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O QUE É UM RIMA?

RESPONSABILIDADES

As expressões Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto

Ambiental (RIMA), tidas, vulgarmente, como sinônimas, representam, na

verdade, documentos distintos.

O EIA consiste em um estudo de maior abrangência, compreendendo o

levantamento da literatura científica e legal pertinente, resultados de trabalhos

de campo, laudos de análises de laboratório, entre outras informações

necessárias para a composição do EIA.

Já o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA tem como objetivo apresentar as

conclusões do EIA. Suas informações técnicas são expressas em linguagem

acessível ao público, ilustradas por mapas com escalas adequadas, quadros,

gráficos e outras técnicas de comunicação visual, de modo que possam entender

claramente as possíveis consequências ambientais do projeto e suas alternativas,

comparando-se as vantagens de cada uma delas.

Proprietário do
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Cidade São Paulo, SP

CEP CEP: 05425-070

Consultora
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Masterplan – Consultoria de Projetos e Execução Ltda.

CNPJ 04.221.757/0001-66

Endereço Rua Visconde de Inhaúma, 77 – 12º andar, Centro

Cidade Rio de Janeiro

CEP 20091-007



O que é o Terras Alphaville Maricá?

O Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3

consiste em um loteamento com lotes

residenciais, comerciais e de lazer, que

será implantado no município de

Maricá, distrito de Inoã, em uma área de

2.010.823,31 m², no km 16 da Rodovia

Amaral Peixoto (RJ-106).

As Fases 2 e 3 possuem as seguintes

características:

- 591 lotes (residencial, comercial, clube

e portaria): Obra com duração de 24 meses, com

previsão de início para Janeiro de 2013 e

custo de investimento de aproximadamente

R$ 18.000.000,00;

- 550 lotes (residencial, clube, portaria):

Obra também com duração de 24 meses, com

previsão de início para Julho de 2015 e

custo de investimento de aproximadamente

R$ 34.000.000,00.

Fase 2:

Fase 3:

A área que efetivamente será ocupada

pelo loteamento é de ,

onde sua implantação acontecerá em

duas fases: e . A FASE 1 já

encontra-se em construção em uma

área vizinha, e já possui licença

ambiental.

1.462.889,25 m²

FASE 2 FASE 3

O Quadro, ao lado, apresenta a

distribuição das áreas do

empreendimento.

Especificação Lotes Área (m²) %

1 Áreas Privadas

1.1 Área residencial 1135 486.596,31 33,27%

1.2 Área comercial 09 7.673,25 0,52%

TOTAL 1150 494.269,56 33,79%

2 Áreas públicas

2.1 Área do clube 02 41.011,17 2,80%

2.2 Área da portaria / Associação 04 6.130,89 0,42%

2.3 Sistema viário 217.147,60 14,84%

2.4 Áreas verdes 479.907,38 32,81%

2.5 Equipamentos comuns e recreacionais 19.718,60 1,35%

2.6 Áreas de preservação permanente - APP 201.597,73 13,78%

2.7 Equipamento de Infraestrutura 3.106,32 0,21%

TOTAL 968.619,69 66,21%

3 Área total loteada

TOTAL 1.462.889,25 100,00%
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Por que construir o
Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3?

A evolução do mercado de trabalho no Município de Maricá e em toda Região

Metropolitana do Rio de Janeiro, advinda principalmente da instalação de

inúmeros polos de emprego e renda, vem contribuindo para a atração de

contingente populacional para as áreas próximas a estes polos de emprego e

renda. O município de Maricá, dada a sua localização geográfica, tende a receber

parte deste contingente populacional em função dos diversos investimentos em

andamento nos municípios vizinhos, em especial no município de Itaboraí, com o

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. Desta forma, a construção

do Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3 vem atender a esta demanda do mercado

imobiliário, provendo ao município a ocupação planejada de uma área e com um

padrão de qualidade que todo o empreendimento do grupo Alphaville possui.

Alguns pontos merecem destaque:

facilidade de acesso - Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106),
em trecho duplicado

mercado imobiliário em expansão na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro

zoneamento municipal favorável

geração de emprego e renda
(durante as obras e durante a ocupação)

geração de impostos e tributos
para o município

preservação de áreas verdes
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Quantas pessoas vão morar ou
trabalhar no Terras Alphaville Maricá

Fases 2 e 3?

O que vai acontecer durante as
obras?

Estima-se que a ocupação quase plena do Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3

acontecerá em um prazo entre 15 e 25 anos após o início da ocupação dos lotes,

cuja estimativa da população é a seguinte:

Durante a fase de execução das obras, serão executadas diversas ações, entre elas:

Uso População

Residencial 5.675

Comercial 384

Clube 81

Portaria 20

TOTAL 6.160 pessoas

implantação de um canteiro de obras para dar apoio
às obras e aos trabalhadores

limpeza do terreno, com remoção de vegetação
e eventuais resíduos

obras de terraplanagem

implantação de rede de abastecimento de água,
rede de esgotos e rede de drenagem pluvial

implantação de estação de
tratamento de esgotos

aproximadamente 300 trabalhadores
diretos no pico da obra

(com preferência para trabalhadores da região)
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Uma breve análise da legislação
ambiental...

