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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 anexo IV, item 24, da Deliberação TCE-RJ n° 278/2017 e na Instrução 

Normativa AGE-RJ n° 40/2017.  

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

desempenho do instituto, ao longo do exercício de 2017, no tocante às ações de 

proteção, controle e recuperação ambiental, bem como às ações administrativas e 

de apoio, inclusive a sua execução orçamentária, financeira e patrimonial. Também 

se pretende retratar aqui as realizações mais relevantes do INEA em 2017 no 

cumprimento de sua missão de proteger, conservar e recuperar o meio ambiente do 

estado do Rio de Janeiro, visando ao desenvolvimento sustentável. 

 

1.1  O Instituto Estadual do Ambiente 

O INEA é uma entidade integrante da Administração Pública Estadual 

Indireta vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) 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. 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 estrutura do INEA é composta pela Presidência e por cinco Diretorias, 

cujos titulares compõem seu Conselho Diretor, presidido pelo Presidente da 

instituição, mediante as seguintes competências: 

● Diretoria de Licenciamento Ambiental - conduzir os procedimentos de 

licenciamento ambiental, que contenham ou não autorizações e demais atos 

relativos a recursos hídricos e à política florestal, emitindo as análises e 
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pareceres correspondentes, editar atos de outorga e extinção de direito de 

uso dos recursos hídricos e demarcar Faixas Marginais de Proteção. 

● Diretoria de Pós-licença - coordenar o exercício das atividades de 

fiscalização, acompanhamento pós-licença e de controle da poluição 

ambiental, mediante a adoção de medidas de polícia, cautelares e lavratura 

de autos de constatação e de infração e realizar o controle ambiental, por 

meio de programa de monitoramento quali-quantitativo dos corpos d´água e 

dos efluentes líquidos; e da qualidade do ar e das emissões atmosféricas. 

● Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - propor 

normas, diretrizes, planos e estratégias de atuação relacionadas à definição 

de políticas públicas direcionadas à preservação da biodiversidade 

fluminense e à proteção, manutenção e restauração da Mata Atlântica do 

Estado e planejar a criação, implantação, gestão, proteção e fiscalização 

das unidades de conservação estaduais. 

● Diretoria de Recuperação Ambiental - elaborar projetos, organizar e 

realizar obras e intervenções destinadas a garantir ou recuperar a qualidade 

dos recursos ambientais. 

● Diretoria de Gente e Gestão - promover a administração de pessoas e 

seus subsistemas, definindo políticas de direitos, deveres, vantagens e 

benefícios, promover o desenvolvimento de pessoas para garantir o melhor 

aproveitamento do potencial dos servidores e propor desdobramento de 

metas para as demais áreas e acompanhar os resultados por meio de uma 

gestão por indicadores e melhoria contínua. 

A atuação desconcentrada do INEA acompanha a divisão do território 

fluminense em regiões hidrográficas, com a exceção da bacia do rio guandu. Nesse 

caso, oito superintendências regionais estão estruturadas para licenciar 

empreendimentos e atividades de baixo impacto poluidor e atender às demandas da 

sociedade relativas às questões ambientais de todos os municípios do Estado. Cabe 

também às superintendências diminuir distâncias, ampliar oportunidades e, ao 

mesmo tempo, promover mecanismos mais eficientes de controle, acompanhamento 

e integração das ações de gestão ambiental. 

O INEA, no exercício de 2017, contou com um corpo funcional de 1.318 

servidores em efetivo exercício. Ao longo dos últimos cinco anos, o quantitativo total 

de servidores da instituição, incluindo servidores cedidos, teve a seguinte 
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distribuição: 1.396 (2011), 1.513 (2012), 1.509 (2013), 1.519 (2014), 1.401 (2015) e 

1.376 (2016). 

 

1.2  O Novo Modelo de Gestão 

A partir de 2015, a política ambiental passou a ser orientada por metas-

síntese, alinhadas a agendas-chave, os chamados “Desafios do Ambiente”, 

conforme ilustra a Figura 1: 

Figura 1 - Desafios do Ambiente 

 

Fonte: INEA, 2017.  

Com a intenção de resgatar a excelência técnica e inovadora das instituições 

que deram origem ao INEA – valorizando a sua cultura e expertise próprias, que 

sempre estiveram na vanguarda das políticas de preservação, fiscalização e 

recuperação ambiental no estado – foi feito um diagnóstico focado em seus 

organogramas, processos e custos.  

O novo modelo busca disseminar uma cultura de gestão orientada para a 

entrega de resultados, com foco em meritocracia, valorização do capital humano e 
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estabelecimento de metas, que perpassou toda a instituição. Os esforços passaram 

a ser direcionados às áreas finalísticas, redesenhando a gestão de recursos 

humanos, o que proporcionou a formação de lideranças com alta capacidade 

executiva. Em que pese as dificuldades inerentes à crise fiscal que perpassa o 

estado do Rio de Janeiro, as medidas de modernização e fortalecimento da gestão 

empreendidas pelo INEA foram de grande relevância:  

(i) Definição de metas arrojadas de produtividade para todas as áreas;  

(ii) Adoção de uma política inovadora de gerenciamento de projetos;  

(iii) Criação da Diretoria de Pós-Licenciamento (DIPOS) e da Diretoria de 

Gente e Gestão (DIGGES).  

Dentre os gargalos encontrados, o licenciamento ambiental se destacava 

negativamente pelo acúmulo de processos sem resolução. Principal instrumento de 

gestão ambiental voltado para o controle dos impactos gerados pelas atividades 

produtivas, o licenciamento acumulava, em dezembro de 2017, um passivo de 

20.326 processos que integram o Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM), o 

que desrespeitava o prazo legal de 180 dias e evidenciava a ineficiência dos 

trâmites burocráticos.  

Outro ponto sensível diz respeito ao gerenciamento dos projetos 

estratégicos da instituição: à época, a carteira somava mais de uma centena de 

projetos, distribuídos por quatro agendas (Azul, Verde, Transversal e 

Socioambiental), o que explicitava a falta de foco gerencial e a necessidade de 

priorização dos esforços. 

 

 

 

 

 

 

  



Folha 8 de 32 

 

2. REALIZAÇÕES EM 2017 

O processo de modernização iniciado em 2015 foi construído com base em 

quatro premissas: (a) implantação de uma gestão orientada para resultados; (b) 

valorização do capital humano; (c) meritocracia; e (d) fortalecimento do processo de 

pós-licença e fiscalização. 

