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(Anexo 1 à Deliberação INEA n° 37, de 03 de fevereiro de 2017) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL 

 

Título: Operacionalização do Núcleo de Emissões de Gases de Efeito Estufa - NUCGEE e apoio ao 

Fórum Rio de Janeiro de Mudanças Climáticas. 

 

I - Justificativa Técnica: 

 

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente e 

Sustentabilidade (SEAS), criado em 2009, tem a missão de proteger, conservar e recuperar o 

patrimônio ambiental do Estado do Rio de Janeiro, promovendo a agenda do desenvolvimento 

sustentável, atuando como um órgão gestor ambiental de referência e exercendo um papel estratégico 

no desenvolvimento do Estado. 

Iniciativas vem sendo desenvolvidas nos últimos anos com foco no cumprimento da Política Estadual 

do Clima, instituída pela Lei 5.690, de 14 de abril de 2010, alterada pela Lei nº 9.072 de 27 de outubro 

de 2020, que dispõe sobre a Política Estadual Sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento 

Sustentável. Para o atendimento à supracitada Lei, e de forma a compor o Plano Estadual sobre 

Mudanças do Clima, é suma importância a instalação de um importante instrumento previsto em seu 

Art. 7º, o Cadastro Estadual de Emissões 

Através da Gerência de Qualidade do AR, o INEA avalia a entrega dos inventários corporativos de 

emissões e seus respectivos planos de mitigação através das Resoluções Nº64 e Nº65. O número de 

recebimento dos inventários vem crescendo anualmente tendo ultrapassado a casa dos 120 entregues 

em 2020. Estima-se um crescimento neste número para os próximos anos, considerando a atualização 

normativa inserindo novos empreendimentos vinculados. Este cadastro será uma ferramenta de 

planejamento que irá subsidiar a política de mitigação de Gases do Efeito Estufa (GEE) por setor 

econômico no estado, além de quantificar os compromissos de redução setorial. 

De forma a fortalecer esta temática no INEA, está sendo criado o Núcleo de Emissões de Gases de 

Efeito Estufa (NUCGEE) no Serviço de Análise de Emissões Atmosféricas, parte integrante da 

Gerência de Qualidade do Ar. O núcleo irá formalizar na estrutura do órgão todo o esforça envidado 

pela GEAR nos últimos anos na operacionalização e modernização do sistema de relato de emissões 

de GEE no ERJ. O fortalecimento institucional gerado na alocação de quadro profissional no recém-

criado NUCGEE, possibilitará a realização de uma gestão satisfatória dos dados de emissões 

corporativas de GEE, de forma a garantir que as informações produzidas estejam com a qualidade e a 

confiabilidade que um diagnóstico desta natureza requer. 
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Adicionalmente, a destinação de corpo técnico ao NUCGEE possibilitará ao INEA prestar o apoio 

necessário ao Fórum Rio de Janeiro de Mudanças Climáticas quanto aos temas de sua competência, 

além de realizar as atualizações normativas e coordenar a criação dos sistemas eletrônicos previstos 

 

II - Objetivo Principal do Projeto Ambiental: 

 

Mobilizar recursos humanos para promover a implementação do Núcleo de Gases de Efeito Estufa - 

NUCGEE visando o desenvolvimento de instrumentos de gestão da Política Estadual de Mudanças 

Climáticas, com foco na implementação da Politica Estadual do Clima.  

 

III – Plano de Trabalho 

 

a) Área de abrangência; 

 

O projeto irá contemplar empreendimentos inseridos em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. 

 

b) Metodologias; 

 

As atividades serão orientadas pelas normas em vigor no Estado do Rio de Janeiro, a Política Estadual 

Sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável, Resoluções INEA Nº64 e Nº65 e 

demais referências citadas por elas. 

 

c) Benefícios e ganhos ambientais alcançados com a implementação do projeto ambiental; 

 

O fortalecimento da equipe institucional por meio da agregação temporária de profissionais, apoiando 

a execução dos serviços atinentes ao NUCGEE, através das atividades de consolidação, análise e 

diagnóstico dos dados de emissões de gases de efeito estufa, atualização da base normativa e 

estabelecimento e manutenção de plataforma online de submissão de informações, permitirá a criação 

do banco de dados de emissão de GEE, subsidiando a criação de políticas públicas acerca de metas 

de redução/mitigação, criação de mercados de carbono e demais ações presentes na Política Estadual.  

 

d) Local de execução 

 

As atividades serão realizadas nas dependências do INEA, junto à Gerência de Qualidade do Ar, 

podendo haver opção por regime híbrido com atividades em homeoffice, a depender das diretrizes 

institucionais de regime de trabalho. 

 

e) Estimativa mínima de equipe de profissionais dedicada para execução do projeto ambiental. 