A implantação de empreendimentos que possuem potencial para alteração do

meio ambiente está condicionada a controles impostos por normas federais,

sendo que as mais importantes são aquelas derivadas da Lei nº 6.938/81, que

instituiu o Sistema Nacional do Meio ambiente – SISNAMA, e as Resoluções

editadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e seu regime de

licenças.

Ressalta-se que o licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à

instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora

ou degradadora do meio ambiente.

As principais diretrizes para o licenciamento ambiental estão expressas na Política

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº6.938/81 e seu regulamento, constante no

Decreto Federal nº 99.274/90) e nas Resoluções CONAMA nº001/86 e nº237/97.

Desta forma, a avaliação da legislação ambiental aplicável ao Terras Alphaville

Maricá Fases 2 e 3 conduziu para um resultado positivo, onde, resguardado o

atendimento a legislação, a construção do empreendimento torna-se viável.

É importante observar que qualquer desrespeito à legislação ambiental, seja

durante a fase de licenciamento, seja durante a fase de obras, sujeitará o

empreendimento às sanções impostas pela Lei n° 9.605/98 – Lei dos Crimes

Ambientais, que introduziu a responsabilidade penal da pessoa jurídica pela

degradação ambiental.
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Áreas de Influência do Terras
Alphaville Maricá

Segundo a Resolução CONAMA nº01/86, a área de abrangência dos impactos

ambientais é definida como Área de Influência, cuja delimitação dos seus limites

geográficos constitui-se em um requisito legal e fundamental para a elaboração

do Diagnóstico Ambiental.
A Área de Influência de um empreendimento pode ser classificada da seguinte

forma:

: espaço geográfico que receberá

impactos diretos do empreendimento, ou seja, terá seus aspectos físicos

(solo, ar, água, clima, etc.), bióticos (flora e fauna) e socioeconômicos

(ocupações e intervenções humanas, trabalho, emprego, saúde, renda, etc.)

alterados pela ação direta do empreendimento em sua fase de implantação

(obras) e ocupação.

: espaço geográfico que será real ou

potencialmente impactado pelo empreendimento durante a sua fase de

implantação (obras) e ocupação.

: área que será efetivamente ocupada

pelo empreendimento, ou seja, a área de intervenção (lote, gleba, fazenda,

etc.).

No caso do empreendimento Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3, caracterizado

como um loteamento predominantemente residencial, os possíveis impactos

ambientais concentram-se mais na Área Diretamente Afetada – ADA durante as

obras de implantação, e posteriormente na área de influência direta, quando da

sua ocupação.

Apresenta-se a seguir a delimitação das Áreas de Influência do empreendimento

Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3.

�

�

�

Área de Influência Direta – AID

Área de Influência Indireta – AII

Área Diretamente Afetada – ADA
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A Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento Terras Alphaville Maricá

Fases 2 e 3 é aqui definida como aquela a ser submetida às obras de implantação e

à movimentação de veículos e pedestres durante a ocupação, ou seja, toda a área

da gleba ( 2.017.853,23 m²).

Área Diretamente Afetada - ADA
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Área de Influência Direta - AID

AID Meios Físico e Biótico

AID Meio Socioeconômico

Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3

Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3

Entende-se que a AID do Meio Físico e Biótico abrange a sub-bacia da Bacia

Hidrográfica do Rio do Vigário em função de possíveis impactos sobre a qualidade

da água (contaminações acidentais), do ar (emissão de material

particulado/poeiras), ruídos, além de impactos sobre a biota local.
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Área de Influência Indireta - AII

Para esta modalidade de empreendimento, cujos impactos mais relevantes

acontecerão durante a fase de implantação, entende-se que a abrangência do

impacto sobre a AII, em relação aos meios Físico e Biótico, é representada pela

Bacia Hidrográfica do Rio do Vigário, afluente do Sistema Lagunar de Maricá.
Quanto ao Meio Socioeconômico, as atividades de implantação do

empreendimento promoverão consequências positivas para o município, onde

haverá demanda por materiais de construção, aluguel de máquinas e

equipamentos e mão de obra, qualificada ou não, que será predominantemente

do município de Maricá.

Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3

AII Meios Físico e Biótico

AII Meio Socioeconômico

Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3
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Diagnóstico Ambiental

Bacia Hidrográfica
O empreendimento se encontra inserido na

área da Bacia Hidrográfica do Rio do

Vigário.