2.1  Reestruturação organizacional do INEA 

A reestruturação teve como premissa  

a alocação eficiente dos recursos públicos, buscando fortalecer as áreas 

centrais das instituições. Após um diagnóstico detalhado, foi identificada a 

necessidade de melhor distribuição dos recursos entre as frentes finalísticas e de 

suporte, considerando que apenas 67% dos servidores estavam alocados nas 

principais áreas da instituição – como a emissão de licenças ambientais e a 

fiscalização – quando as melhores práticas de gestão sugerem alocar entre 80% a 

90% do pessoal nas áreas finalísticas, conforme a Figura 2: 

Figura 2 - Distribuição da força de trabalho por tipo de área 

 

                     Fonte: INEA, 2017. 

 A nova estrutura organizacional reflete a reorientação dos esforços para as 

áreas finalísticas do INEA, o que permitiu a redução de 32% dos cargos de alta 

liderança. A partir da supressão de algumas áreas, redução de outras e a criação 

de duas novas diretorias (DIPOS e DIGGES), a nova estrutura, mais racional e 
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enxuta, confere à instituição a agilidade necessária para fazer frente aos inúmeros 

desafios impostos à gestão ambiental fluminense. 

Figura 3 - Nova estrutura organizacional da INEA 

 
                   Fonte:INEA, 2017. 

Com o intuito de criar um legado institucional e valorizar os talentos da 

instituição, foram criadas, por meio de decreto, Diretorias-adjuntas ligadas a cada 

uma das cinco Diretorias, com previsão de ocupação exclusiva por servidores de 

carreira. Esta iniciativa pretende garantir a continuidade das políticas ambientais, 

deixando-as menos suscetíveis à alternância dos governos. 

2.2  Licenciamento Ambiental e Pós-licença 

O licenciamento é o instrumento de gestão ambiental que tem por finalidade 

evitar a degradação do meio ambiente, promovendo o controle prévio dos 

empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores. Conforme dita 

a Política Nacional de Meio Ambiente, estas atividades devem ser licenciadas pelo 

órgão ambiental competente e devidamente acompanhadas ao longo de sua 

duração.   

Em 2015, o INEA contava com um passivo inventariado da ordem de 17,5 

mil requerimentos de Licenciamento Ambiental. Esta limitação representava um 

entrave não somente à conservação e proteção ambiental, mas também ao 

desenvolvimento socioeconômico do estado.  
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Com o intuito de reverter este cenário, o INEA fortaleceu e modernizou o 

processo de licenciamento. Além da simplificação dos trâmites processuais, que deu 

celeridade à resolução das demandas, a atual gestão investiu no corpo técnico da 

Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILAM). Em complemento a essas ações, as 

áreas finalísticas promoveram mutirões voltados para a apreciação dos processos 

pendentes, a fim de acelerar a diminuição do passivo. 

As iniciativas de modernização adotadas viabilizaram a geração de 

resultados significativos em 2017, como demonstram os gráficos a seguir. O gráfico 

1 apresenta o aumento de produtividade na emissão total de instrumentos na ordem 

de 60% em relação ao ano de 2015, configurando um recorde histórico para a 

instituição. 

Gráfico 1 – Licenças Ambientais Emitidas pelo INEA em 2017 

 
                  Fonte: INEA, 2017. 

Quanto ao estoque do passivo, este caiu 62%, chegando a marca de 7.671 

processos, conforme mostra o gráfico 2:  

Gráfico 2 – Redução do Passivo pelo INEA em 2017 
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                              Fonte: INEA, 2017. 

Por sua vez, o gráfico 3 apresenta o aumento de produtividade na emissão de 

instrumentos dentro do prazo na ordem de 28% em relação ao ano de 2015, o que 

significa que em 2017 quase metade (54%) dos requerimentos que entraram foram 

respondidos no prazo legal. Para efeito de comparação, em 2015 os requerimentos 

emitidos no prazo totalizavam apenas 33% do total. 

Gráfico 3 – Requerimentos Emitidos no Prazo pelo INEA em 2017 

 
                   Fonte: INEA, 2017. 

É importante destacar que estes resultados só puderam ser obtidos em 

função do engajamento da alta liderança do órgão, que promoveu a modernização 

da gestão e a simplificação dos procedimentos, estabelecendo metas arrojadas, mas 

críveis, com foco em resultados. Assim, a instituição caminha para atingir as metas 

estabelecidas para 2018, o que tornará o INEA em uma das poucas instituições do 

país a não possuir qualquer passivo, ao mesmo passo que passará a responder a 

grande maioria dos requerentes no devido prazo legal.  
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Os resultados obtidos no Licenciamento Ambiental só foram possíveis em 

função dos esforços para simplificar os trâmites burocráticos, tornando o processo 

mais ágil, prático e transparente. Entre as medidas efetuadas, destacam-se: o 

estabelecimento de rito simplificado para os processos de menor complexidade; a 

análise em bloco de requerimentos com objetos similares, a unificação de 

procedimentos (Licença Ambiental Simplificada); a retificação de informações sem 

incorrer em suspensão do processo; e a notificação do requerente por e-mail, entre 

outras iniciativas. 

Outra medida importante foi a expansão do Processo Administrativo Digital 

(PAD) que propõe um novo modelo de gestão, trazendo agilidade para a principal 

atividade da instituição. Em 2017, o PAD foi consolidado em todas as gerências da 

Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILAM) e foi implantado em duas 

Superintendências Regionais (Niterói e Petrópolis). Entre os benefícios trazidos pelo 

projeto, destacam-se:   

a) Recebimento, geração e envio de documentos eletrônicos; 

b) Acesso simultâneo ao processo em tempo real; 

c) Agilidade na tramitação de documentos e processos; 

d) Geração de métricas de desempenho confiáveis; 

e) Gerenciamento mais preciso das condicionantes ambientais; 

f) Assinatura de atos administrativos com certificação digital.  

Desde a sua implantação, o PAD acompanha 1475 processos, dos quais 

47% (692) já obtiveram licença ambiental publicada ou algum tipo de resolução 

definitiva como o indeferimento ou cancelamento. 

Com o intuito de aprimorar as políticas ambientais do estado do Rio de 

Janeiro, tornando-as efetivas na prevenção e no combate aos danos provocados 

pelas atividades empreendedoras, o INEA criou a Diretoria de Pós-Licença (DIPOS). 

A criação da área foi fundamental para fortalecer a fiscalização ex post dos 

empreendimentos já licenciados, a fim de apreciar a conformidade dos 

empreendimentos às condicionantes ambientais, evitando irregularidades 

posteriores. 

Nesse sentido, monitorar a adequação a mecanismos jurídicos de controle, 

como o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), tornou-se fundamental para evitar 
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a ocorrência de danos ambientais e garantir a devida compensação daqueles que já 

tiverem ocorrido. 

