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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL 
 

 

 
 

Título:  Implantação do Espaço Convivência Sustentável: ECOS BAIXADA  

I - Justificativa Técnica: 
      

O Rio de Janeiro é o estado com maior densidade demográfica do Brasil e seu litoral é o terceiro mais 

extenso do país. Além disso, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) ocupa o lugar de segunda maior economia do 

Brasil. É sabido que o desenvolvimento socioeconômico e a alta densidade demográfica provocam o 

aumento do uso dos recursos naturais, da demanda por bens de consumo e do descarte de materiais.  

A Baixada Fluminense apresenta consideráveis desafios socioambientais, tais como a necessidade de 

melhorias no saneamento, na gestão de resíduos e na proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade no 

território.  

Para elaborar as propostas que possam solucionar os desafios ambientais da Baixada Fluminense, faz-se 

necessária uma estratégia de educação ambiental crítica e continuada, que seja capaz de dialogar com os 

diversos setores da sociedade no tocante aos impactos das ações antrópicas sobre os Ecossistemas 

terrestres e aquáticos e promova uma gradual mudança de comportamento em prol da convivência 

sustentável no ambiente em que vivemos e, consequentemente, de melhor qualidade de vida para todos. 

Nenhuma política pública, obra ou projeto de conservação e recuperação ambiental pode ser bem-sucedida 

se não envolver a sensibilização e educação das pessoas afetadas. 

Conhecer o ambiente em que se vive é prerrogativa fundamental para o engajamento na preservação do 

mesmo. 

Diante disso, o Espaço Convivência Sustentável Baixada Fluminense (ECOS Baixada) será implantado no 

bairro de Tinguá, no município de Nova Iguaçu, com o objetivo de promover a sensibilização da sociedade, 

em especial os jovens, sobre temas considerados prioritários para o desenvolvimento sustentável da baixada 

fluminense e do estado, e relevantes para o sucesso de políticas públicas socioambientais estratégicas.  
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O ECOS Baixada trará em suas instalações exemplos de sustentabilidade – a estrutura do prédio 

sustentável foi construído em bambu, dentro do conceito de bioarquitetura; Ecoponto para o descarte 

correto de resíduos e o encaminhamento para reutilização e reciclagem; um jardim de Plantas Alimentícias 

não convencionais (PANCS); Viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica; Sistema de coleta de água de chuva 

e uma exposição permanente: A exposição “Mundo das Águas”, que busca engajar a sociedade no processo 

de mudança estrutural e de comportamento em relação aos Recursos Hídricos, bem como na ressignificação 

do seu uso.       

O Espaço ficará aberto ao público durante a semana (segunda a sexta-feira), das 09:00h às 16:00h, com 

agendamento para grupos escolares da rede de ensino pública e privada para que possam conhecer o 

espaço e seu conteúdo, participando de palestras e dinâmicas. As atividades realizadas no espaço serão 

gratuitas. 

Além de ser um espaço sustentável, o ECOS Baixada é uma estratégia de educação ambiental da 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e se 

baseia em quatro pilares: 

 

• Escala de Política Pública: ações integradas x ações fragmentadas 

• Formação de Multiplicadores 

• Sensibilização para engajamento individual e coletivo 

• Foco em temas estratégicos para mudança na prática 

 

É importante ressaltar que as temáticas que serão exploradas por meio da estratégia ECOS Baixada serão 

definidas anualmente de acordo com a estratégia da SEAS/INEA. Além da temática prioritária, o ECOS 

buscará sempre sensibilizar a população sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e 

outras temáticas relevantes numa agenda de sustentabilidade 

 

II - Objetivo Principal do Projeto Ambiental: 
      

O ECOS Baixada tem como objetivo promover a sensibilização da sociedade em especial os jovens sobre 

temas considerados prioritários para o desenvolvimento sustentável do estado e relevantes para o sucesso 

de políticas públicas socioambientais estratégicas no território. 
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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 -       

Baixada fluminense – Municípios de Queimados, Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Seropédica, Mesquita 
Nilópolis, Duque de Caxias e Belford Roxo. 