Relevo
A área do Terras Alphaville Maricá Fases 2 e

3 está inserida está uma em Planície Flúvio-

Lagunar, que são superfícies planas

contíguas a rios e lagos/lagoas. Estas áreas

são, em sua grande maioria, mal drenadas e

com lençol freático aflorante, que propicia

a presença de trechos alagados.

Águas Subterrâneas
Os estudos elaborados na área do

empreendimento indicam que o aquífero

subterrâneo é abastecido principalmente

pelas águas de chuvas que infiltram

diretamente no solo a partir das áreas não

impermeabilizadas.

Ruídos
O empreendimento não causará impacto

de vizinhança por poluição sonora quando

concluído e habitado, em função da única

fonte ruidosa ser proveniente do fluxo de

veículos de seus moradores (veículos

leves), portanto sem impacto significativo.

Chuvas

Temperatura

Solo
Na Área Diretamente Afetada - ADA do

empreendimento, os principais tipos de

solo encontrados são os GLEISSOLOS, que

são solos relativamente recentes, e os

A F L O R A M E N T O S D E R O C H A ,

representadas pelos maciços rochosos

“nus” ou com cobertura fina de solo, aqui

exemplificados pelas Pedras de Inoã, do

Macaco e de Itaocaia e de parte da Serra

dos Macacos.

Geologia
A área do empreendimento se encontra em

área plana, não promovendo risco

g e o l ó g i c o - g e o t é c n i c o q u a n t o à

estabilização de solos.

Meio Físico
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Diagnóstico Ambiental

Meio Biótico

Flora (vegetação)

A vegetação encontrada na área, sobretudo na porção onde será implantado o

empreendimento, é composta por gramas, eucaliptos, mangueiras, jamelões, além de

outras árvores frutíferas.

Fauna (animais)

Mamíferos

Aves

Anfíbios e répteis

Peixes

: No levantamento de campo, não foi observada no local nenhuma espécie

ameaçada de extinção. A espécie endêmica (comum de uma região) registrada foi o

ouriço-caxeiro.
: Como a região do empreendimento tem influência das encostas da Serra da

Tirirca e Pedra de Inoã, com o uso de binóculos conseguiu se registrar 54 espécies de

aves, como a seriema, o quero-quero, beija-flor, coruja-buraqueira, andorinhas,

carcará, pombão, entre outras.
: Entre as espécies encontradas, pode-se citar o calango, o teiú, o

lagarto, a perereca verde, a cobra d'água, a pererequinha, entre outros. Destaca-se que

nenhuma espécie encontrada está na lista brasileira de espécies ameaçadas de

extinção.
: Os cursos d'água que estão dentro da área do empreendimento já foram

alterados por atividades humanas passadas. Para o levantamento dos peixes que

existem na área do empreendimento, foi realizada uma pesquisa dos peixes que já

ocorreram na região, e de uma forma geral, as espécies que normalmente são comuns

da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, como a traíra, o canivete, tetra-azul, lambari,

bagres e cascudos, entre outros.

12Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3



Diagnóstico Ambiental

Meio Socioeconômico

O Distrito de Inoã

Domicílios

Abastecimento de água

Coleta de esgotos

Coleta de lixo

Energia elétrica

Educação

Arqueologia

População pesqueira

O Distrito de Inoã está às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). O centro de Inoã

está aproximadamente 15 quilômetros do distrito sede de Maricá, que é o principal

centro de comércio e serviços do município; e a aproximadamente 25 quilômetros do

centro da cidade de Niterói. Inoã concentra o maior contingente populacional de

Maricá. As suas principais características são:

: Maioria dos domicílios particulares é próprio ou quitado, alguns sendo

alugados ou próprios sem aquisição;
: A principal forma é por poços localizados dentro das

propriedades;
: não há rede de coleta, sendo a maioria dos esgotos encaminhados

para fossas sépticas, fossas rudimentares ou lançados em rios e córregos;
: O grande percentual é coletado pelo serviço de limpeza urbana, porém

ainda há queima do lixo nos lugares onde o sistema não atende;
: A grande maioria da população possui energia elétrica com medidor

exclusivo;
: Na AID foi verificada a presença de 4 escolas, sendo duas Estaduais, uma

Municipal e uma Privada;
: Foram encontrados fragmentos de cerâmica na área onde será instalado

o loteamento.
: No dia 26 de junho de 2012, 11 pessoas foram entrevistadas (em

Ponta Negra e na Lagoa de Maricá) sobre a expectativa da população pesqueira em

relação à implantação do loteamento. Os gráfico abaixo apresenta as respostas e

expectativas dos entrevistados:
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Avaliação dos Impactos Ambientais

De acordo coma Resolução nº001/86 do CONAMA, impacto ambiental é “qualquer

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,

direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as

atividades sociais e econômicas; a biota (conjunto de seres vivos de um ecossistema);

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos

ambientais”, e são identificados nas fases de planejamento, construção e

ocupação/operação dos empreendimentos.