A estruturação da área deu fôlego às atividades de fiscalização, o que se 

refletiu no aumento de 94% das vistorias realizadas pelo órgão – de 360 em 2015 

para 700 em 2017 –, graças à concentração de recursos nessa área (pessoal, frota, 

identificação por satélite). Porém, vale ressaltar que isso não implica reforço 

deliberado do viés punitivo, ainda que se traduza no aumento do número de vistorias 

e de autos de infração analisados, o que impacta positivamente no controle dos 

danos ambientais provocados pelos empreendimentos potencialmente poluidores. 

2.3  Qualidade Ambiental  

Há décadas funcionando como destinação final dos esgotos domiciliares e 

resíduos industriais lançados nos dos rios do entorno, a Baía de Guanabara recebe 

nada menos que oito mil litros de esgoto por segundo, e mais de 90 toneladas de 

lixo por dia. Para reverter este cenário, são necessárias medidas de curto, médio e 

longo prazos voltadas não somente para a despoluição da Baía, mas também para 

suscitar uma gestão ambiental integrada por parte dos municípios do entorno. 

Neste sentido, desde 2015 o INEA empreende esforços para fortalecer o 

Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de 

Guanabara (PSAM), criado em 2012 e viabilizado com US$ 452 milhões oriundos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida estadual da 

ordem de US$ 188 milhões. O programa foi desenhado a fim de atingir duas metas 

principais: (I) conectar 500 mil domicílios à rede de esgoto; e (II) criar uma nova 

Governança da Baía de Guanabara. Devido ao Regime de Recuperação Fiscal do 

Rio de Janeiro, diversas atividades foram suspensas no decorrer de 2017, só sendo 

retomadas após a aprovação de prorrogação junto à Secretaria de Assuntos 

Internacionais do Ministério do Planejamento. Todavia, em razão de recursos 

remanescentes, optou-se por dar continuidade à obra do Coletor Tronco Cidade 

Nova, pois há a possibilidade de dar funcionalidade ao sistema. A outra obra do 

Sistema Alcântara foi desmobilizada até a decisão final da prorrogação.   

No que diz respeito à primeira meta, destaca-se a ampliação da rede 

coletora de esgoto na capital, com a construção do Tronco Coletor Cidade Nova. 

Esta obra prevê a instalação de 4,377 km de coletor tronco para a adequada 



Folha 14 de 32 

 

destinação para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto de Alegria (ETE 

Alegria), já existente. Ao final, evitará o despejo de cerca de 700 litros de esgoto in 

natura por segundo e beneficiará 163 mil pessoas de parte da Cidade Nova, Centro, 

Catumbi, Rio Comprido, Estácio e Santa Teresa que hoje poluem o Canal do 

Mangue, desaguando na Baía de Guanabara. Em 2017, foram implantados 790,55 

metros de tubo coletor, totalizando 2.043 metros instalados até o final do 

exercício. Outra obra de grande relevância diz respeito à implantação do sistema de 

coleta e tratamento de esgotos da Bacia do Rio Alcântara, em São Gonçalo, que 

inclui uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Alcântara), seis novas 

elevatórias de pequeno porte, o assentamento de 92 km de rede coletora de esgoto 

e a construção de 6 km de coletores tronco. Esta obra prevê 17.400 ligações 

intradomiciliares para a adequada destinação na futura ETE Alcântara. Ao final, 

evitará o despejo de cerca de 1.200 litros de esgoto in natura por segundo e 

beneficiará 165 mil pessoas nos bairros Mutondo e Galo Branco que hoje poluem e 

desaguam na Baía de Guanabara. Não houve avanço em 2017 em função da 

desmobilização, porém a situação atual é: 44 km de redes coletoras assentadas; 

5.185 ligações domiciliares concluídas e 29% de andamento na Estação de 

Tratamento de Alcântara. 

Em relação à segunda meta, o PSAM avançou na escolha de um modelo de 

governança para a Baía de Guanabara, envolvendo todos os atores direta ou 

indiretamente ligados a ela, com o intuito de garantir que as decisões sejam tomadas 

de maneira participativa, integrada e planejada. A definição do modelo foi feita a 

partir da cooperação entre a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável 

(FBDS), a Universidade de Maryland (EUA), a empresa KCI Technology e sete 

universidades brasileiras, com o objetivo de viabilizar um modelo de governança 

alinhado às melhores práticas internacionais. Após o cumprimento integral da meta, 

foram entregues os seguintes produtos: Proposta de Modelo de Governança para a 

Baia de Guanabara que compreende a Instalação do Centro Integrado de Gestão – 

CIG-BG; Plano de Recuperação Ambiental para a Baía de Guanabara com 

diagnóstico atualizado e metas de curto, médio e longo prazos; Publicação do 1º 

exemplar do “Boletim de Saúde Ambiental da Baía de Guanabara” e; 

Disponibilização da Plataforma Digital “A Guanabara em suas Mãos”. 
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Outras duas iniciativas importantes na ampliação da rede de tratamento 

foram a conclusão das estações de tratamento de esgoto (ETE) do Pentagna e de 

Conservatória que juntas contribuirão substancialmente para a melhoria da 

qualidade da água dos mananciais dessa região. 

 

2.4  Cobertura Florestal e Proteção da Biodiversidade 

 O INEA, por intermédio da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e 

Ecossistemas (DIBAPE), empreendeu grandes esforços para cumprir com o 

compromisso assumido pelo Governo do estado do Rio de Janeiro em 2015, por 

meio da carta Nova História para a Mata Atlântica, que visa a ampliar a cobertura 

florestal nativa e perseguir o desmatamento ilegal zero no bioma até 2018. Esta 

frente de atuação, composta por diversas iniciativas, está estruturada em três eixos: 

(I) restauração e conservação florestal; (II) monitoramento e fiscalização; e (III) 

Cadastro de Proprietários Rurais (CAR). 

Dentre estas inciativas, destaca-se o Olho no Verde, programa estratégico 

no combate aos desmatamentos ilegais. Em parceria com a Fundação Coordenação 

de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC/UFRJ), o programa 

realiza o mapeamento sistemático por satélite de uma área de aproximadamente 

6.000 km² - equivalente à 15% do território fluminense - que deve estar sob 

constante vigilância, conforme acordo estabelecido entre a Fundação SOS Mata 

Atlântica e os 17 estados da federação que abrigam remanescentes do bioma. 

Utilizando imagens de alta resolução, o projeto gerou 427 alertas críticos, e em 77% 

dos casos (327 deles) houve, de fato, a supressão ou intervenção irregular da 

mata nativa, como ilustra a Figura 4: 

Figura 4 - Exemplo de Desmatamento Detectado pelo Projeto Olho no Verde 
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                                    Fonte: INEA, 2017. 

