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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 
Terreno 

Horizon 30 Participações Ltda. 

CNPJ 09.297.605/0001-60 

Endereço 
Rua Frederic Chopin nº 264 sala 30 – Jardim 

Paulistano 

Cidade São Paulo, SP 

CEP CEP 01454-030 

 

Empresa 
Empreendedora 

Alphaville Urbanismo S.A. 

CNPJ 00.446.918/0001-69 

Endereço Av. Nações Unidas, 8.501, Andar 9º, Pinheiros 
Cidade São Paulo, SP 

CEP CEP: 05425-070 

 

Consultora 
Ambiental 

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 Alphaville Rio das Ostras?

O Alphaville Rio das Ostras consiste em um loteamento com lotes residenciais, comerciais e 

de lazer, que será implantado no município de Rio das Ostras, em uma área conhecida como 

Balneário das Garças, já próximo ao município de Macaé, entre a Rodovia Amaral Peixoto 

(RJ-106) e a Praia das Pedrinhas, com acesso pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) km 165.
É um empreendimento constituído por um total de 1.487 lotes em uma área total de 283,29 

hectares, ou 2.832.932,00 m².  O projeto privilegia a localização dos lotes em harmonia com 

a topografia, a paisagem, o meio ambiente e as características de conformação natural do 

terreno, destinando cerca de 56% de toda a área para fins de preservação ambiental. 
A construção do loteamento tem previsão de duração de 48 meses, iniciando em Outubro 

de 2013.

O quadro ao lado apresenta a 

distribuição das áreas do 

empreendimento.
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 Especificação Lotes Área (m²) % 

1 Área total privada 1487 742.427,33 52,20% 

1.1 Área clube total 1 47.450,80 3,34% 

1.2 Área portaria total 5 7.745,60 0,54% 

1.3 Área residencial tota l (lo tes mínimos  de 420m²)* 1443 644.496,91 45,31% 

1.4 Área Comercial (lotes  médios de 1.000 m²)* 38 42.734,02 3,00% 

2 Total de áreas públicas  679.962,47 47,80% 

2.1 Sistema viário  341.659,98 24,02% 

2.1.1 Ruas  310.064,24 21,80% 

2.1.2 Vielas/ via de pedestres  21.168,87 1,49% 

2.1.3 Área de Servidão  10.426,87 0,73% 

2.2 Área Institucional  157.795,51 11,09% 

2.2.1 Equipamentos comunitários  142.791,58 10,04% 

2.2.2 Equipamentos públicos   15.003,93 1,05% 

2.3 Áreas verdes  172.572,89 12,13% 

2.4 Faixa de domínio rodovia  7.934,09 0,56% 

3 Área total do Empreendimento  1.422.389,80 100,00% 

4 Outros  1.410.542,20  

4.1 Área de Preservação Permanente  838.439,83  

4.2 Reserva Legal  572.102,37  

5 Total da gleba  2.832.932,00  

 

 * Área líquida vendável / Total da Gleba 1481 687.230,93 24,26% 

 

Localização do Alphaville Rio das Ostras
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Por que construir o Alphaville 
Rio das Ostras?

Na última década, os municípios da Região das Baixadas Litorâneas do Estado do 

Rio de Janeiro, em especial Macaé e Rio das Ostras, vêm recebendo grande aporte 

de Royalties oriundos da exploração de petróleo e, por consequência, 

investimentos em infraestrutura urbana, o que está atraindo considerável 

contingente de trabalhadores para a região, das mais diversas formações e 

especialidades. Desta forma, criou-se uma grande demanda imobiliária na região, 

onde o empreendimento Alphaville Rio das Ostras, vem contribuir ao 

atendimento desta questão.

Alguns pontos merecem destaque:

facilidade de acesso - pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106)

mercado imobiliário em expansão 
na Região das Baixadas Litorâneas

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 
em um percentual superior ao estabelecido 

pela legislação brasileira
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Quantas pessoas vão morar ou 
trabalhar no Alphaville 

Rio das Ostras?

O que vai acontecer durante as 
obras?

Estima-se que a ocupação quase plena do Alphaville Rio das Ostras deverá se dar 

em um prazo de 15 a 25 anos a partir do lançamento do empreendimento, cuja 

estimativa da população é a seguinte:

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

Uso População 

Residencial 7.215 

Comercial 2.137 

Clube 95 

TOTAL  9.447 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

Aproximadamente 210 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 nº 6.938/81 e seu regulamento, constante no 

Decreto Federal nº 99.274/90) e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº237/97.

Desta forma, a avaliação da legislação ambiental aplicável ao Alphaville Rio das 

Ostras conduziu para um resultado positivo, onde, resguardado o atendimento à 

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 Alphaville Rio 
das Ostras

Segundo a Resolução CONAMA nº 01/86, 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.

Área de Influência Indireta – AII: espaço geográfico que será real ou 

potencialmente impactado pelo empreendimento durante a sua fase de 

implantação (obras) e ocupação.

Área Diretamente Afetada – ADA: área que será efetivamente ocupada 

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

etc.).