Os impactos previstos estão diretamente relacionados à atividade a ser realizada e ao

local/região de implantação do empreendimento, e são classificados, quanto à sua

Magnitude, ou seja:

- Baixo (B),
- Moderado (M); e
- Alto (A).

Os impactos são identificados segundo a experiência da equipe responsável pela

elaboração dos estudos ambientais, e podem ser positivos ou negativos. Além disso, os

impactos estão relacionados ao seu compartimento ambiental, ou seja, são

identificados impactos sobre o Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico.

O Quadro, a seguir, apresenta, resumidamente, a avaliação de impacto ambiental das

obras de implantação e futura ocupação do empreendimento Terras Alphaville Maricá

Fases 2 e 3.
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Item Fase
Compartimento

Ambiental
Impacto Magnitude Natureza

1
Planejamento

Meio
Socioeconômico

Geração de expectativas na
população

Moderado Positivo

2 Especulação imobiliária Alto Positivo

3

Implantação
(obras)

Meio Físico

Alteração das características
superficiais e da permeabilidade do

solo
Moderado Negativo

4
Desencadeamento de processos

erosivos
Moderado Negativo

5 Alteração na qualidade da água Moderado Negativo

6 Pressão sonora Moderado Negativo

7 Assoreamento de corpos hídricos Moderado Negativo

8
Contaminação do solo/lençol

freático
Alto Negativo

9

Meio Biótico

Caça predatória Baixo Negativo

10 Supressão de vegetação Moderado Negativo

11 Redução de habitat de fauna Alto Negativo

12
Afugentamento e possibilidade de

mortalidade de fauna
Moderado Negativo

13

Meio
Socioeconômico

Incidentes com animais
peçonhentos

Baixo Negativo

14
Mobilização política da população

local
Moderado Negativo

15
Interferências com sítios com valor

arqueológico e/ou cultural
Moderado Negativo

16
Aumento das atividades econômicas

decorrentes da construção do
empreendimento

Alto Positivo

17
Incremento no tráfego local e

aumento do risco de acidentes nas
vias de entorno

Alto Negativo

19 Geração de resíduos sólidos Moderado Negativo

19 Mudança na paisagem local Alto Negativo

20 Atração de vetores Moderado Negativo

21

Ocupação

Meio Físico

Alteração das características
superficiais e da permeabilidade do

solo
Moderado Negativo

22 Alteração na qualidade da água Moderado Negativo

23 Meio Biótico
Afugentamento e possibilidade de

mortalidade de fauna
Alto Negativo

24

Meio
Socioeconômico

Incidentes com animais
peçonhentos

Baixo Negativo

25
Aumento das atividades econômicas

decorrentes da construção do
empreendimento

Alto Positivo

26
Incremento no tráfego local e

aumento do risco de acidentes nas
vias de entorno

Moderado Negativo

27 Mudança na paisagem local Alto Negativo

28 Atração de vetores Moderado Negativo

29
Aumento do consumo de água e

energia, demanda por esgotamento
sanitário e coleta de lixo

Alto Negativo

30 Arrecadação de impostos Alto Positivo

31 Aumento da oferta habitacional Alto Positivo

Quadro de Avaliação de Impactos Ambientais
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Os impactos classificados como de Alta Magnitude e Negativo são detalhados a seguir,

bem como as medidas para sua mitigação.

Alteração na Qualidade do Ar

Contaminação do Solo/Lençol Freático

Redução de Habitat de Fauna

Afugentamento e Possibilidade de
Mortalidade de Fauna

Na fase de construção do empreendimento, deverá ocorrer a
emissão de material particulado (poeira) e de gases de combustão
pela movimentação e operação de veículos e equipamentos,
sobretudo nos períodos de poucas chuvas. A redução dos
impactos da emissão de material particulado sólido na atmosfera
deverá ser realizada através da implementação de um
Subprograma de Controle da Poluição do Ar e da Emissão de
Ruídos e de um Subprograma de Controle de Manutenção de
Máquinas, Veículos e Equipamentos, este último com foco na
regulagem dos motores e redução na emissão de contaminantes
originados na queima de combustíveis.

A eventual contaminação do solo e do lençol freático é um
impacto potencial que deriva da possibilidade de lançamento
acidental, sobre o solo, de efluentes sanitários, óleos e graxas,
combustíveis, solventes, entre outros produtos químicos
utilizados. Para evitar esses possíveis impactos, deverão ser
adotadas medidas que impeçam o transbordamento do sistema
de tratamento de esgotos, sobretudo em períodos de chuva, onde
pode haver alguma contribuição acidental de águas pluviais para o
interior do sistema e deverá ser adotado um Subprograma de
Controle de Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos,
que promova checagens periódicas de forma a se evitar
vazamentos sobre o solo.