O incremento das áreas sob proteção no estado foi da ordem de 79 mil 

hectares de floresta, o que significa que hoje mais da metade (51%) da cobertura 

florestal fluminense encontra-se sob proteção (incluindo as unidades federais e 

municipais). Como resultado direto das políticas estaduais de conservação, relativas 

à expansão das Unidades de Conservação (UC), criação de Áreas de Reserva Legal 

e Reservas Particulares de Proteção Natural (RPPN), e unidades contempladas com 

projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), garantiu-se a proteção 

efetiva de 20 mil hectares suplementares. No que tange à restauração de áreas 

degradadas, foram 3.800 hectares só no ano passado. 

O incremento das áreas sob proteção no estado foi da ordem de 7.597 

hectares de área protegida (sem considerar a sobreposição de área) com a criação 

de novas Unidades de Conservação Estaduais no ano de 2017.  Com isso, cerca de 

52% da área com cobertura florestal no Estado do Rio de Janeiro encontra-se 

protegida por políticas públicas de conservação da biodiversidade e de adequação 

ambiental, considerando o somatório de áreas de reserva legal, de áreas protegidas 

por Unidades de Conservação (federais, estaduais e municipais) e por programas de 

pagamento por serviços ambientais.  Destaca-se a criação em 2017 de 3 Unidades 

de Conservação estaduais: Monumento Natural da Serra dos Mascates, 

Monumento Natural da Serra da Beleza e Refúgio de Vida Silvestre da Serra da 

Estrela, além de 5 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).  

No que tange à restauração florestal, desde 2015 já foram implantados e 

estão sendo acompanhados pelo INEA 1.572,30 ha de vegetação nativa da Mata 

Atlântica. Só no ano de 2017 foram 631,30 ha. 

Em relação às políticas voltadas para adequação ambiental de imóveis rurais, 

o estado do Rio de Janeiro possui atualmente 42.914 imóveis inscritos no 



Folha 17 de 32 

 

Cadastro Ambiental Rural - CAR (mais de 70% do total de imóveis rurais), sendo 

95% desses imóveis cadastrados somente nos últimos 3 anos.  

No que tange à proteção dos mananciais e aumento, em médio e longo prazo, 

do abastecimento de água no estado, o Governo do Estado, por meio da SEA e do 

INEA lançaram a iniciativa “Pacto pelas Águas” que tem por objetivo proteger 

mananciais estratégicos de abastecimento visando aumentar a segurança hídrica do 

Estado do Rio de Janeiro.  O Pacto se propõe a integrar diversas iniciativas e 

projetos, alguns já em curso, em torno da restauração e conservação florestal de 

áreas prioritárias de mananciais estratégicos tais como nascentes, margens de rio, 

áreas de recarga de mananciais e áreas úmidas. Dentre as ações que integram o 

Pacto pelas Águas, destacam-se projetos de Pagamento por Serviços 

Ambientais, plantios voluntários e ações de restauração florestal estabelecidas 

através de compensações ambientais decorrentes de licenciamento ambiental.  

A meta do Pacto é de conservar e restaurar 22.000 hectares até 2022. Desde 

sua criação em 2015, já foram acrescidos 12.460 hectares de área 

conservada (83,1% da meta) e restaurados 1.572,30 hectares (22,5% da meta) no 

Estado do Rio de Janeiro.  

 Dentre as ações promovidas pelo Pacto das Águas, cabe ainda destacar o 

desenvolvimento de dois projetos piloto de restauração florestal desenvolvidos em 

áreas de interesse de proteção de mananciais de abastecimento público. O projeto 

Água do Rio das Flores vem promovendo a recuperação de 610 hectares em 

nascentes e matas ciliares do principal manancial de abastecimento público do 

município de Valença, o rio das Flores. O projeto Águas de Barra Mansa, por sua 

vez, irá recuperar 34,8 hectares das margens do rio Paraíba do Sul e nascentes 

e matas ciliares na bacia do rio Bananal, em áreas de contribuição dos principais 

mananciais de abastecimento público na sede urbana de Barra Mansa.   

Outro desdobramento direto do esforço de conservação foi o fortalecimento 

das Unidades de Conservação do estado do Rio de Janeiro. Além da ampliação e 

revitalização das sedes dos Parques da Concórdia, da Costa do Sol e do 

Desengano, o INEA promoveu 407 eventos voltados para o fomento do 

ecoturismo, uso público e educação socioambiental, que contaram com a 

participação de mais de dez mil participantes. Quanto à visitação nas unidades 

estaduais foi registrado um total de aproximadamente 250.000 visitantes (com 
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auxílio de ecocontadores). Outra iniciativa de sucesso é o Programa de 

Credenciamento de Guias e Condutores do INEA, o qual já capacitou e credenciou 

66 condutores de visitantes. Além disso, as UCs contam com o trabalho dos 

voluntários através do Programa de Voluntariado Ambiental, que contou com 30 

voluntários regulares e 20 voluntários juvenis. 

No que compete à fauna fluminense, destaca-se o programa “Vem 

Passarinhar”, que utiliza a observação de aves nas UC como ferramenta 

socioeducativa. Entre 2015 e 2017 o Programa contou com 760 participantes, 

sendo 197 no ano de 2017. Neste mesmo período mapeou 479 espécies de aves, 

onde 72 destas espécies encontram-se em alguma categoria de ameaça. Os 

próximos passos para o programa são: fomento de cursos de guias de observação 

de aves; organização do turismo local para a recepção de observadores de aves; 

confecção de materiais de divulgação, tais como guias ilustrativos das espécies; 

implementação de trilhas com infraestrutura adequada à atividade de observação de 

aves; e programas sócio educacionais para jovens. 

 

2.5  Segurança Hídrica e Governança das Águas 

Na área de Segurança Hídrica, destaca-se a implementação das medidas 

previstas no acordo homologado no STF, envolvendo a bacia do rio Paraíba do Sul, 

bem como as ações voltadas à implementação da Política Nacional de Segurança 

de Barragens. 

A entrada em vigor da Resolução Conjunta ANA/DAEE/IGAM/INEA nº 

1382/2015, em 1º de dezembro de 2016, viabilizou, na prática, o acordo homologado 

no STF entre os estados do RJ, SP, MG, Agência Nacional de Águas e CEIVAP, 

visando a aumentar a garantia de segurança hídrica da bacia do rio Paraíba do Sul. 

