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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral deste Marco de Gestão Ambiental – MGA é identificar o conjunto de 

princípios e diretrizes que nortearão todas as atividades do Programa de 

Fortalecimento da Gestão do Setor Público e do Desenvolvimento Territorial 

Integrado (Rio Metrópole - Progestão II)de forma a prevenir, minimizar ou 

compensar os impactos ambientais e sociais gerados pela execução das atividades 

e projetos previstos. 

1.1 O Programa Rio Metrópole - Progestão II 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio de um Comitê de Coordenação 

presidido pela Vice Governadoria do Estado, com a participação das Secretarias de 

Obras, de Fazenda e de Planejamento e Gestão, implementarão o Programa de 

Fortalecimento da Gestão do Setor Público e do Desenvolvimento Territorial 

Integrado (Rio Metrópole- Progestão II). O mesmo será financiado pelo Acordo de 

Empréstimo entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o BIRD. 

 

Objetivo: O programa busca, de forma geral, melhorar a gestão articulada de 

políticas públicas territoriais no Estado do Rio de Janeiro, por meio de 3 

componentes: (i) Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade; (ii) Desenvolvimento 

Social; (iii) Sustentabilidade Fiscal. 

Os beneficiários: Os beneficiários diretos do Rio Metrópole- Progestão II serão as 

diversas Secretarias de Estado e Instituições Governamentais do Estado do Rio de 

Janeiro como: Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Obras, 

Secretaria de Estado de Habitação, Secretaria de Estado do Ambiente, Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Transporte, 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria de 

Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de 

Defesa Civil e Ministério Público. Os repasses do programa têm por objetivo, o 

fortalecimento institucional desses organismos do estado. Indiretamente, a 

sociedade civil do Estado do Rio de Janeiro, em especial da Região Metropolitana 

do Rio, também serão beneficiados pelo programa. 
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Financiamento: O Progestão II tem um custo total estimado em US$48.000.000 

(quarenta e oito milhões de dólares americanos). Dada a natureza da operação, não 

haverá a necessidade de contrapartida financeira por parte do Estado do Rio de 

Janeiro. O prazo de execução será de 4 anos. 

Arranjos Institucionais do TAL II: Serão instituídas 3 Unidades Gestoras de 

Projeto (UGPs) no âmbito da SEOBRAS, SEFAZ e SEPLAG. As mesmas deverão 

controlar e acompanhar a execução física do programa, de seu manejo financeiro e 

contábil e das atividades de fortalecimento institucional, com a participação de 

representantes das Secretarias e órgãos diretamente responsáveis pelas ações do 

programa. 

 

1.2 Componentes do Rio Metrópole - Progestão II 

Componente 1: Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – Nesse componente 

estão incluídas ações relacionadas à governança metropolitana e a gestão do 

território; ao transporte público; à habitação e regularização fundiária e ao meio 

ambiente e prevenção de riscos. 

Componente 2: Desenvolvimento Social – Nesse componente são previstas ações 

relacionadas às áreas de assistência social; saúde; educação e ao Ministério 

Público, este último com o objetivo de fortalecer a gestão para o combate às drogas. 

Componente 3: Sustentabilidade Fiscal – O último componente do TAL II prevê 

ações que estão relacionadas às políticas para administração tributária, atração de 

investimentos, ambiente de negócios e gestão da dívida. 

 

1.3 Impactos Ambientais dos Subcomponentes do Rio Metrópole - 

Progestão II 

  Segundo a Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, considera-

se como impacto ambiental "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: I - a saúde, 

http://www.mma.gov.br/port/CONAMA/res/res86/res0186.html
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a segurança e o bem estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III 

- a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e V - a 

qualidade dos recursos ambientais". 

Para a elaboração do presente Marco de Gestão Ambiental, identificaram-se os 

possíveis impactos ambientais decorrentes da implantação dos projetos do Pró-

gestão II, conforme descrito e sintetizado no Quadro 1.  

É importante destacar que grande parte dos investimentos e atividades previstas no 

Pró-gestão II não irá resultar em obras ou intervenções diretas, sendo voltados 

fundamentalmente para ações de fortalecimento institucional, de capacitação 

técnica e de elaboração de estudos, projetos, planos e/ou manuais. Portanto, os 

impactos ambientais diretos dos projetos são pouco significativos. 

