentos concluídos dentro do prazo;  

▪ 3.452 atendimentos concluídos fora do prazo. 

 

9.2 Publicações e Acervo Técnico 

 

O INEA realiza a edição de publicações impressas e virtuais, tais como Boletins 

de Serviço, livros, folders, manuais, folhetos educativos, relatórios técnicos e outros 

tipos de publicações. 
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Em 2014 foram produzidos: 

▪ 224 Boletins de Serviço;  

▪ 2 livros e edição do livro sobre o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro 

(lançamento previsto no primeiro trimestre 2015); 

▪ 2 revistas; 

▪ 7 cartilhas; 

▪ 5 relatórios técnicos;  

▪ 4 folders; 

▪ 5 boletins digitais; 

▪ 5 cartazes-convite; 

▪ 2 apresentações; 

▪ 80 placas; 

▪ Revisão de textos e criação de banners para o Portal do INEA e intranet; 

▪ Impressão de mapa;  

▪ 4 publicações em assessoria editorial à SEA. 

A Biblioteca Central do INEA teve como atividades principais, em 2014: 

▪ Gestão do sistema Sophia de Biblioteca; 

▪ Coordenação da Coleção Inea de Normas ABNT (catalogação de 1.791 

publicações); 

▪ Digitalização da Memória Técnica: 86.879 folhas; 

▪ 482 referências bibliográficas normalizadas; 

▪ Intercâmbio bibliográfico de 311 publicações. 

O Arquivo Técnico guarda de mapas e relatórios técnicos e realizou as seguintes 

atividades em 2014, em atendimento  a solicitações do Ministério Público e a processos 

de FMP: 

▪ 251 processos atendidos; 

▪ 20.086 digitalizações de faixas marginais, projetos, mapas e plantas. 

 

9.3 Normatização 

 

Em 2014 o INEA produziu 16 Normas Operacionais, nove Normas 

Institucionais e duas Resoluções normativas.  
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10 CONTROLE INTERNO 

 

O INEA dispõe de um setor de Auditoria Interna, ao qual cabe a realização de 

inspeções nos demais setores da instituição, a fim de verificar correição dos atos de 

execução orçamentária do Instituto. 

As principais atividades desempenhadas pelo setor de controle interno podem 

ser assim resumidas: 

▪ Elaboração do Plano Anual de Auditoria – PLANAT em atendimento a 

Instrução Normativa nº 28/2014, e consoante ao estabelecido no Decreto nº 

43.463/12. 

▪ Inspeções ordinárias nos controles de vales-transportes, auxílio pecúnia e 

análise orçamentária e auditoria tributaria; 

▪ Auditoria de Processos de Prestações de Contas de Contratos em Geral, 

Convênios, Fundos Especiais, Adiantamentos, Ordenadores de Despesas, 

Bens em Almoxarifados e Bens Patrimoniais e descentralização de Créditos 

concedido e recebido; 

▪ Atendimento aos Órgãos Externos – TCE e AGE, com encaminhamento de 

respostas a todos os questionamentos feitos ao longo do ano de 2014; 

A auditoria tributária constitui-se na análise e revisão dos procedimentos de uma 

organização ou contribuinte, visando identificar se as referidas obrigações 

estão sendo cumpridas adequadamente, nos termos da legislação de regência. 

No exercício de 2014 foram realizadas as seguintes atividades de controle 

interno: 

▪ Análise de quatro processos; 

▪ Recebimento de quatro procedimentos de descentralização de crédito e 

concedido um; 

▪ Análise de cinco convênios; 

▪ Análise de sete contratos; 

▪ Análise de 16 procedimentos de adiantamentos, por amostragem;  

▪ Análise de elaboração das prestações de contas de 2013 dos Ordenadores de 

Despesas – INEA E FUNDRHI; 

▪ Análise do processo do almoxarifado; 

▪ Análise das prestações de contas de diversos órgãos e entidades que 

receberam recursos do  FUNDRHI; 

▪ Inspeção física de bens patrimoniais e almoxarifado;  

▪ Inspeções físicas documentais nos contratos de gestão nos Município de 

Macaé e Araruama; 

▪ Análise de 205 ofícios oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro; 

▪ Análise de 145 contratos, convênios e termos aditivos; 
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▪ Análise de quatro processos de sindicâncias; 

▪ 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 do INEA 

e do FUNDRHI; 

▪ Consulta de assuntos pertinentes ao INEA e ao FUNDRHI. 

Não houve abertura de Tomadas de Contas no exercício de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


