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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL 
 

 

 

Título: AMBIENTE JOVEM - RIOS 

I - Justificativa Técnica: 

      Antes de evidenciar a importância dos recursos hídricos do Estado do Rio de janeiro e 

seu status quo, é fundamental estabelecer uma relação direta com a vegetação predominante do 

Estado, a Mata Atlântica. Afinal, ela é considerada como um dos mais importantes ecossistemas do 

mundo e caracterizada pela vasta biodiversidade que abriga em seus 100 mil km² de Norte a Sul do 

país, tendo maior expressão na região litorânea. Sua composição original configura-se como mosaico 

de vegetações definidas como florestas ombrófilas densas, abertas e mistas; florestas estacionais 

deciduais e semideciduais; campos de altitude, mangues e restingas.  

Originalmente, a Mata Atlântica abrangia uma área equivalente a 1.315.460 km² ao longo de 

17 estados do Brasil. Essa floresta é considerada um hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas 

em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. Declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO e 

Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988, a Mata Atlântica é responsável pela manutenção 

do ciclo hidrológico, do clima e da enorme diversidade de espécies, além de ser provedora de serviços 

e recursos ecossistêmicos essenciais ao equilíbrio da vida de mais de 80% dos brasileiros (WWF, s/d).  

A dinâmica entre a floresta e água nela existente explica tamanha importância dessa relação. 

Os remanescentes de Mata Atlântica são responsáveis por escoar as águas de chuvas bem como 

regular a vazão dos rios. Além disso, filtram as águas através das matas ciliares, retendo os sedimentos 

existentes. As folhas, troncos e raízes das árvores auxiliam no armazenamento de água em mananciais 

e reservatórios subterrâneos e evitam o processo de erosão dos solos e assoreamento de rios.  
 

Por sua vital importância, esse ecossistema tornou-se umas das prioridades para conservação 
mundial e encontra-se hoje classificada como a terceira na lista de hotspots, identificados pela 
Conservation Internacional - CI (Peres, 2010). Tal posição se deve ao fato de que restam atualmente 
apenas 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 hectares de sua área original. Somados todos 
os fragmentos de floresta nativa acima de três hectares, o Brasil conta atualmente com apenas 12,4% 
da Mata Atlântica. O desmatamento e a perda de grandes áreas de floresta nativa agravam os 
problemas de disponibilidade e escassez da água, e, por isso, sua conservação e restauração são 
fundamentais para a gestão desse recurso (Simões & Lino, 2002). 
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O Estado do Rio de Janeiro reúne uma grande quantidade de água doce superficial através da 

sua vasta rede de mananciais. Além disso, abrange cerca de 1.373.00 hectares de vegetação nativa 

remanescente, o que corresponde a 31% do seu território, sendo considerado um dos estados 

brasileiros com maiores percentuais relativos de cobertura de Mata Atlântica (INEA, 2018). Esse 

verdadeiro tesouro azul está intimamente ligado aos ecossistemas, à geografia, ao uso do solo e às 

diferentes características do território estadual. Os rios e mananciais refletem diretamente os 

impactos do clima e de todas as políticas públicas que interferem, direta ou indiretamente, na 

qualidade e na disponibilidade da água em todas suas dimensões.  

Entretanto, ainda que se tenham esforços dos organismos ambientais do Estado, atualmente 

seus principais rios apresentam índices preocupantes relativamente à quantidade e à qualidade de 

água doce existente no território, tornando tais locais vulneráveis no tocante a garantia da 

Segurança Hídrica. Tal afirmação se sustenta no Histórico de monitoramento e Índice de Qualidade 

da Água (IQA) do Estado do Rio de Janeiro – INEA, que passa a ser descrito a seguir.  