No caso do empreendimento Alphaville Rio das Ostras, 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 

Alphaville Rio das Ostras.

èÁrea de Influência Direta – AID: 

è

è
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A Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento Alphaville Rio das Ostras 

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 (2.832.837,90 m²). 

Área Diretamente Afetada - ADA

Área Diretamente Afetada
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Área de Influência Direta - AID

AID Meio Socioeconômico

A AID dos meios físico e biótico incorpora a ADA do empreendimento, onde se estima que 

os impactos possíveis abranjam um buffer de 1 (um) quilômetro no entorno imediato da 

ADA, incluindo a Lagoa de Imboassica ao norte da área em função das linhas de drenagem 

que confluem para a lagoa.

A AID para o meio socioeconômico abrangerá as localidades imediatamente ao entorno 

do empreendimento, que são os bairros da Lagoa e Imboassica, uma vez que se estima 

que parte da mão-de-obra derive de localidades próximas ao empreendimento, além da 

valorização do solo com a presença de mais um empreendimento Alphaville na região.

AID Meios Físico e Biótico

AID Meio Socioeconômico
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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, no 

que tange aos meios Físico e Biótico, seja considerada a Bacia de Drenagem para a Lagoa 

de Imboassica, incorporando integralmente este corpo hídrico em função da drenagem 

preferencial da área, conforme previsto pela Resolução CONAMA nº 001/1986.

Quanto ao Meio Socioeconômico, as atividades de implantação do empreendimento 

serão as mais impactantes, onde haverá demanda por insumos, aluguel de máquinas e 

equipamentos e mão-de-obra, qualificada ou não, cuja origem estima-se que seja 

predominantemente dos municípios de Rio das Ostras e Macaé. Outro fator a se 

considerar diz respeito ao aporte de impostos e taxas a serem recolhidos ao município de 

Rio das Ostras e Macaé por conta da movimentação em torno da construção do 

empreendimento.

AII Meio Socioeconômico

AII Meios Físico e Biótico
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Diagnóstico Ambiental 

Bacia Hidrográfica
O empreendimento se encontra inserido na 

área da Bacia Hidrográfica do Rio 

Imboassica.

Relevo
A AII do Alphaville Rio das Ostras está 

localizada no Domínio da Faixa Ribeira, onde 

o relevo é representado por: Planícies 

Costeiras, Colinas Baixas, Mar de Morros e 

Serras Alinhadas. 

Águas Subterrâneas
Segundo os dados coletados em campo, as 

águas subterrâneas na ADA apresentam 

pouca ou nenhuma influência marinha, 

ausência de esgoto doméstico, e presença de 

metais pesados em concentrações típicas de 

solos da região.

Ruídos
Os níveis atualmente encontrados no local 

são superiores aos preconizados na norma 

ABNT NBR 10151 para área rural (sítios e 

fazendas). Especialmente no período 

noturno, o ruído causado pelos insetos e 

pássaros da própria região supera o 

preconizado na norma. 

Chuvas  

Temperatura

Solo
Na Área Diretamente Afetada - ADA do 

empreendimento, os principais tipos de solo 

encontrados são os ARGISSOLOS, que são 

solos minerais bastante evoluídos e não 

hidromórficos, ou seja, formados sem 

influência de umidade.

Geologia
Parte da área do loteamento é constituída 

p o r  C o b e r t u r a s  S e d i m e n t a r e s  

Inconsolidadas, representadas pelas zonas 

de berma e ante-praia do cordão arenoso de 

restinga e pelas margens dos canais 

retificados, onde não haverá intervenção 

(Faixa Marginal de Proteção - FMP). As 

demais áreas não apresentam riscos quanto 

à estabilização do solo, desde que sejam 

atendidas as medidas corretas de precaução 

durante as obras.

Meio Físico
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Diagnóstico Ambiental 

Meio Biótico

Flora (vegetação)

Na AID foram observadas as formações vegetais de floresta seca, ciliar, brejo, além das 

formações herbáceas, arbustivas e arbóreas da restinga. A área do empreendimento, 

porém, encontra-se atualmente sob alta pressão antrópica, sendo a área de pastagem 

a mais significativa. 

Durante o estudo, foram encontradas duas espécies ameaçadas de extinção: 

Terminalia acuminata na Floresta Estacional e Jacquininia brasiliensis na Restinga 

Arbustiva Arbórea, que se localizam em área onde não haverá supressão da vegetação.