A área onde se insere o empreendimento sofreu, no passado,
ações humanas com vistas a torná-la apta à execução de
atividades agropecuárias, gerando, como consequência, a
fragmentação dos habitats da fauna existentes na área. A redução
desses habitats, provocada principalmente pela remoção da
vegetação e pela urbanização, reduz a área de vida dos animais.
Dessa forma, a disponibilidade de recursos também é reduzida,
provocando deslocamento de algumas espécies de animais para
ambientes mais favoráveis ou elevando a disputa pelos recursos
disponíveis. Logo, recomenda-se a implantação de área de
Reserva Legal e áreas verdes, como forma de minimizar os efeitos
adversos do empreendimento sobre a fauna local.

As atividades de construção do loteamento irão promover
inevitáveis afugentamentos à fauna local, sobretudo durante a
supressão de vegetação. O aumento da intensidade de ruídos e
vibrações poderá induzir o deslocamento de algumas espécies de
animais, e a tendência será que esse deslocamento ocorra em
direção a áreas menos alteradas, afetando o padrão de
distribuição das populações de animais na área. Para reduzir este
impacto, recomenda-se a implementação de um Programa de
Educação Ambiental dos Trabalhadores na fase de construção. Na
fase de ocupação deverá ser elaborada uma cartilha ambiental,
no âmbito de um Programa de Comunicação Social interno.
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Os impactos classificados como de Alta Magnitude e Negativo são detalhados a seguir,

bem como as medidas para sua mitigação.

Incremento no Tráfego Local e Aumento do
Risco de Acidentes nas Vias de Entorno

Mudança na Paisagem Local

Aumento do Consumo de Água e Energia,
Demanda por Esgotamento Sanitário e
Coleta de Lixo

As obras de implantação do empreendimento irão promover uma
intensificação do tráfego de veículos de serviço pela principal via
de acesso ao empreendimento, que é a Rodovia Amaral Peixoto
(RJ-106), causando impactos no tráfego da região e, por
consequência, elevando a possibilidade de riscos de acidentes
nesta via, sobretudo no trecho próximo ao Terras Alphaville
Maricá. Com a ocupação progressiva do empreendimento, haverá
incremento no tráfego local, com mais veículos circulando
diariamente, sobretudo nos horários de pico. A principal medida
mitigadora será a implantação de um sistema de sinalização de
vias de acesso.

As atividades de supressão de vegetação e a realização dos
serviços de terraplenagem incorrem em uma modificação da
paisagem local. Serão introduzidos novos elementos edificados
na paisagem, o que resultará na transformação radical do caráter
rural atualmente predominante. Por outro lado, como a diretriz
de ocupação planejada tem como premissas a adequação à
topografia e a preservação da maior parte da vegetação de
interesse ecológico, incluindo programas de recomposição
vegetal e projetos paisagísticos, espera-se que as alterações da
paisagem surtam efeitos positivos no cenário local. O caráter
predominantemente rural dará lugar a um empreendimento
residencial de alto padrão, onde recomenda-se a adoção de um
Programa de Recomposição Paisagística que dará ao
empreendimento um caráter de “bairro jardim”, com uma
projeção positiva na região.

Com a fixação do contingente populacional previsto para o
empreendimento, haverá aumento na demanda por serviços de
infraestrutura urbana, como abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgotos domésticos, coleta de lixo e energia
elétrica, a serem supridas, em sua grande maioria, por
concessionárias locais. No entanto, esses impactos ocorreriam
sem a implantação da obra, pois a ocupação urbana da área do
empreendimento é uma tendência irreversível para a região.
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Prognóstico dos Cenários Futuros

O Prognóstico dos Cenários Futuros é um exercício que se faz na tentativa de tentar

prever-se como será a ocupação futura da área, independente da implantação do

Terras Alphaville Fases 2 e 3.

Para o presente caso, foram definidos dois cenários: o 1º contemplando a área sem a

ocupação do empreendimento e o 2º com a ocupação da área pelo Terras Alphaville

Maricá Fases 2 e 3.

No 1º cenário é previsível a ocupação da área de forma irregular e/ou espontânea,

atendendo a demandas pontuais do mercado e sem os devidos investimentos em

infraestrutura, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e

drenagem pluvial. Essa ocupação desordenada não gera riqueza, não beneficia a

geração de emprego e renda e não se traduz em melhoria na arrecadação municipal,

com prejuízos aos recursos naturais, em especial sobre a fauna e flora locais.