No período entre janeiro de 2015 a janeiro de 2021 foram coletadas amostras em 194 

pontos de coleta de 149 corpos d’água, distribuídos em uma zona que engloba 54 municípios. Desse 

universo de amostragem, os resultados obtidos dos Indicadores da Qualidade da Água (IQA) foram: 

15 pontos de coleta (7,7%) apresentando qualidade da água “Boa”, 84 pontos (43,3%) “Média”, 53 

pontos (27,3%) “Ruim” e 42 pontos (21,6%) “Muito Ruim”. Não foram identificados corpos d’água 

com qualidade de água “Excelente”. 

Águas apropriadas para tratamento convencional, visando o abastecimento público, 

representam 99 pontos de coleta (51%) do universo monitorado. 

O retrato da qualidade da água nas bacias do Estado do Rio de Janeiro revela um quadro de 

alerta e permite apontar a fragilidade da condição ambiental em 49% dos principais rios monitorados 

no Estado. O IQA “Médio” da água obtido em 43,3% dos pontos monitorados demanda atenção 

especial dos Comitês de Bacias Hidrográficas, gestores públicos e da sociedade e indica a frágil condição 

dos recursos hídricos, especialmente em um momento de emergência climática e incrementado pelo 

cenário de pandemia, quando a demanda por água limpa como medida de saúde aumenta. A 

precariedade dos índices de qualidade da água está diretamente ligada à saúde das populações e do 

ambiente e à sustentabilidade dos ecossistemas das regiões monitoradas.  

O IQA “Ruim” e “Muito Ruim” obtido em 95 dos pontos monitorados representa os trechos de 

rios com água imprópria para uso direto devido aos elevados níveis de poluição, bem como as precárias 

condições de saneamento que agravam o processo de degradação dos solos e das matas nativas em 

suas respectivas bacias hidrográficas. 

É importante salientar, ainda, que a qualidade da água doce superficial é sazonal e muito 

suscetível às condições ambientais das suas bacias hidrográficas, às variações e impactos do clima, aos 

usos do solo e às atividades econômicas predominantes nas Regiões Hidrográficas. Por isso, o IQA 

resultante deste ciclo de monitoramento foi calculado com base na média dos valores obtidos em cada 

ponto de coleta, através de análises realizadas mensalmente de forma continuada em um período de 

06 anos.  
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As altas temperaturas registradas nos últimos ciclos de monitoramento, em alguns casos 

chegando a 30ºC ou mais, reforçam o alerta sobre os impactos das mudanças do clima para a qualidade 

da água. Altas temperaturas reduzem o oxigênio presente na água e, consequentemente, afetam a vida 

dos ecossistemas e a qualidade dos mananciais. Em condições normais, as médias consideradas 

adequadas para os rios das bacias monitoradas deveriam ser de temperaturas na faixa entre 18ºC e 

23ºC, que se mantêm em equilíbrio por meio da existência de áreas verdes e matas nativas nas 

margens dos rios, com sombreamento aos corpos d’água, fundamentais, portanto, para minimizar o 

aumento da temperatura e os impactos sobre a qualidade.  

Dentre os indicadores que influenciaram de forma positiva nas alterações da qualidade da água, 

podem-se identificar aqueles associados aos avanços nos serviços de saneamento básico, em algumas 

regiões monitoradas, e à redução das fontes difusas de poluição. Mas essas variações registradas não 

são suficientes para provocar mudanças significativas na qualidade dos corpos hídricos.  