Fauna (animais)

Mamíferos: Não houve registro de espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção na 

AII e nem na AID/ADA do empreendimento. De uma forma geral, a mastofauna da AID e 

da ADA é formada principalmente por espécies de pequeno porte, como marsupiais e 

roedores como a capivara, com poucas espécies arborícolas e grandes carnívoros.
Aves: Foram observadas espécies típicas da Mata Atlântica, principalmente de aves 

frugívoras e insetívoras, com abundância das espécies comuns de ambientes abertos 

(pastagens), como coruja-buraqueira e seriema. Foram encontradas ainda algumas 

espécies piscívoras que vivem em ambientes alagados, como garça-pequena, garça-

branca, garça-moura, biguá e martim-pescador. Também foram encontradas espécies 

marinhas, como tesourões e gaivotas. 
Anfíbios e répteis: Na AII, apenas a espécie Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda) está 

na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Foi verificada ainda a presença da 

espécie sapo-anão Bufo pygmaeus na AID, que é endêmica das áreas de baixada 

litorânea do Estado do Rio de Janeiro. Na ADA foram observadas espécies de répteis 

terrícolas, como lagartos e cobras, e algumas espécies de pererecas, sapos e rãs, como 

a rã-manteiga, rã-assoviadeira, e perereca-dormideira.
Peixes: A fauna de peixes da AID é muito similar à da lagoa de Imboassica, composta 

predominantemente por espécies de origem marinha, como a sardinha, manjuba e 

corvina; sendo ocasionais as espécies dulcícolas como traíra, jundiá e tilápia. Nenhuma 

espécie foi registrada como ameaçada ou endêmica na AID do empreendimento.
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Diagnóstico Ambiental 

Meio Socioeconômico

A área do entorno do empreendimento é constituída pelos bairros Lagoa e Imboassica, 

além das áreas pertencentes à Zona Especial de Negócios (ZEN), de propriedade da 

prefeitura municipal de Rio das Ostras, e o loteamento Alphaville Rio Costa do Sol. A 

inclusão destas comunidades se deu pela potencialidade de serem incluídas como alvo 

da contratação de mão-de-obra durante a fase de implantação do loteamento e, 

posteriormente, na contratação de mão-de-obra para a fase de ocupação. 

Domicílios: No bairro Imboassica a maioria da população vive em domicílios de classe 

baixa e a principal ocupação é a atividade de serviços, enquanto no bairro Lagoa a 

ocupação é estritamente residencial e de classe média. 

Abastecimento de água: A maioria das propriedades no município de Rio das Ostras é 

abastecida por poço ou nascente.

Coleta de esgotos: Não há rede de coleta. A maior parte dos domicílios é atendida por 

fossa séptica. As construções só obtêm o Habite-se da prefeitura, após a construção da 

fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro.

Coleta de lixo: No município de Rio das Ostras os resíduos sólidos são encaminhados ao 

Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos, constituído de Aterro Sanitário, Centro de 

Educação Ambiental e uma Usina de Triagem.

Energia elétrica: Em Rio das Ostras o maior consumo de energia elétrica é residencial. Em 

Macaé, o maior consumo é industrial.

Educação: Rio das Ostras possui 51 estabelecimentos de Ensino Fundamental e taxa de 

alfabetização de 96,5% da população, enquanto Macaé apresenta 97 escolas de Ensino 

Fundamental e taxa de alfabetização de 96,0%.

Arqueologia: Não foram encontrados vestígios arqueológicos na ADA, embora a área 

tenha um elevado e significativo potencial preditivo, já que a área de influência do 

empreendimento foi densamente povoada em seu passado.
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Diagnóstico Ambiental 

Meio Socioeconômico

Bairro Imboassica

Bairro Lagoa
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Avaliação dos Impactos Ambientais 

De acordo com a Resolução nº 01/86 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 Alphaville Rio das Ostras.

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
Alphaville Rio das Ostras
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Quadro de Avaliação de Impactos Ambientais

Fase 
Compartimento 

Ambiental 
Impacto Magnitude Natureza 

Planejamento 
Meio  

Socioeconômico 

1. Geração de expectativas na população Moderada  Positiva 

2. Especulação imobiliária Alta  Positiva 

Implantação  

(obras) 

Físico 

3. Alteração das características superficiais do solo Moderada Negativa 

4. Alteração da permeabilidade do solo Moderada Negativa 

5.  Desencadeamento de processos erosivos Moderada  Negativa 

6. Alteração na qualidade da água Moderada  Negativa 

7. Alteração da qualidade do ar Alta  Negativa 

8. Pressão Sonora Moderada  Negativa 

9. Assoreamento de Corpos Hídricos Moderada  Negativa 

10. Contaminação do Solo/Lençol Freático Alta  Negativa 

Biótico 

11. Caça e pesca predatória Baixa  Negativa 

12. Supressão de Vegetação Moderada  Negativa 

13. Redução de habitat de fauna Alta  Negativa 

14. Afugentamento e possibilidade de mortalidade de 
fauna 

Moderada  Negativa 

Meio  

Socioeconômico 

15. Incidentes com animais peçonhentos Baixa  Negativa 

16. Mobilização política da população local Moderada  Negativa 

17. Interferências com sítios com valor arqueológico e/ou 
cultural 

Moderada  Positiva 

18. Aumento das atividades econômicas decorrentes da 
implantação do empreendimento 

Alta  Positiva 

19. Incremento no tráfego local e aumento do risco de 
acidentes nas vias de entorno 

Alta  Negativa 

20. Geração de resíduos sólidos Moderada  Negativa 

21. Mudança na paisagem local Alta  Negativa 

22. Atração de vetores Moderada  Negativa 

Ocupação 

Físico 
23. Alteração da permeabilidade do solo Moderada  Negativa 

24. Alteração na qualidade da água Moderada  Negativa 

Biótico 
25. Afugentamento e possibilidade de mortalidade de 
fauna Alta Negativa 