Isto significou para o ERJ, a partir de 2017, a possibilidade de disponibilização de 

um volume adicional para a bacia (425 milhões m3 do reservatório de Paraibuna), 

conferindo maior segurança para atendimento das demandas, não só da porção 

fluminense da bacia como da população da RMRJ abastecida pelas águas 

transpostas para a bacia do rio Guandu. 

Em junho de 2017, instituiu-se o Grupo de Assessoramento à Operação do 

Sistema Hidráulico Paraíba do Sul – GAOPS, coordenado pela ANA, com o objetivo 



Folha 19 de 32 

 

realizar o acompanhamento permanente da operação do Sistema Hidráulico Paraíba 

do Sul. Enquanto signatário do instrumento e integrante do GAOPS, o INEA/SEA 

monitora a entrada em operação da transposição das águas da bacia para o 

Sistema Cantareira, em São Paulo, visando a evitar riscos para o atendimento da 

demanda do estado do Rio de Janeiro. Já em outubro de 2017, a Agência Nacional 

de Águas (ANA) tornou pública, através da resolução ANA nº1931/2017, as 

recomendações e condicionantes referentes à transposição do reservatório da Usina 

Hidrelétrica Jaguari, na Bacia do Rio Paraíba do Sul, para o reservatório Atibainha, 

na Bacia do Rio Piracicaba, integrante do Sistema Cantareira e também no sentido 

inverso. 

No tocante a segurança de barragens, o INEA e a SEA desenvolveram em 

2017 algumas estratégias para a implantação da Política Nacional de Segurança de 

Barragens, concentrando esforços na consolidação do cadastro de barramentos sob 

responsabilidade do INEA, na proposição de minutas de regulamentação dos artigos 

8° (Plano de Segurança de Barragem), 9° (Inspeções Regular e Especial), 10 

(Revisões Periódicas de Segurança de Barragem), 11 e 12 (Plano de Ações 

Emergenciais) da Lei Federal n° 12.334/2010 e na classificação quanto ao dano 

potencial associado (DPA) de 15 estruturas e quanto à categoria de risco (CRI) de 5 

barragens. Outro destaque foi o cadastramento de informações sobre seus 

barramentos pelos empreendedores no SisBar1, nos anos de 2016 e 2017, bem 

como o acompanhamento e consolidação dessas informações pelo INEA. No total, 

foram cadastradas 131 estruturas hidráulicas no sistema. 

Na área de governança, duas conquistas significativas para o sistema 

fluminense de gestão das águas merecem destaque, especialmente pelo caráter 

estruturante das medidas para o fortalecimento dos Comitês de Bacia instituídos no 

estado, quais sejam: (i) atualização do valor de cobrança pelo uso da água, 

incrementando os valores arrecadados com esta receita em cerca de 100%; e (ii) 

assinatura dos contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de 

agência de água, viabilizando o instrumento de repasse dos recursos auferidos com 

                                                 
1
 Sistema de Informações das Barragens localizadas no Estado do Rio de Janeiro (SisBar): plataforma online 

desenvolvida pelo INEA/SEA em 2016 com o intuito de servir tanto ao cadastramento de barramentos, como ao 
acompanhamento dos procedimentos de fiscalização e, posteriormente, será uma ferramenta para o 
acompanhamento das condições atualizadas de cada barramento. 
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a cobrança para ações em benefício dos recursos hídricos nas regiões hidrográficas 

de atuação dos comitês.  

Todos os nove comitês de bacia instituídos no Estado deliberaram pela 

atualização em cerca de 100% do chamado Preço Público Unitário (PPU) da 

metodologia de cobrança pelo uso da água de domínio estadual, regulamentada 

pela Lei 4.247/2003. Após a devida homologação do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CERHI/RJ), as deliberações dos comitês entraram em vigor em 

1º de janeiro de 2017 (exceto CBH Lagos São João, cuja deliberação entrou em 

vigor em 1º de janeiro de 2018); com isto, a arrecadação com a cobrança pelo uso 

da água praticamente dobrou de 2016 para 2017, incrementando esta receita do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) para aproximadamente R$ 55 

milhões/ano. Importante destacar que 10% dos recursos desta receita são 

destinados ao custeio do INEA, enquanto órgão gestor de recursos hídricos do 

Estado do Rio de Janeiro. 

No ano de 2017 foram assinados os dois últimos contratos de gestão entre o 

INEA e as entidades selecionadas pelos comitês de bacia do estado. Com isso, todo 

o território do Estado conta agora com as instituições previstas para composição do 

sistema de gestão das águas, especialmente os comitês de bacia e seu braço 

técnico e operacional no âmbito regional (agência de bacia). Isto significa, na prática, 

a existência de instrumento legal para que os recursos do FUNDRHI, especialmente 

da cobrança pelo uso da água, sejam efetivamente investidos em ações que 

beneficiem os recursos hídricos e a população local, deliberadas pelo respectivo 

comitê de bacia.  

A regularização da situação do FUNDRHI em 2017, com a arrecadação da 

cobrança sendo gerida diretamente pelo INEA, permitiu a liberação do valor de R$ 

28.034.103,01 (vinte e oito milhões, trinta e quatro mil, cento e três reais e um 

centavo) do Fundo para pagamento do custeio administrativo dos Contratos de 

Gestão e alguns projetos/ações prioritárias dos Comitês, dentre eles: Planos 

Municipais de Saneamento dos municípios de Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Nova 

Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica: CBH Guandu (RH II); Recuperação e 

Proteção de Áreas de Preservação Permanente: CBHs MPS (RH III) e R2R (RH VII); 

Incentivo ao reflorestamento, proteção de mananciais, proteção e recuperação de 

microbacias e sustentabilidade no uso do solo: CBH Piabanha (RH IV); Ampliação 
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da rede de esgotamento sanitário de localidade da RH VIII: CBH Macaé e das 

Ostras (RH VIII); Incentivo à Sustentabilidade do Uso da Terra: CBH R2R (RH VII); e 

Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos 

Recursos Hídricos: CBH BPSI (RH IX). 

 

2.6  Socioambiental 

O INEA avançou substancialmente em ações voltadas para a melhoria do 

gerenciamento de resíduos, sobretudo na Baía de Guanabara. Neste sentido, 

diversas ações se destacam, como a instalação de 17 ecobarreiras em pontos 

estratégicos de desague da Baía, e a operação diária de ecobarcos, que resultaram 

na coleta de quase 12.500 toneladas de resíduo flutuante nestes pontos 

específicos. Já no tocante à manutenção e à limpeza dos leitos e margens, o 

Programa Limpa Rio retirou 691.500 m3 de materiais (sedimentos, vegetação e 

lixo) em 77 corpos hídricos (rios, córregos, canais, ribeirões, lagos etc.) espalhados 

por 35 municípios do estado do Rio de Janeiro. 