Finalmente, os fatores climáticos, associados aos precários índices de saneamento básico, à má 

gestão do solo nas bacias hidrográficas e às concentrações elevadas de nutrientes na água, assim como 

as altas cargas de saponáceos, medidas por meio da presença de grandes concentrações de fosfato em 

rios, córregos e reservatórios urbanos, contribuíram para a perda da qualidade da água nos pontos 

classificados como ruins. O menor volume de chuvas no período de monitoramento, com consequente 

diminuição na vazão dos rios, favorece a concentração de poluentes e, especialmente, desses 

nutrientes, resultando na perda de qualidade da água 
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II - Objetivo Principal do Projeto Ambiental: 

      

Este projeto tem por objetivo criar uma rede estadual de voluntários para o 

monitoramento dos rios, conscientizando os estudantes do ensino médio por meio de atividades 

críticas e participativas de educação ambiental focadas em gestão de recursos hídricos, difundindo o 

conceito de sustentabilidade, atuando como multiplicadores nas comunidades e desenvolvendo um 

banco de dados sobre a qualidade e a saúde ambiental dos principais rios do Estado do Rio de 

Janeiro, gerando informações relevantes para a sociedade e para a administração pública.  

 

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

      

a) Área de abrangência -       

O projeto irá contemplar os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro 
 

b) Metodologias -       

 

Os participantes do projeto coletarão amostras mensais, utilizando kit de análise, 

microscópio digital e sonda multiparamétrica, em 03 pontos de 03 rios selecionados em cada 

município. Cada kit/sonda permitirá a avaliação de 15 parâmetros por ponto de coleta. A partir 

desses dados será calculado o Índice de Qualidade da Água (IQA), principal metodologia de análise 

de qualidade da água utilizada no país, que permite classificar a qualidade da água, em uma escala 

que varia entre: “Excelente”, “Boa”, “Média”, “Ruim” e “Muito Ruim”.  

No tocante a percepção do participante quanto a situação da seca no município, no 

aplicativo serão disponibilizadas ainda algumas perguntas, com objetivo de apoiar o Inea no 

processo de validação dos mapas do Monitor de Secas do Brasil, uma ferramenta de monitoramento 

regular e periódico da situação da seca em todo o país coordenada pela Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA). 

No contexto das inundações o participante irá relatar as ocorrências de inundações com o 

envio de fotos georreferenciadas e outras informações sobre o evento observado, como o horário 

aproximando do início e fim da cheia, impactos das residências, comércio local e outros 

empreendimentos.  
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c) Benefícios e ganhos -       

Conhecer a situação da qualidade das águas em rios não monitorados atualmente; 
Disseminar o conhecimento e construir uma rede de monitoramento de qualidade da água, 
inclusive com trocas de informações e conhecimento com os outros países participantes 
(Portugal e Espanha); 
Buscar uma percepção de jovens locais sobre situações de secas e inundações 
Oferecer espaço, estrutura e condições para a participação cidadã, dando incentivos ao 
engajamento dos jovens em temas socioambientais que lhes impactam direta e cotidianamente, 
a exemplo da pandemia e da degradação ambiental; 
Construir um banco com dados dos recursos hídricos estaduais, com imagens e 
georreferenciamento de pontos de interesse, que serão subsídio para  o embasamento e 
aprimoramento contínuo de políticas públicas voltadas a gestão de recursos hídricos e a 
formação da cidadania 
Desenvolvimento de um modelo inovador de participação voluntária, colaboração, estudos, 
monitoramento e avaliação de resultados com o fim de implementar ou mesmo desenvolver 
políticas públicas, com grande capacidade de resiliência, permanência, alcance e impacto 
positivo para toda a sociedade 
 
 
d) Local de execução -       
As atividades irão acontecer em todo o estado do rio de janeiro, sendo o INEA e seu laboratório 
como pontos focais, onde serão realizadas as análises de controle e onde estarão as equipes 
fixas,  podendo haver opção por regime híbrido com atividades em homeoffice, a depender das 
diretrizes institucionais e do trabalho a ser desenvolvido. 
 
e) Equipe de profissionais -       
Equipe mínima prevista para execução do projeto: 
1 Cordenador Geral 
1 Gerente de Campo 
1 Analista de dados 
6 Supervisores de logística/amostragem 
1 Gerente pedagógico 
1 Gerente de Comunicação 
8 Técnicos em Química 
3 estagiários 
2 consultores internacionais 
5 consultores especialistas 
 
f) Outros -       
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IV - Cronograma de Execução das Atividades ou das Obras do Projeto Ambiental 