Meio  

Socioeconômico 

26. Possibilidade de incidentes com animais peçonhentos Baixa  Negativa 

27. Atração de vetores Moderada  Negativa 

28. Aumento das atividades econômicas em decorrência 
da operação e ocupação do empreendimento Alta  Positiva 

29. Aumento no consumo de água e energia, demanda 
por esgotamento sanitário e coleta de lixo Alta  Negativa 

30. Mudança na paisagem local Alta  Negativa 

31. Aumento da oferta habitacional Moderada  Positiva 

32. Incremento no tráfego local Moderada  Negativa 

33. Arrecadação de impostos Alta  Positiva 
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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 

 

Os impactos classificados como de Alta Magnitude e Negativo são detalhados a seguir, 

bem como as medidas para sua mitigação.

Impacto Descrição e Medidas 

 

Alteração da Qualidade do Ar

Descrição: Na fase de obras, deverá ocorrer a emissão de poeiras e gases de combustão pela 

movimentação e operação de veículos e equipamentos, sobretudo nos períodos de estiagem. A geração 

de material particulado ocorrerá nas áreas internas do projeto onde a movimentação de solo será maior, 

podendo haver carreamento extra-muros, vindo a impactar empreendimentos no entorno, como o 

Loteamento Alphaville Rio das Ostras.

Medidas: Implantação do Subprograma de Controle da Poluição do Ar e da Emissão de Ruídos e do 

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 

Contaminação do Lençol Freático

Descrição: 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, 

Redução de Habitat de Fauna

Descrição: Algumas atividades na fase de implantação, como supressão de vegetação, movimentação 

de terra e a instalação do canteiro de obras podem potencializar os impactos de fragmentação de 

habitats iniciado na área no passado. 

Medidas: Implantação de área de Reserva Legal e áreas verdes, como forma de minimizar os efeitos 

deletérios do empreendimento sobre a fauna local.

Incremento no tráfego local e aumento 

do risco de acidentes nas vias de entorno

Descrição: As obras de implantação do Loteamento irão promover uma intensificação do tráfego de 

veículos de serviço pela principal via de acesso ao empreendimento (RJ-106), causando impactos no 

tráfego da região, elevando o potencial de riscos de acidentes nesta via, sobretudo no trecho próximo ao 

empreendimento.

Medidas: Implantação de um sistema de sinalização na RJ-106 (segundo padrões do DER-RJ), com 

alcance mínimo de 01 (um) quilômetro, ou seja, os motoristas e transeuntes já deverão ser informados, 

através de placas de sinalização, que um quilômetro a frente há máquinas e veículos cruzando a pista; 

Alocação de mão-de-obra responsável por controlar o tráfego próximo do empreendimento, fechando a 

via no caso de máquinas e veículos pesados cruzarem a pista.

Mudança na paisagem local 

(Fase de Implantação)

Descrição: A supressão de vegetação e a realização dos serviços de terraplenagem ocorrem em uma 

modificação da paisagem local. Por outro lado, como a diretriz de ocupação planejada tem como 

premissas a adequação à topografia e a preservação da maior parte dos fragmentos florestais de 

interesse ecológico, incluindo programas de recomposição vegetal e projetos paisagísticos, espera-se 

que as alterações da paisagem surtam efeitos positivos no cenário local a longo prazo.

Medidas: Adoção de um Programa de Recomposição Paisagística que dará ao empreendimento um 

caráter de “bairro jardim”, com uma projeção positiva na região.
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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 

 

Impacto Descrição e Medidas 

 

Afugentamento e possibilidade de 

mortalidade de fauna

Descrição: Na fase de ocupação, o aumento no número de veículos e, consequentemente, dos níveis de 

ruído, além do aumento da intensidade da luz artificial, resultará na interrupção e perturbação das 

atividades da fauna local. Além disso, com a circulação de pessoas nas áreas verdes, em especial nas 

áreas de fragmentos florestais, poderá haver o afugentamento e perturbação de animais silvestres, 

elevando as chances de um eventual atropelamento de fauna.

Medidas: Elaboração de uma cartilha ambiental, no âmbito de um Programa de Comunicação Social 

interno, que contenha todas as informações necessárias para o bom relacionamento dos proprietários 

com os ambientes naturais do empreendimento, em especial em relação à fauna nativa, onde um 

sistema de sinalização indique as áreas naturais visitáveis e não visitáveis, cuidados que o usuário deve 

ter com a fauna e flora locais, avisos de proibição de caça e como proceder em caso de eventuais 

acidentes, como atropelamentos de indivíduos da fauna local.

Aumento no consumo de água e energia, 
demanda por esgotamento sanitário e 
coleta de lixo

Descrição: Com a fixação do contingente populacional previsto para o loteamento, haverá gradativo 

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.