Outra ação exitosa tem sido o Programa de Reaproveitamento de Óleo 

Vegetal (PROVE), que apresenta uma média mensal de 150 mil litros de óleo 

coletado. O programa foi remodelado em 2016, estabelecendo parcerias com 

diversas associações e cooperativas.  

O projeto Catadores em Rede Solidária, foi outra iniciativa que teve muita 

repercussão, inclusive na imprensa internacional. Envolvendo 240 catadores, o 

projeto coletou mais de 400 toneladas de resíduos sólidos, resultado que superou 

todas as expectativas e motivou a certificação de todos os seus participantes, 

qualificando-os para participar de outras inciativas similares. 

Finalmente, o Programa De Olho no Lixo se consolidou como um dos 

principais projetos socioambientais em áreas de vulnerabilidade socioeconômica. O 

projeto possui duas frentes: (i) coleta em áreas de difícil acesso nas comunidades; e 

(ii) programas de formação socioambiental (produção audiovisual e moda). Com 

isso, somente em 2017, foram coletadas mais de 400 toneladas de resíduos, além 

de mais de 80 alunos certificados em oficinas de confecção de vestuário, que 

culminaram em dois desfiles realizados na comunidade da Rocinha. Portanto, além 

de reduzir o número de resíduos que contribuem para a propagação de doenças, o 
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projeto ainda proporciona ao cidadão a chance de gerar renda e contribuir com o 

empreendedorismo sustentável da região.  

 

2.7  Modernização da Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

Implementar uma cultura de gestão orientada para resultados, a fim de 

aumentar o desempenho da organização, se traduz na promoção de políticas 

ambientais mais efetivas. Para atingir este objetivo, foi dado foco aos resultados 

almejados. Nesse sentido, o INEA buscou preencher as oportunidades de ganho de 

produtividade, desdobrando metas e acompanhando desempenhos junto aos líderes 

das áreas finalísticas. Isto garante que as metas sejam factíveis e auxilia as áreas a 

direcionar seus esforços na resolução das demandas de acordo com os objetivos do 

órgão.  

Além da reestruturação organizacional, o INEA instituiu uma política 

inovadora de gerenciamento de projetos, criando uma sistemática de 

acompanhamento focada em dar subsídios à tomada de decisão, alinhando os 

esforços das equipes aos desafios estratégicos da instituição. Foi estabelecida uma 

rotina de encontros periódicos, com o intuito de acompanhar resultados, definir 

prioridades, corrigir rumos e planejar os próximos passos. O Escritório de 

Gerenciamento de Projetos (EGP) realiza um suporte analítico fundamental, 

avaliando e acompanhando o projeto desde a sua concepção até a sua conclusão. 

Graças ao trabalho do EGP, a carteira de projetos foi totalmente reorganizada, 

passando de 119 para apenas 19 projetos estratégicos, refletindo mais fielmente as 

prioridades das instituições. 

As reuniões de acompanhamento tem o objetivo de filtrar, em diferentes 

níveis, as dificuldades enfrentadas pelos líderes de projetos. Além de atualizar os 

marcos propostos e apresentar os resultados alcançados, os gestores tem a 

oportunidade de contar com o suporte do EGP, seja na construção de soluções, seja 

no planejamento e avaliação de longo prazo. A primeira reunião (N3) visa a trazer à 

tona o panorama geral dos projetos, contando com a participação de profissionais 

que atuam na ponta, como Gerentes, Diretores e Superintendentes.  Na sequência, 

diante das demandas levantadas, realiza-se a segunda reunião (N2), que tem o 

objetivo de adentrar nos problemas, pensando em soluções imediatas 
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conjuntamente com os Subsecretários e Diretores. Finalmente, chega-se à reunião 

N1, que tem o papel de apresentar os resultados e desafios dos projetos ao 

Secretário Estadual do Ambiente e o ao Presidente do INEA.  

Com o objetivo de profissionalizar a gestão de pessoas no âmbito do INEA, 

foi criada na nova estrutura a Diretoria de Gente e Gestão (DIGGES), responsável 

pelo estreitamento entre a área de Recursos Humanos e a gestão propriamente dita, 

atuando como uma facilitadora na busca por resultados consistentes. A DIGGES tem 

como uma de suas principais funções o desenvolvimento funcional dos servidores de 

carreira, o que demonstra o empenho dos órgãos em manter uma política de 

valorização de talentos, capacitando-os para seguir à frente dos desafios ambientais 

do estado do Rio de Janeiro. Entre as ações estruturantes, voltadas para dar suporte 

às áreas no alcance das metas, destaca-se a oferta de capacitação e formação 

continuada que versa sobre a criação de um ambiente acadêmico-profissional que 

capacite o servidor frente aos desafios ambientais do estado. Para tanto, a 

Universidade do Ambiente exerce um papel fundamental na promoção de atividades 

e cursos de capacitação, garantindo o intercâmbio saudável entre a academia e os 

servidores a respeito de temas fundamentais, como o desenvolvimento de lideranças 

no setor público e melhores práticas de gestão ambiental.  

Estas ações visam a justamente preencher as lacunas de competência 

identificadas no Diagnóstico de Competências. Este instrumento é fundamental para 

que o profissional possa direcionar esforços em obter as competências, habilidades 

e atitudes consideradas cruciais para o seu desenvolvimento na instituição. Nesse 

aspecto, a DIGGES promoveu ajustes de perfil em mais de 30 casos, que resultaram 

na movimentação de servidores para ocuparem os cargos mais alinhados aos seus 

perfis e expertises. Pautado na gestão de pessoas por competências, a avaliação de 

desempenho individual no ano de 2017 passou por melhorias significativas, nas 

quais destacamos uma nova revisão de competências, elencando aquelas mais 

adequadas ao corpo gerencial do INEA. Ao todo, 185 servidores em posição 

estratégica foram submetidos a esta avaliação, com o objetivo de monitorar a 

performance dos gestores e estimular a congruência de objetivos; identificar causas 

do desempenho não satisfatório, possibilitando estabelecer uma perspectiva de 

desenvolvimento; informar o servidor sobre o seu desempenho com relação aos 
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objetivos e metas organizacionais; e comunicar como está o seu trabalho, sugerindo 

mudança no comportamento, nas atitudes, habilidades ou conhecimentos. 