No 2º cenário, com a implantação do Terras Alphaville Fases 2 e 3, tem-se um melhor

ordenamento territorial, com o atendimento pleno à legislação ambiental, municipal e

estadual, que se traduz na geração de emprego e renda e por consequência num

incremento da arrecadação de tributos municipais, gerando, com isso, uma perspectiva

de melhor distribuição de riqueza. É necessário frisar que a implantação desse

loteamento já contará com a infraestrutura necessária, não demandando esse serviço à

prefeitura. Além disso, a própria natureza do projeto já prevê a composição de uma

reserva legal e de diversas áreas verdes, minimizando os impactos sobre os recursos

naturais locais e sendo um braço ativo na preservação destes recursos. Embora haja um

incremento do tráfego, advindo da ocupação do loteamento, esse não deverá alterar o

nível de serviço atual da RJ-106.

18Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3



Programas Ambientais

As alterações no meio ambiente que as obras do loteamento podem vir a causar,

indicam a necessidade de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias para a

implantação e ocupação do empreendimento Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3.
Para entendimento:

- : são ações a serem adotadas com o objetivo de evitar-se a

ocorrência de determinado impacto ou prejuízo.
- : são ações a serem adotadas com o objetivo de amenizar

um impacto ou prejuízo impossível de ser evitado. Um exemplo é o lançamento

de poeira no ar. Este impacto obrigatoriamente irá existir durante as obras de

implantação, e sua mitigação, ou atenuação, se faz através da umidificação

constante das vias de circulação dos veículos. Adotando esta medida mitigadora,

reduz-se o lançamento de poeira no ar.
- : são ações que têm como objetivo

compensar o impacto ou prejuízo causado, através da aplicação de recursos

materiais ou financeiros. Por exemplo: para compensar o corte de árvores que se

faz necessário para a implantação do empreendimento, o órgão licenciador ou a

prefeitura exige que se compense este corte de árvores através do plantio de

novas árvores em outro lugar.

Essas medidas consistem em Programas Ambientais propostos pelo próprio

empreendedor e pelo órgão licenciador, e que deverão ser executados durante a fase

de obras e durante a fase de ocupação do empreendimento, configurando-se em um

compromisso do empreendedor a ser obrigatoriamente executado.

A seguir encontram-se apresentados os programas ambientais propostos pelo

empreendedor, de forma a prevenir, mitigar ou compensar os impactos gerados pela

implantação e futura ocupação do Terras Alphaville Fases 2 e 3.

Medidas Preventivas

Medidas Mitigadoras

Medidas compensatórias
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Programa de Comunicação Social

Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras

A construção de loteamentos gera expectativa na população do entorno. O Programa de
Comunicação Social é de grande importância para o sucesso do empreendimento, sendo através dele
que ocorre a comunicação entre o Empreendedor, órgãos responsáveis, e a sociedade.

: identificar e reduzir interferências da etapa de obras sobre a população local, observando
as expectat ivas loca is que possam surg i r em virtude do empreendimento.

: Criando e mantendo canais de comunicação entre o empreendedor e os diversos agentes
sociais na comunidade local.

:
- Distribuição de Material Informativo Impresso;
- Realização de Reuniões e Palestras;
- Criação de uma Central de Atendimento à População – CAP.

Objetivos

Como

Atividades

O Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras consiste em diversas ações com o
objetivo de promover o controle ambiental das obras de construção do Terras Alphaville Fases 2 e 3, a
ser composto por 6 (seis) subprogramas, a saber:

- Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento;
- Subprograma de Proteção e Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais;
- Subprograma de Controle da Poluição do Ar e da Emissão de Ruídos;
- Subprograma de Controle Ambiental de Manutenção de Máquinas, Veículos e
Equipamentos;
- Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
- Subprograma de Controle de Rupturas e Escorregamentos de Taludes.
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As atividades de obra que envolvem movimentação de solo poderão levar o desencadeamento de
processos erosivos, que consiste no carreamento de solo por ação das águas de chuva, depositando
este solo em áreas baixas, rios, córregos, lagos, etc.
Porém, em decorrência da obra, não são esperados impactos significativos na fase de construção
relativos à erosão e assoreamento. Esse projeto contem as medidas e normas mais adequadas para
evitar e minimizar a ocorrência desses processos.

: O objetivo é evitar o desencadeamento de processos erosivos e que o solo recém
movimentado seja depositado áreas baixas, em especial, rios, córregos e lagos.

: Identificação dos processos erosivos, acompanhamento e registro das alterações de solo,
plantio de gramíneas em superfícies expostas, inspeções no sistema de drenagem, monitoramento
dos resultados.

Objetivos

Como

A manutenção da qualidade da água dos rios, riachos e córregos deve ser acompanhada durante as
obras.

: Preservar as características das águas superficiais, evitando alterações em sua qualidade;
Prevenir a ocorrência de contaminação dos cursos d'água por lançamentos de origem sanitária
(esgoto) e industriais.