Medidas: Inclusão de temas referentes à questão do uso racional da água e da energia elétrica nas 

atividades de educação ambiental do condomínio; Implantação de uma Estação de Tratamento de 

Esgoto - ETE que atenda as normas de tratabilidade de efluentes sanitários; Verificação da correta 

ligação do esgoto das residências à rede de esgoto do condomínio; Verificação da correta ligação da rede 

de esgoto do condomínio à ETE; Implantação de um Subprograma de Proteção e Monitoramento dos 

Recursos Hídricos Superficiais, onde será avaliada, periodicamente, a qualidade da água do corpo 

receptor dos efluentes tratados.

Mudança na paisagem local 

(Fase de Ocupação)

Descrição: Após a implantação do empreendimento, o cenário de mudança da paisagem local estará 

consolidado, cujo contexto operacional será a progressiva ocupação dos lotes ao longo dos anos.

Medidas: Com a mudança permanente da paisagem local ainda durante a fase de implantação, 

recomenda-se a manutenção do Programa de Recomposição Paisagística, cuja ênfase será a ocupação 

dos lotes.
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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 

Alphaville Rio das Ostras.

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 Alphaville Rio das 

Ostras.

No 1º cenário, sem a implantação do Alphaville Rio das Ostras é previsível a evolução 

dos processos de erosão do solo exposto devido ao movimento de terra em 

intervenções anteriores. Além disso, a área apresenta grande probabilidade de ser 

ocupada por invasões e de forma espontânea e irregular, favorecendo a caça e a pesca 

predatória, sobretudo devido às grandes dimensões da área, causando assim um 

aumento na mortandade da fauna e até mesmo a possibilidade de extinção de algumas 

espécies na fauna local.

No 2º cenário, com a implantação do Alphaville Rio das Ostras, durante a fase de 

construção haverá supressão de cobertura vegetal, movimentação de terra, abertura 

de acessos viários, construção de rede de drenagens etc., cujos ruídos poderão 

promover afugentamento da fauna local. A implantação do loteamento implicará 

também na pressão sobre infraestrutura de serviços de utilidade pública e na pressão 

sobre o tráfego de veículos nas vias locais. Por outro lado, será possível recuperar as 

áreas com solo exposto, cessando o processo de erosão do solo e inserindo projetos 

paisagísticos adequados. Haverá ainda incremento na arrecadação tributária 

municipal, sobretudo no que tange aos impostos gerados sobre as transações 

imobiliárias e ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 
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Programas Ambientais 

As alterações no ambiente que as obras do loteamento poderão causar indicam a 

necessidade de medidas. Estas medidas são consolidadas sob a forma de Programas 

Ambientais, que, de acordo com as características dos impactos identificados e a fase 

de ocorrência, são diferenciados, quanto ao caráter, nos seguintes tipos:

 Compreendem ações destinadas à prevenção e controle dos 

impactos ambientais avaliados como negativos, porém passíveis de intervenção, 

podendo ser evitados, reduzidos ou controlados. Essas ações devem ser 

implantadas antes que ocorra a ação que deflagra o impacto ambiental de modo 

a controlar os efeitos negativos sobre o ambiente;
- Corretivos: Englobam as ações direcionadas à mitigação dos impactos 

ambientais considerados reversíveis, através de ações de recuperação e 

recomposição das condições ambientais satisfatórias e aceitáveis;
- Monitoramento: Compreende medidas destinadas ao acompanhamento e 

registro da ocorrência, verificação da intensidade dos impactos e do estado dos 

componentes ambientais afetados, de modo a propiciar a correção ou mitigação 

dos efeitos negativos em tempo hábil. Esse tipo de programa é implementado 

geralmente desde a fase de planejamento, estendendo-se por um determinado 

período após a ocupação dos lotes.
 
Esses programas configuram compromissos do empreendedor no sentido de adequar 

as atividades do empreendimento às potencialidades, e fragilidades, dos componentes 

sociais e ambientais. Nesse contexto, foi identificada a necessidade de execução de 5 

Programas, contemplando os meios físico, biótico e socioeconômico. Para cada um dos 

programas são apresentados as justificativas e os parâmetros a serem considerados 

para sua execução.

- Preventivos:
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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.

Objetivos: identificar e reduzir interferências da etapa de obras sobre a população local, observando 
as expectativas locai s que possam surgir em virtude do empreendimento.

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

Atividades: 
- Divulgação de informações referentes ao empreendimento;
- Realização de reuniões e palestras;
- Criação de uma Central de Atendimento à População – CAP.

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 Alphaville Rio das Ostras, 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 Proteção e Monitoramento do Lençol Freático;
- 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.  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.

Objetivos: minimizar, monitorar, controlar e evitar a formação e desenvolvimento dos processos de 
erosão; e reduzir e controlar os riscos de assoreamento das drenagens e cursos d'água.
Como: Identificação dos processos erosivos, acompanhamento e registro das alterações no solo, 
plantio de gramíneas em superfícies expostas, inspeções no sistema de drenagem, monitoramento 
dos resultados
Atividades:

- implantação de sistema de drenagem superficial;
- Dimensionamento adequado das pilhas provisórias de resíduos e materiais, de forma a não 
interferir com o sistema de drenagem superficial;
- Desobstrução dos sistemas de drenagem.

Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento

Subprograma de Proteção e Monitoramento dos 
Recursos Hídricos Superficiais

Subprograma de Proteção e Monitoramento do 
Lençol Freático

A manutenção da qualidade da água dos cursos d'água existentes deve ser acompanhada durante a 
implantação e ocupação do empreendimento. 

Objetivos:
-  Preservar as características naturais das águas superficiais;
- Prevenir a ocorrência de contaminação dos cursos d'água por efluentes sanitários e 
industriais durante a execução das obras, especialmente por derivados de petróleo;
- Identificar as alterações decorrentes de ações antrópicas exógenas às atividades do 
empreendimento.

Como: evitando alterações de cor e turbidez pelo aumento de cargas em suspensão e monitorando a 
qualidade físico-química dos recursos hidrológicos superficiais.
Atividades: 

- Implantação das Medidas de Controle de Erosão e do Escoamento Superficial;
- Inspeção Sistemática;
- Coleta e amostragem  de água em 3 pontos pré-definidos.

A realização deste Subprograma é de especial importância para empreendimentos que podem causar 
interferências em corpos d'água subterrâneos. Sua execução em etapas do empreendimento permite 
acompanhar as alterações previstas, de modo a implementar e monitorar a eficácia das medidas 
propostas.

Objetivos: Detectar a ocorrência de impactos sobre as águas subterrâneas e identificar as alterações 
decorrentes de ações humanas externas às atividades do empreendimento.
Como: Monitorando a qualidade hidroquímica dos recursos subterrâneos e o nível do lençol freático.
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Atividades:
- levantamento do nível do lençol freático antes do início das obras;
- coletas de amostras de água subterrânea, com uma frequência semestral durante as obras;
- realização de uma coleta anual, nos dois primeiros anos de ocupação do loteamento.

Subprograma de Proteção e Monitoramento do 
Lençol Freático

Subprograma de Controle da Poluição do Ar 
e da Emissão de Ruídos

As intervenções para implantação do loteamento Alphaville Rio das Ostras podem causar, ainda que 
de forma temporária, emissões de poluentes atmosféricos, na forma de poeiras e gases de combustão 
devido à exposição do solo, à movimentação de terra e à utilização de veículos e equipamentos; e 
também alteração dos níveis de ruídos.

Objetivos: evitar o desconforto dos moradores locais e minimizar possíveis alterações na qualidade 
do ambiente.
Como: Através das seguintes atividades:

Emissões atmosféricas: 
- Umectação do material extraído;
- Controle e orientação do fluxo de veículos nas áreas das obras e vias internas de circulação;
- Manutenção regular e periódica dos equipamentos, máquinas e os veículos.
Ruídos: 
- As atividades das obras deverão se restringir ao horário diurno para atenuar os incômodos à 
população residente nas vizinhanças;
- As máquinas e equipamentos passarão por serviços de manutenção e regulagem periódicos, 
assim como deverá se proceder à fiscalização dos veículos para verificação do nível de ruídos e 
manutenção das características originais do sistema de escapamento, em atendimento à 
Resolução CONAMA nº 08/92 referente a este tema;
- O período de exposição dos trabalhadores aos ruídos gerados pelos serviços prestados 
deverá seguir os limites determinados pela Norma Reguladora NR-15 do Ministério do 
Trabalho.

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

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.

Objetivos: evitar e minimizar os impactos relacionados à falta de manutenção da frota, como 
vazamentos de óleo e combustíveis, emissão de gases tóxicos e acidentes por falta de itens de 
segurança (faróis, sinalizadores sonoros, cintos de segurança, etc.).
Como: estabelecendo diretrizes para o controle da manutenção das máquinas, veículos e 
equipamentos a serem alocados na implantação do empreendimento.
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Subprograma de Controle Ambiental de Manutenção 
de Máquinas, Veículos e Equipamentos

Atividades: 
- Alocação de máquinas, veículos e equipamentos devidamente munidos de laudo de vistoria ou 
check list de itens eletromecânicos, conforme especificações do fabricante;
- Adoção de check list, em campo, de itens básicos do veículo;
- Substituição imediata de unidade de frota que se apresente fora dos padrões de manutenção;
- Alocação de máquinas, veículos e equipamentos, preferencialmente com data de fabricação 
não superior a 5 (cinco) anos.

Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Subprograma de Controle de Rupturas e
Escorregamentos de Taludes

Rupturas e escorregamentos de taludes poderão ocorrer durante a fase de implantação do 
empreendimento, nos aterros e nos cortes das vias internas. Tais ocorrências podem se originar de 
inclinações inadequadas de taludes, pluviosidade intensa, presença de estruturas geológicas 
desfavoráveis nos solos residuais e por falta de proteção das drenagens superficiais.

Objetivos: Minimizar, monitorar, controlar e evitar a formação e desenvolvimento dos processos de 
erosão, instabilização e escorregamentos; e monitorar e controlar os recalques nas fundações dos 
aterros.
Como: acompanhando e registrando as alterações do solo em seus aspectos geológico-geotécnicos na 
área diretamente afetada.
Atividades:

- Identificação de Rupturas e Escorregamentos e assoreamentos;
- Medidas Mitigadoras e de Recuperação Indicadas.