 

PERFIL I (5 profissionais) 

O profissional irá atuar junto à Gerência de Qualidade do Ar, no âmbito do Programa de Relato 

de Emissões de Gases de Efeito Estufa e demais atividades correlatas. Deverá atuar nas atividades 

relacionadas à gestão e desenvolvimento do Programa, análise crítica das informações que irão 
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compor o banco de dados, oportunidade de melhorias e subsídio ao desenvolvimento de políticas 

públicas. 

Resumo de atividades 
 Avaliação de inventários de emissão de gases de efeito estufa e declaração de verificação. 

 Acompanhamento das informações reportadas no sistema online de envio de dados, bem 

como cumprimento dos prazos normativos. 

 Identificação de erros no sistema e criação de relatórios para encaminhamento a área de 

desenvolvimento para otimização do sistema, incluindo erros reportados por usuários. 

 Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento do programa. 

 Apoio à atualização normativa relacionada às Resoluções INEA 64 e 65. 

Requisitos  
 Graduação em Engenharia Ambiental, Química ou áreas afins; 

 Experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em serviços relacionados à poluição 

atmosférica, qualidade do ar e emissões de gases de efeito estufa; 

 Experiência em validação e avaliação crítica de banco de dados de qualidade do ar; 

 Experiência de no mínimo 6 (meses) em elaboração/verificação de inventário de emissões 

de gases de efeito estufa ou poluentes atmosféricos; 

 Conhecimentos gerais em informática, em especial Microsoft Office – Excel, Word e 

Power Point; 

 Boa capacidade de trabalhar em equipe. 

Requisitos desejáveis 

 Experiência em sistema de informação geográfica;  

 Experiência em planejamento e sistematização de dados;  

 Experiência em elaboração e execução de relatórios e projetos ambientais;  

 Experiência em elaboração/verificação de inventários de GEE ou poluentes atmosféricos.  

PERFIL II (2 profissionais)  

O profissional irá atuar junto à Gerência de Qualidade do Ar, no âmbito do Programa de Relato 

de Emissões de Gases de Efeito Estufa e demais atividades correlatas. Deverá atuar nas atividades 

relacionadas à gestão e desenvolvimento de sistemas de reporte de dados para atendimento à 

legislação vigente e oportunidade de melhorias. 

Resumo 
 Desenvolvimento e gestão da plataforma digital de relato de emissões de gases de efeito 

estufa e sumidouros 

 Sistematização do banco de dados espaciais 

 Apoio no desenvolvimento de atividades de tecnologia da informação associadas ao 

CLIMA RIO II. 

Requisitos 
 Nível superior (completo) na área de TI/Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins;  

 Conhecimento avançado em C# e .Net;  

 Boa capacidade de trabalhar em equipe;  

Requisitos desejáveis 

 Conhecimento em bancos de dados SQL Server e Oracle 
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IV – Cronograma de Execução das Atividades: 
 

N Atividades 
1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 
5º 

trim 
6º 

trim 
7º 

trim 
8º 

trim 
9º 

trim 
10º 
trim 

11º 
trim 

12º 
trim 

1 
Finalização e disponibilização do 

sistema de cadastro de emissões 
X            

2 
Manutenção e otimização do 

sistema de cadastro de emissões 
X X X X X X X X X X X X 

3 
Elaboração de relatórios anuais de 

acompanhamento do programa de 

relato de emissões de GEE 
   X    X    X 

4 
Proposição de revisão normativa 

para apresentação de planos de 

mitigação 
X X           

5 
Avaliação das informações 

reportadas nos inventários de 
emissão e suas verificações 

X X X X X X X X X X X X 

6 .             

  

 

 

 

 

 

 

 

V – Forma de acompanhamento dos trabalhos e área responsável do INEA 

Nome da Gerência e 

da Diretoria: 

Gerencia de Qualidade do Ar 

Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Nome e cargo do 

servidor proponente: 
Pedro Henrique Rocha Valle (Gerente de Qualidade do Ar)  

Telefone: (21) 97550-2464 / 2334-9609 

e-mails: pedrovalle@inea.rj.gov.br 
 

 

VI – Estimativa do valor global do projeto 

Nº da 

Ação 
Ação - Atividades ou Obras Valor 

01 Equipe de apoio à operacionalização do programa de relato 

de emissões de GEE, planos de mitigação 
(5 profissionais PJ – R$7.500,00/mês – 36 meses) 

R$ 1.350.000,00 

02 Equipe de desenvolvimento de sistemas eletrônicos 

relacionados às atividades do NUCGEE 
(2 profissionais PJ – R$7.500,00/mês – 36 meses) 

R$ 540.000,00 

 Valor Total R$ 1.890.000,00 
 

 

 

Início: 11/2021 Término: 10/2024 
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Rio de Janeiro,        de                de . 

 

 

__________________________ 

Pedro Henrique Rocha Valle 

Gerente da GEAR/DISEQ 

ID 443827-1 
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