Ademais, somente nesse ano, o INEA organizou diversos cursos para 

fortalecer ainda mais o seu quadro funcional. Ao todo, foram 543 horas de cursos 

ministrados somente para os servidores de carreira. O número de inscritos 

ultrapassou 800, dos quais 537 (67%) concluíram todas as etapas e obtiveram 

certificação. Além disso, o INEA organizou turmas externas, o que evidencia o 

comprometimento desta gestão com o desenvolvimento regional. Foram quase 520 

inscritos, dos quais 404 (78%) concluíram. A Figura 5 mostra alguns dos cursos 

oferecidos: 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Principais Formações Oferecidas pelo INEA em 2017 

 
                                          Fonte: INEA, 2017. 

Em resumo, o INEA acredita que o atingimento de resultados é fruto de uma 
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exposições, visitas guiadas, dinâmicas e debates técnicos - que contaram com a 

presença de 450 servidores. 

Ao qualificar o ciclo completo de gestão de pessoas – atração e retenção de 

talentos; desenvolvimento de competências, atitudes e habilidades desejadas; 

avaliação de desempenho periódica e fomento aos incentivos de aumento de 

produtividade das equipes –, o INEA atua em consonância com os seus objetivos 

estratégicos, dando subsídios às áreas para que consigam alcançar as metas 

propostas.  

A reestruturação do INEA envolveu um grande esforço organizacional em 

rever as rotinas, buscando maximizar a utilização dos recursos públicos. Nesse 

sentido, torna-se importante frisar que essas ações foram anteriores à crise 

fluminense, o que ressalta a responsabilidade fiscal do órgão em desonerar o 

Tesouro Estadual e tornar a máquina pública enxuta e sustentável.   

Nesse sentido, cumpre destacar que a despesa de custeio liquidada do 

INEA se manteve no mesmo patamar daquela realizada no ano de 2015. Se 

comparada ao exercício imediatamente anterior o INEA, a despesa de custeio 

liquidada teve o seu montante reduzido em 7%. Além disso, o Instituto não teve 

qualquer despesa de custeio liquidada com recursos do Tesouro Estadual. Isso 

evidencia um esforço do INEA em enxugar custos, com um planejamento coerente à 

realidade do órgão. 

Finalmente, torna-se importante ressaltar que todos os esforços estão sendo 

realizados para institucionalizar as boas práticas de governança, buscando sempre 

atender às demandas ambientais do estado com responsabilidade social. Assim, o 

órgão sai fortalecido do ano de 2017, visto que conseguiu enfrentar a recessão 

econômica que atinge o estado ao enxugar custos, revisar processos e implementar 

uma gestão moderna com foco em resultados.    
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3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

A Lei Estadual nº 7.514 de 2017, autorizou o orçamento anual para o INEA 

no montante de R$ 319.555.758,00, cuja previsão atualizada totaltizou R$ 

349.403.589,75. 

No exercício de 2017, o resultado orçamentário foi deficitário em R$ 

410.748.818,14. A receita realizada representou cerca de 69,58% do total previsto, 

ou seja, ocorreu insuficiência da arrecadação no valor de R$ 64.795.177,49. 

Em contrapartida, foi obitida uma economia orçamentária (diferença entre a 

dotação atualizada e a despesa realizada) de R$ 161.124.397,73, correspondente a 

um percentual de 77,62%. Os detalhamentos da receita e da despesa seguem nos 

quadros a seguir. 

 

3.1  Arrecadação 

Tabela 1 – Evolução da Arrecadação Anual do INEA 

FR 
Descrição da Fonte de 

Recursos 
2015 2016 2017 

230 
Arrecadação própria – 
Administração indireta 

25.206.356,08 21.380.918,27 33.032.313,36 

232 
Taxas pelo Exercício do 
Poder de Polícia  

- 6.697.794,26 11.462.499,23 
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212 
Convênios – Administração 
indireta 

710.876,93 2.554.901,60 98.446,53 

214 
Convênios PAC -  
Administração indireta 

130.888.129,33 11.016.990,02 29.104.429,92 

218 
Convênios intraorçamentários 
– Administração indireta 

35.718.958,60 44.649.750,22 72.746.090,08 

297 Conservação ambiental 1.941.170,48 31.269.607,31 1.751.507,39 

 Arrecadação anual 195.218.804,93 117.569.961,68 148.195.286,51 

 Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 

 

3.2  Execução Orçamentária 

O orçamento inicial foi aprovado pelo Decreto estadual n° 45.938, de 22 de 

janeiro de 2017, o qual dispõe sobre a programação orçamentária e financeira por 

meio do estabelecimento de normas para a execução orçamentária pelo Poder 

Executivo para o exercício de 2017, mediante a autorização de sua execução, fixado 

em R$ 513.163.598,00. 

Tabela 2 – Evolução Orçamentária Anual do INEA 

Descrição 
Orçamentária 

2015 2016 2017 

Orçamento liberado 399.910.572,00 513.163.598,00 349.403.589,75 

Despesas Correntes 181.124.418,00 161.733.149,00 270.557.101,32 

Despesas de Capital 218.786.154,00 351.430.449,00 78.846.488,43 

           Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 

A receita realizada em 2017 alcançou o montante de R$ 148.195.28,51 com 

a seguinte classificação: 

Tabela 3 – Detalhamento das Receitas Correntes do INEA 

Receita tributária 11.230.291,71 

Receita patrimonial 4.450.643,97 

Receita de serviços 100.613.713,89 

Transferências correntes 14.446.859,15 

Outras receitas correntes 2.707.140,26 

Total da receita corrente 133.448.648,98 

Transferência de capital 14.746.637,53 

                                            Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 
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O montante da Despesa Realizada em 2016 foi de R$ 558.944.104,65, com 

as seguintes categorias econômicas: 

Tabela 4 – Despesa Realizada do INEA 

Despesas Dotação Inicial Dotação Atual Empenhado Liquidado Pago 

Despesas Correntes 206.577.986,00 270.557.101,32 159.712.510,68 155.605.304,16 134.375.360,68 

Despesas de Capital 112.977.772,00 78.846.488,43 399.231.593,97 398.803.946,70 44.008.172,90 

Total 319.555.758,00 349.403.589,75 558.944.104,65 554.409.250,86 178.383.533,58 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 

Já com relação ao recurso descentralizado pelo FECAM, o montante da 

Despesa Realizada em 2017 foi de R$ 370.270.743,70, com as seguintes categorias 

econômicas: 

Tabela 5 – Despesa Realizada do FECAM 

Fonte de 

Recursos 
Empenhado Liquidado Pago 

104 370.270.743,70 370.270.743,70 15.872.871,27 

Total 370.270.743,70 370.270.743,70 15.872.871,27 

   Fonte: SIAFE-Rio, 2017. 