: A cada seis meses realizar campanhas de monitoramento para a verificação da qualidade da
água; Fornecer os dados para a composição de um banco de dados de qualidade da água do corpo
hídrico; Proteger a camada de solo exposto com cobertura vegetal (gramas, arbustos),
acompanhamento dos resultados.

Objetivos

Como

Toda obra civil, devido ao aumento do fluxo de veículos, movimentação de solo, corte de terrenos,
pode aumentar temporariamente as emissões de poluentes atmosféricos (poeira e gases dos
escapamentos dos veículos) e os níveis de ruídos.

: Medidas de controle da poluição para prevenir e minimizar estes impactos, e evitar o
desconforto dos moradores locais.

:
: Manter umedecido o material de solo retirado ou de armazenamento a ser

utilizado na obra, assim como as vias internas; realizar manutenção periódica de veículos e a
lavagem das rodas dos veículos que saem para as vias externas. Monitoramento dos
resultados.

: Manutenção constante das máquinas e equipamentos. Monitoramento dos
resultados.

Objetivos

Como
- Atmosférico

- Ruído

Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento

Subprograma de Proteção e Monitoramento dos
Recursos Hídricos Superficiais

Subprograma de Controle da Poluição do Ar e da
Emissão de Ruídos
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A aplicação deste subprograma se justifica como forma de manter o controle dos veículos da obra,
para se evitar emissões de particulados (poeira), vazamentos, acidentes e de ruído na obra.

: Estabelecer forma de controle da manutenção das máquinas, veículos e equipamentos a
serem alocados nas obras de implantação do empreendimento.

: Realizar revisões na frota para evitar problemas de manutenção, ruído ou emissões de fumaça
preta; Alocação de máquinas, veículos e equipamentos, preferencialmente com data de fabricação
não superior a 5 (cinco) anos. Monitoramento dos resultados.

Objetivos

Como

Toda obra civil gera grande quantidade de resíduos, que quando dispostos de maneira inadequada
podem trazer diversos problemas ao meio ambiente, como atração de vetores (ratos, baratas,
moscas, etc) e contaminação do solo e das águas. A implantação do loteamento irá gerar os chamados
“resíduos de construção civil”, que possuem, em sua constituição, resíduos químicos (tintas,
solventes, etc), orgânicos (restos de alimentos) e resíduos inertes (sobras de concreto, sobra de areia,
sobra de brita, etc.).

: Definir as diretrizes para o correto gerenciamento dos resíduos durante as obras de
implantação do empreendimento, abrangendo a coleta, segregação, armazenamento temporário,
transporte e destinação, evitando assim uma possível contaminação do solo ou águas por sua
disposição inadequada.

: Elaborar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Classificar e caracterizar os
resíduos que serão gerados conforme a legislação; Levantamento dos aterros e locais adequados para
a destinação final desses resíduos; Realizar treinamento ambiental dos trabalhadores; Viabilizar
sempre que possível a reciclagem.

Objetivos

Como

A etapa de obras irá envolver movimentação de solos, cortes de taludes e outras atividades que
poderão ocasionar desmoronamentos.

: Acompanhar e registrar as alterações do meio físico na área diretamente afetada (área do
empreendimento); Minimizar, monitorar, controlar e evitar a formação e desenvolvimento dos
processos de erosão, que venham a aumentar a possibilidade de ocorrência de desmoronamentos.

: Instalar sistema de drenagem para direcionamento das águas de chuva; Plantio de cobertura
vegetal; Realização de inspeções nos taludes para verificar as condições de conservação das obras de
drenagem, proteção superficial e contenção; Vistorias nos taludes provisórios e definitivos, para a
identificação e caracterização de sinais de erosão (rachaduras, por exemplo); Inspecionar as redes de
drenagem. Monitorar os resultados.

Objetivos

Como

Subprograma de Controle Ambiental de Manutenção
de Máquinas, Veículos e Equipamentos

Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Subprograma de Controle de Rupturas e
Escorregamentos de Taludes



23
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3

Programa de Educação Ambiental dos
Trabalhadores

Programa de Prospecção Arqueológica

Programa de Recuperação Paisagística

Programa de Levantamento de Peixes

Como forma de minimizar a geração de resíduos, problemas com a fauna e flora, possíveis problemas
com vetores (ratos, baratas, moscas, etc.) e animais venenosos (cobras, aranhas, escorpiões, etc.), a
empresa deve promover programas para a capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria sobre o
ambiente de trabalho.

: Estabelecer um sistema de treinamento para a fase de obras do empreendimento, para
garantir que todos os funcionários envolvidos possuam conhecimentos e habilidades para
desenvolver suas funções de forma ambientalmente responsável, segura e com noções básicas de
meio ambiente, evitando, por exemplo, a caça, a pesca, a extração irregular de plantas e árvores, o
lançamento de resíduos fora dos locais indicados, etc.