Nº 
ATIVIDADES 

1º 
TRI 

2º 
TRI 

3º 
TRI 

4º 
TRI 

5º 
TRI 

6º 
TRI 

7º 
TRI 

8º 
TRI 

1 Contratação de Recursos Humanos x 
   

X 
   

2 Divulgação e articulação com as prefeituras, escolas 
estaduais, comitês de bacia 

X 
   

X 
   

3 Compra de material para análises da coleta de 
controle 

X 
   

X 
   

4 Realização de coleta de controle nos 92 municípios 
(276 rios) 

X X 
  

X X 
  

5 Análise em laboratório e elaboração de resultados da 
colela de controle (INEA) 

x X 
  

X X 
  

6 Compra de material para análises dos voluntários 
(KIT DE ANÁLISES) 

X 
   

X 
   

7 Compra de kit de uniforme para os alunos 
voluntários 

X 
   

X 
   

8 Distribuição de material para análises e uniformes 
para os grupos de voluntários (escolas e secretarias) 

X 
   

X 
   

9 Início do Monitoramento pelos voluntários com o Kit 
de análises  

X 
   

X 
  

10 Atividades de Campo do Monitoramento pelos 
voluntários com o Kit de análises  

X X X 
 

X X x 

11 Envio dos relatórios dos professores orientadores 
para a entidade gestora   

X X 
  

x X 

12 Compra de equipamentos para escritório X 
       

13 Aluguel de veículos para coleta de controle  X X 
  

X X 
  

14 Elaboração de material de comunicação/pedagógico X X 
  

X 
   

15 Desenvolvimento de conteúdo/produção de material 
para capacitação 

X 
       

16 Capacitação dos voluntários X X 
  

X 
   

17 Comunicação com público interno X X X X X X x X 

18 Encontros Temáticos e eventos X X X X X X X X 

19 Monitoramento e avaliação (criação de indicadores e 
acompanhamento dos processos)  

X X X X X X X 

20 Elaboração de relatórios consolidados para os 
investidores 

x X X X X X X X 

21 Elaboração de relatórios consolidados  de auditoria 
externa  

x X X 
 

x X x 

22 Intercâmbio Internacional    
x 

   
x 
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Início (mm/aaaa): 12/2021       Término (mm/aaaa):    12/2023       

 

 

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021. 

 

 

Helio Vanderlei Coelho Filho 

Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA/RJ 

ID. Funcional: 5106164-3 

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

Nome da Gerência e da 

Diretoria: 

     Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Nome e cargo do 

servidor proponente: 

     Helio Vanderlei Coelho Filho 

Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Telefone: (21) 99605-5066 

e-mail: heliovanderlei@globo.com 

 

VI – Estimativa do valor global do projeto 

Nº da 

Ação 
Ação - Atividades ou Obras Valor 

1 Recursos Humanos R$ 890.610,00  

2 Materiais para análises R$ 700.120,00  

3 Uniformes para os alunos R$ 360.000,00  

4 Equipamentos R$ 191.748,36  

5 Material de comunicação/pedagógico R$ 1.240.410,00  

6 Desenvolvimento de conteúdo R$ 90.000,00  

7 Capacitações R$ 60.000,00  

8 Comunicação para público interno R$ 24.000,00  

9 Encontros temáticos e eventos R$ 121.000,00  

10 Monitoramento e avaliação R$ 122.000,00  

11 Sistematização e disseminação R$ 64.000,00  

12 Insumos diversos R$ 389.996,00  

13 Coleta de controle (INEA) R$ 723.672,00  

14 Consultorias R$ 770.000,00  

15 Intercambio Internacional  R$ 616.080,00 

16 Implantação e Gestão do Projeto 636.363,64 

 Total R$ 7.000.000,00 
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