A implantação do loteamento propiciará a geração de resíduos tanto de natureza doméstica, quanto 
industrial. Assim são preconizadas medidas para controle dessa situação.

Objetivos: evitar uma possível contaminação do solo ou águas por disposição inadequada de resíduos 
sólidos,
Como: definindo as diretrizes para o correto gerenciamento dos resíduos a serem gerados durante a fase 
de implantação do empreendimento, aqui caracterizados como resíduos de construção civil - RCC, 
abrangendo a coleta, segregação, armazenamento temporário, transporte e destinação,
Atividades:

- Classificação e caracterização detalhada de todos os resíduos gerados de acordo com a Norma 
ABNT NBR 10004 e Resolução CONAMA nº307/02, com estimativas iniciais de suas quantidades;
- Levantamento, prévio à obra, dos aterros e locais adequados para a disposição dos resíduos 
previstos;
- Inclusão, no treinamento ambiental dos trabalhadores, dos aspectos de gerenciamento de 
resíduos;
- Implantação de sistema de coleta seletiva de resíduos;
- Identificação de empresas licenciadas pelo INEA ou órgão ambiental municipal para o 
transporte e disposição dos resíduos;
- Fiscalização das atividades geradoras de resíduos durante a implantação do empreendimento.
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Programa de Educação Ambiental dos 
Trabalhadores

Programa de Prospecção Arqueológica

Programa de Recuperação Paisagística

Como forma de minimizar a geração de resíduos, problemas com 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.

Objetivos: 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 para evitar, por exemplo, a caça, a pesca, a extração irregular de plantas e árvores, o 
lançamento de resíduos fora dos locais indicados, etc.

Como: Estabelecendo um sistema de treinamento dos trabalhadores para a fase de obras do 
empreendimento, 

Atividades: 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.

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

Objetivos: Aprofundar o conhecimento sobre o patrimônio arqueológico da região.

Como: Planejando as prospecções junto como cronograma e o detalhamento das obras; Levantar os 
locais de interesse cultural na região.

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.

Objetivos: colaborar com a conservação e proteção da fauna e recuperar as áreas que serão utilizadas 
para canteiros de obras, alojamentos e outros.

Como: Implantando cobertura vegetal nas áreas que serão impactadas.

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



Conclusão 

O empreendimento analisado neste estudo refere-se à instalação do Loteamento 

Alphaville Rio das Ostras, localizado no município de Rio das Ostras, no Estado do Rio de 

Janeiro.

Na última década, os municípios da região das baixadas litorâneas do estado do Rio de 

Janeiro, em especial Macaé e Rio das Ostras, vêm sofrendo impacto positivo advindo da 

intensificação da exploração petrolífera na Bacia de Campos, e recebendo grande 

aporte de Royalties oriundos da exploração de petróleo e, por consequência, 

investimentos em infraestrutura urbana, o que está atraindo considerável contingente 

de trabalhadores para a região, das mais diversas formações e especialidades. Desta 

forma, criou-se uma grande demanda imobiliária na região, cuja o empreendimento 

Alphaville Rio das Ostras visa atender. 

Desta forma, o presente empreendimento consiste na implantação de lotes 

residenciais e comerciais, áreas de lazer, áreas verdes e toda a infraestrutura necessária 

para a ocupação futura do empreendimento, como sistema de drenagem pluvial 

(superficial e subterrânea), sistema de abastecimento de água, sistema de coleta e 

tratamento de esgoto e pavimentação viária, em uma área total de 283,28 hectares.

Levantamentos realizados para este estudo, integrados com estudos realizados para o 

licenciamento ambiental do empreendimento Alphaville Rio Costa do Sol (em área 

limítrofe), proporcionaram informações fundamentais para a definição dos aspectos 

físicos, bióticos e socioeconômicos e da sua abrangência no contexto das Áreas de 

Influência do empreendimento.

A instalação do empreendimento trará consideráveis benefícios socioeconômicos, 

como dinamização da economia local, aumento da oferta habitacional e incremento na 

arrecadação de impostos pelos municípios de Rio das Ostras e Macaé.

Por estar inserida em uma área que não apresenta nenhum tipo de uso ou ocupação, 

apesar de seu entorno já ser ocupado por outro empreendimento Alphaville (Alphaville 

Rio Costa do Sol, a sul da área) e pela Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras (a 

oeste da área), a implantação do empreendimento representa uma possibilidade de 

ocupação ordenada, evitando um possível cenário de ocupação irregular impulsionada 

pelo contexto econômico positivo da região.
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Conclusão 

No tocante à Avaliação dos Impactos Ambientais, os impactos negativos mais 

significativos identificados, referem-se: ao incremento no tráfego local e aumento do 

risco de acidentes nas vias de entorno; alteração na qualidade do ar; redução do habitat 

da fauna e mudança na paisagem local durante a etapa de implantação do 

empreendimento e o aumento no consumo de água e energia, demanda por 

esgotamento sanitário e coleta de lixo e mudança na paisagem local durante a etapa de 

ocupação.