: Realização de palestras e atividades de treinamento com os trabalhadores; Disponibilização de
vídeos educativos para os trabalhadores em espaços reservados para essa finalidade; Distribuição de
materiais educativos para os trabalhadores.

Objetivos

Como

A necessidade de acompanhar as atividades de escavações, e identificar e delimitar os locais de
interesse arqueológico, que podem vir a serem afetados pelas obras.

: O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre o patrimônio arqueológico da região.
: Planejando as prospecções junto com o cronograma e o detalhamento das obras; Levantar os

locais de interesse cultural na região.

Objetivos
Como

Conforme abordado anteriormente, para as obras do loteamento serão necessárias ações referentes
ao corte de árvores e à movimentação de terra. Essas atividades vão promover alterações nas
condições naturais da área, fazendo-se necessária a adoção de um Programa de Recuperação
Paisagística.

: Implantar cobertura vegetal nas áreas que serão impactadas; colaborar com a
conservação e proteção da fauna; recuperar as áreas que serão utilizadas para canteiros de obras,
alojamentos e outros.

: Identificar as áreas que serão recuperadas e arborizadas, Definir as técnicas que serão
adotadas para essa recuperação e monitorar os resultados.

Objetivos

Como

Os peixes de água doce da Mata Atlântica do Brasil apresentam grande riqueza biológica. Na região de
Inoã já foram realizados diversos estudos que identificaram algumas espécies de peixes, muitos deles
residentes em áreas alagadas.

: Estudar os peixes presentes nos corpos hídricos localizados na área de influência do
empreendimento.

: Antes da implantação do empreendimento, em um período de 04 meses (meses chuvosos),
recomenda-se a realização de campanhas de estudo de peixes, que deverão promover a coleta de
peixes e sua caracterização.

Objetivos

Como



Conclusão
Com o aumento das atividades dos estaleiros da Baía de Guanabara e de exploração e

refino de petróleo, além da modernização e a criação de novos portos, o mercado

imobiliário também vem se preparando. O lançamento de novos empreendimentos

como o Terras Alphaville Maricá Fases 2 e 3, que contará com a implantação de lotes

residenciais e comerciais, áreas de lazer, áreas verdes, sistema de abastecimento de

água, sistema de coleta e tratamento de esgoto e pavimentação viária vem ao encontro

das necessidades que se apresentam em função do bom momento econômico que a

Região Metropolitana vive.
Os estudos apresentados neste Relatório de Impacto Ambiental forneceram

informações para definir os impactos que a obra poderá vir a causar. Mediante isso,

verificou-se consideráveis benefícios socioeconômicos, como os efeitos econômicos do

loteamento, além da dinamização da economia local e aumento da oferta de moradias.

Estes benefícios irão trazer ampliação de recursos tributários, elevação de renda e

geração de novos empregos no município.
A instalação do loteamento não irá trazer efeito negativo em sítios arqueológicos

existentes, nem sobre espécies raras, nativas e locais, ameaçadas ou em processo de

extinção, nem alteração das características do solo ou desencadeamento de processos

erosivos. Os impactos negativos mais significativos foram:

- Aumento no fluxo de veículos locais, principalmente durante a etapa de obras,

na RJ-106, o que poderá acarretar em aumento do risco de acidentes nas vias de

entorno;
- Alteração na qualidade do ar devido ao incremento do fluxo de veículos na

etapa de obra;
- Redução dos habitats para os animais, devido à remoção de vegetação;
- Mudança na paisagem local durante a etapa de obras e após o final das mesmas,

o que é comum em obras de grandes loteamentos;
- Aumento no consumo de água e energia, oriundo do aumento da população em

função do empreendimento.

No entanto, o relatório apresentou Programas Ambientais que deverão ser executados

pelo empreendedor com o objetivo de Prevenir, Mitigar ou Compensar os impactos

causados pela instalação e ocupação do empreendimento. Sendo assim, a equipe

concluiu que é ambientalmente viável a implantação do Terras Alphaville Maricá Fases

2 e 3 desde que implementadas as Medidas, Planos e Programas Ambientais

recomendados, que serão objeto de detalhamento na fase da Licença de Instalação – LI.
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Bióloga
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e do Diagnóstico Meio Físico

Maurícius Nascimento Menezes Graduando em Geologia CTF IBAMA 5430165 Diagnóstico Meio Físico
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Bióloga
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MSc. em Zoologia
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MSc. e DSc. em Geografia
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CTF IBAMA 903831

Diagnóstico Meio
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Marcela Nogueira de Andrade
Turismóloga

Mestre em Antropologia e
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Caracterização e Avaliação
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Mestre em Sociologia e Arqueologia
CTF IBAMA 5236058
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