O total das Despesas Pagas mais as Inscrições em Restos a Pagar de 2017 

ficou assim discriminado: 

Tabela 6 – Despesa Paga e Restos a Pagar 

Despesas pagas no exercício 178.383.533,58 

Restos a pagar processados 376.048.507,28 

Restos a pagar não processados 4.512.063,79 

Total 558.944.104,65 

                       Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 

O resultado da execução orçamentária apresentou a seguinte classificação: 
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Tabela 7 – Resultado da Execução Orçamentária 

Receita realizada 148.195.286,51 

(-) Despesa realizada 558.944.104,65 

Superávit ou Déficit Orçamentário -209.540.514,90 

    Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 

3.3  Execução Financeira 

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

Tabela 8 – Movimento Financeiro Global 

Saldo do exercício anterior disponível em 31/12/16: 84.584.138,31 

Saldo para o exercício seguinte disponível em 31/12/17: 139.641.218,39 

Execução Orçamentária: 

Receita Realizada 148.195.286,51 

(-) Despesa Realizada 558.944.104,65 

Total - 410.748.818,14 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 

O total de despesas realizadas se compõe de: 

Tabela 9 – Despesa Realizada do INEA 

Despesas pagas no exercício 178.383.533,58 

Inscrição de restos a pagar/17 380.560.571,07 

Total 558.944.104,65 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 

A despesa extraorçamentária se compõe: 

Tabela 10 – Despesa Extraorçamentária do INEA 

Restos a pagar/exercícios anteriores 35.960.586,53 

Consignações 17.607.819,20 

Depósitos de diversas origens 53.004.541,80 

Total 106.572.947,53 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, 2017. 

O Resultado Financeiro, do exercício de 2017, está representado pelo 

DÉFICIT de R$ 456.845.746,19. 

Tabela 11 – Resultado Financeiro 

 Exercício Atual 2017 Exercício Anterior 2016 
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Ativo (I) 25.209.465.353,84 16.564.748.744,62 

   Ativo Financeiro 113.906.730,41 63.117.426,33 

   Ativo Permanente 1.076.905.187,87 709.204.690,30 

Total do Ativo 1.190.811.918,28 772.322.116,63 

Linha em branco 0,00 0,00 

Passivo (II) 25.209.465.353,84 16.564.748.744,62 

   Passivo Financeiro 570.752.476,60 226.457.505,22 

   Passivo Permanente 250.262.035,15 221.488.213,86 

Total do Passivo 821.014.511,75 447.945.719,08 

Linha em branco 0,00 0,00 

Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 369.797.406,53 324.376.397,55 

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ 2017 
 
 
3.4  Execução Patrimonial 

O resultado patrimonial referente ao exercício de 2017 está representado 

pelo Resultado Patrimonial de R$ 92.778.263,04 apurados entre Variações 

Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, assim 

demonstradas: 

Variações Aumentativas: R$ 256.452.861,30 

Variações Diminutivas:    R$ 163.674.598,26 

Resutado Patrimonial:      R$ 92.778.263,04 

3.5  Balanço Patrimonial 

O patrimônio do INEA demonstra alterações patrimoniais resultantes ou 

independentes da execução orçamentária e apresenta o seguinte resultado do 

exercício. 

Tabela 12 – Balanço Patrimonial 

ATIVO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 

ATIVO CIRCULANTE 25.209.465.353,84 22.145.819.255,30 

   Caixa e Equivalentes de Caixa 139.641.218,39 84.584.138,31 

   Créditos a Curto Prazo 23.931.637,42 28.005.478,67 

   Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 7.000.065,48 31.699.597,54 

   Investimentos e Aplicações Temporárias a 
Curto Prazo 

0,00 0,00 

   Estoques 536.001,85 488.163,26 

   V.P.D. Pagas Antecipadamente 0,00 3.129,00 

   Total Ativo Circulante 171.108.923,14 144.780.506,78 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 25.209.465.353,84 22.145.819.255,30 

   Ativo Realizável a Longo Prazo 42.396,95 42.396,95 

      Créditos a Longo Prazo 42.396,95 42.396,95 

      Demais Créditos e Valores a Longo 
Prazo 

0,00 0,00 

      Investimentos e Aplicações Temporárias 
a Longo Prazo 

0,00 0,00 
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      Estoques 0,00 0,00 

      V.P.D. Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 

   Investimentos 97.947.492,45 97.947.492,45 

   Imobilizado 920.732.068,42 529.032.875,39 

   Intangível 981.037,32 518.845,06 

   Diferido 0,00 0,00 

   Total Ativo Não Circulante 1.019.702.995,14 627.541.609,85 

   Linha em branco 0,00 0,00 

Total do Ativo 1.190.811.918,28 772.322.116,63 

      

PASSIVO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 

PASSIVO CIRCULANTE 25.209.465.353,84 22.145.819.255,30 

   Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a 
CP 

27.795.979,60 23.267.238,61 

   Empréstimos e Financiamentos a Curto 
Prazo 

0,00 0,00 

   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto 
Prazo 

526.473.005,64 192.755.299,20 

   Obrigações Fiscais a Curto Prazo 150,36 1.440,28 

   Obrigações de Repartição a Outros Entes 0,00 0,00 

   Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 

   Demais Obrigações a Curto Prazo 105.087.387,33 73.354.918,34 

   Total Passivo Circulante 659.356.522,93 289.378.896,43 

   Linha em branco 0,00 0,00 

PASSIVO NAO CIRCULANTE 25.209.465.353,84 22.145.819.255,30 

   Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a 
LP 

155.400.162,47 155.611.172,78 

   Empréstimos e Financiamentos a Longo 
Prazo 

0,00 0,00 

   Fornecedores a Longo Prazo 1.745.762,56 1.732.478,01 

   Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 

   Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 

   Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 

   Resultado Diferido 0,00 0,00 

   Total Passivo Não Circulante 157.145.925,03 157.343.650,79 

   Linha em branco 0,00 0,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.209.465.353,84 22.145.819.255,30 

   Patrimônio Social e Capital Social 21.445.874,63 21.445.874,63 

   Reservas de Capital 0,00 0,00 

   Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 

   Reservas de Lucros 0,00 0,00 

   Demais Reservas 0,00 0,00 

   Resultados Acumulados 352.863.595,69 304.153.694,78 

      Resultado do Exercício 92.778.263,04 105.935.041,90 

      Resultados de Exercícios Anteriores 304.153.694,78 207.788.088,17 

      Ajustes de Exercícios Anteriores -44.068.362,13 -9.569.435,29 

   Participação de Não Controladores 0,00 0,00 

   Total Patrimônio Líquido 374.309.470,32 325.599.569,41 

   Linha em branco 0,00 0,00 

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 1.190.811.918,28 772.322.116,63 

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ 

 

Rio de Janeiro, 28 de março de 2018. 
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