Em função da existência de empreendimentos semelhantes na região, avaliou-se o 

impacto relacionado à cumulatividade e/ou sinergia, que podem estar contribuindo 

para amplificar ou potencializar impactos específicos ocasionados pelo 

empreendimento sob avaliação. Na análise do Alphaville Rio das Ostras, foi observado 

apenas um efeito sinérgico, relativo ao empreendimento Alphaville Rio Costa do Sol 

(vizinho à área estudada) quanto ao aspecto do uso das estradas já existentes, e este foi 

considerado de pouca significância. 

Considerando o Diagnóstico Ambiental e a Avaliação dos Impactos Ambientais 

realizados para o presente estudo, ressalta-se a necessidade da execução das medidas 

ambientais de controle e mitigação e os Programas Ambientais propostos, buscando 

minimizar os impactos causados pela instalação e ocupação do empreendimento 

Alphaville Rio das Ostras.

Por todo o exposto, conclui-se que o empreendimento é ambientalmente viável dentro 

das técnicas e estratégias de execução descritas e avaliadas neste estudo, devendo ser 

adotadas as medidas mitigadoras propostas e assumidos os compromissos expressos 

nos Programas Ambientais.
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Equipe Técnica 

PROFISSIONAL  FORMAÇÃO ACADÊMICA  REGISTROS  RESPONSABILIDADES 

Rodrigo Silva Imbelloni  
Arquiteto e Urbanista  
Esp. em Eng. Sanitária e Ambiental  

CREA/RJ  200.210.6433 
CTF IBAMA 466.821 

Coordenação Técnica  

Tathiana Cardoso Pacheco  
Bióloga  

MSc. em Engenharia Ambiental  
CRBio 60.754/02 

CTF IBAMA 2255192 
Revisão Técnica  

Raquel Luiza Machado de Paula  
Bióloga  

Espec. em Gestão Ambiental 
Mestranda em Engenharia Ambiental  

CRBio 71737/02 

CTF IBAMA 5162873 
Revisão Técnica  

Soliris Melli de Oliveira Pinto  Ecóloga  CTF IBAMA 5182014 Revisão Técnica  

Sabrina Carvalho de Lima Pivato  
Engenheira de Alimentos  

Esp. em Gestão Ambiental  
CTF 2879479 

CREA/RJ 200.714.656-2 
Apoio técnico 

Fabio Richard Franco Ferreira 
Junior  Graduando em Ciências Ambientais  CTF IBAMA 5382032 Formatação 

Carolina Balthar Pinto Machado  Graduanda em Engenharia de Petróleo  CTF IBAMA  5537098 Formatação 

Flavia Benevides Magioli  
Arquiteta e Urbanista  

Pós Graduanda  em Análise Ambiental e 
Gestão do Território  

CAU/RJ 102931-2 Diagramação do RIMA 

Rafaela Granja Porto  
Advogada  

Esp. em Gestão e Controle Ambiental  

MSc. em Direito  

OAB/PE 29.596  

CTF IBAMA 540302 
 

Legislação de Interesse 

Fernanda Augusta Pinto Teixeira  Geógrafa  

MSc. em Geomática  
CREA/RJ 200.812.921-3 

CTF IBAMA 3441949 Geoprocessamento 

Daniel Dias Loureiro  Oceanógrafo  

MSc. e DSc.em Geoquímica Ambiental  
CTF IBAMA 635935 

Diagnóstico Qualidade da Água 
Superficial e Caracterização da 

Água Subterrânea 

Camila Fernanda Nunes Borges Leal  

Geógrafa  

Esp. em Arqueologia, Paleontologia e 
Geologia Ambiental  

Mestranda em Geologia/ Espeleologia  

CREA/RJ 200.712.693-5 

CTF IBAMA 1578167 

Diagnóstico Meio Físico e 
Coordenação da Caracterização e 

Avaliação do Patrimônio 
Arqueológico 

Fernando A. de N. Castro Pinto  
Engenheiro Mecânico  

MSc. em Ciências em Engenharia 
Mecânica  

CREA-RJ 881018652/D 

CTF IBAMA 4900414 
Caracterização dos Níveis de 

Ruído 

Monique  Medeiros Gabriel  Bióloga  

MSc. em Botânica  
CRBio 55.832/02  

CTF IBAMA 1907751 Diagnóstico Meio Biótico 

Iuri Veríssimo de Souza  Biólogo  

MSc. em Zoologia  
CRBio 42.964/ 02  

CTF IBAMA 2193083 Diagnóstico Meio Biótico 

Janice Rezende Vieira Peixoto  Geógrafa  

MSc. e DSc. em Geografia  
CREA/SC 064905-0 

CTF IBAMA 903831 
Diagnóstico Meio 
Socioeconômico 

Marcela Nogueira de Andrade  Turismóloga  

MSc. em Antropologia e Arqueologia  CTF IBAMA 5407812 Caracterização e Avaliação do 
Patrimônio Arqueológico 
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