 

b) Metodologias -       

 

O ECOS Baixada será implantado em um prédio disponibilizado à SEAS/INEA por meio do Acordo de 
Cooperação Técnica N. 06/2021 (Processo N.-07/002.16830/2014), onde também estará implantada a sede 
administrativa da APA do Alto Iguaçu. 

O prédio supracitado passará por reformas de modo a ser adequado e modernizado para atender o 
escopo do ECOS Baixada, o qual incluem, porém não se limitam, a inserção de novas tecnologias de 
comunicação, aquisição de novos equipamentos, mobiliário interno e externo, piso interativo para as 
atividades lúdicas com as crianças e jovens. 

 
Serão realizadas, em caráter temporário, exposições históricas/socioculturais sobre o território da 

baixada fluminense, em especial quanto à Pegada Hídrica e outros temas relacionados com recursos 
hídricos, tendo em vista que a região é uma importante produtora de água para abastecimento humano. 
Será implantada ainda uma exposição permanente com a temática “Mundo das Águas”, tornando-se uma 
referência para outras cidades da Baixada Fluminense. 

 
O ECOS deverá ser sinalizado de forma, se possível, sustentável, para que se consiga identificar sua 

localização de qualquer ponto do bairro de Tinguá.  

 
c) Benefícios e ganhos -       

 

Disseminar o conhecimento, e sensibilizar a sociedade, em especial crianças e jovens, sobre temas 
considerados prioritários para o desenvolvimento sustentável da Baixada Fluminense e relevantes para o 
sucesso de políticas públicas socioambientais estratégicas do estado; 

Sensibilizar a população sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e outras 
temáticas relevantes numa agenda de sustentabilidade; 

Formar multiplicadores; 
Oferecer espaço, estrutura e condições para a participação cidadã, dando incentivos ao engajamento da 

população em temas socioambientais que lhes impactam direta e cotidianamente, a exemplo da pandemia e 
da degradação ambiental; 

 

d) Local de execução -       

Bairro de Tinguá, Nova Iguaçu 
 

e) Equipe de profissionais -       

1    Gerente administrativo 

1 Educador Ambiental Biólogo 
1 Estagiário 
1 Agente Local 
1 Auxiliar Serviços Geral 

 
f) Outros -       
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Início (mm/aaaa): 01/2022 Término (mm/aaaa): 12/2024 

 
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021. 

 
 
 

Helio Vanderlei Coelho Filho 
Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA/RJ  
ID. Funcional: 5106164-3 

IV - Cronograma de Execução das Atividades ou das Obras do Projeto Ambiental 

Nº da 

Ação 
Ação - Atividades ou Obras 

1º 

TRI 

2º 

TRI 

3º 

TRI 

4º 

TRI 

5º 

TRI 

6º 

TRI 

7º 

TRI 

8º 

TRI 

01 Adequação do prédio x        

02 Contratação de Recursos Humanos x        

03 Aquisição de equipamentos x        

04 Início das atividades do ECOS Baixada x        

05 Exposição permanente “Mundo das Águas”      x x x x x x x x 

06 Divulgação e articulação com as escolas x x x x x x x x 

07 Comunicação com o público externo x x x x x x x x 

08 Início e alternância das exposições temporárias x  x  x  x  

 

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: Hélio Vanderlei Coelho Filho 

Telefone: (21) 99605-5066 

e-mail: Heliovanderlei.inea@gmail.com 

 

VI – Estimativa do valor global do projeto 

Nº da Ação Ação - Atividades ou Obras Valor 

01 Recursos Humanos      295.711,98 

02 Equipamentos      154.123,40 

03 Retrofit do prédio      134.978,00 

04 Mobiliário      38.965,00 

05 Comunicação e Marketing      145.000,00 

      Valor total      768.778,38 
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