Os projetos do Sub-componente 1.3 destacam-se por iniciativas relacionadas ao 

planejamento, elaboração de modelos de gestão, manuais operacionais e desenho 

de programas voltados para habitação. O binômio habitação/meio ambiente está 

relacionado a um universo complexo de questões e situações, tais como as 

implicações ambientais que a localização de uma habitação pode gerar no tecido 

urbano; as alterações ambientais promovidas pela implantação de unidades 

habitacionais, como a supressão de vegetação nativa, alterações de terreno e da 

paisagem local, uso de recursos materiais e energéticos, geração de poeira, 

entulhos e ruídos durante as obras; as demandas oriundas da ocupação, como 

abastecimento e fornecimento de energia elétrica, a gestão e destinação de 

resíduos e efluentes, dentre outros.  

O projeto de aquisição de equipamentos para monitoramento hidrometeorológico do 

Subcomponente 1.4, por sua vez,pode promover impactos negativos durante a 

implantação dos referidos equipamentos, tais como supressão de vegetação nativa 

e alterações de terreno e da paisagem local.  
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Quadro 1: Ocorrência de impactos Ambientais dos Subcomponentes do Programa Rio Metrópole - Progestão II 
 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE 
Assistência 

Técnica 
MARCO DE GESTÃO AMBIENTAL 

1.      Desenvolvimento Urbano E Sustentabilidade Orgão Descrição das Atividades 
Impactos 

ambientais 

1.1 - 
Governança 

do 
Território 

·Construção e operacionalização de um sistema de 
monitoramento e avaliação para a gestão dos 
impactos no território com indicadores de qualidade. 
(produto final: sistema operacional).   Etapa 1 - 
Consultoria individual, Etapa 2 - Consultoria PJ para 
desenvolvimento de sistema 

SEOBRAS 
Contratação de consultores para a estruturação e 
operacionalização do sistema e treinamento de equipe 
de acompanhamento. 

Não 

· Proposta para reforma do arranjo institucional para 
gestão de desenvolvimento metropolitano, incluindo  
revisão da Lei Estadual N 87/97 e de outras normas, 
sobre governança metropolitana.·  
Desenho de um sistema de gestão integrada de 
projetos de investimento na RMRJ (produto final: 
decreto).  Consultoria individual (1 ou 2) 

SEOBRAS 

Contratação de consultores para estudos e consultas 
para a formulação de uma proposta de sistema de 
gestão integrada de projetos de investimento para a 
RMRJ, incluindo a revisão da Lei Numero 87/97. 

Não 

·Elaboração de um Plano Integrado para o 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro.  Estudo técnico para integrar os Planos de 
Habitação, Urbanismo, Transporte, Saneamento e 
outros de âmbito metropolitano.  
·Incluindo integração do   Plano Metropolitano de 
Transportes incluindo uso do solo e planejamento 
habitacional, contratação distinta no tempo e 
especialista - Subitem 1)Sintetização da Base de 
Dados 2)Gestão do Concurso 3)Concurso paea ideias 
do Masterplan Metropolitano 4)Elaboração Final do 
Masterplan Metropolitano 

SEOBRAS 

Realização de Workshop para discussão da 
modelagem Metropolitana, com a participação de 
especialistas de outros paises e de outros estados, 
além de especialistas locais na temática 
Metropolitana, com o objetivo de estruturar um 
concurso internacional de  propostas para o futuro da 
Metrópole do Rio de Janeiro para os próximos 20 
anos. Realização do concurso e discussão com a 
sociedade das propostas para o desenho de um Plano 
Integrado da RMRJ - Master Plan. Realização do 
Plano Integrado, que já estará consignado no PPA 
2012/2015. 

Não 

Elaboração Mapeamento através de Ortofotocartas 
das áreas urbanas da Região Metropolitana SEOBRAS 

Contratação de Serviços de Mapeamento digital 
atraves de ortofotocartas da area urbana da Região 
Mteropolitana 

Não 
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1.2 - 
Transporte 

Público 

·Avaliação Expedita do Bilhete Único. Estudo de 
Alternativas para sua expansão (incluindo serviços 
municipais de transporte). Termos de referência 
detalhados para desenvolvimento do sistema 
metropolitano expandido de Bilhete Único.(Empresa 
de Consultoria) \Pesquisas anuais até o final da 
operação (4 anos). 

Transporte 

Contratação de consultoria para a elaboração de 
Termos de referência detalhados para 
desenvolvimento do sistema metropolitano expandido 
de Bilhete Único.(Empresa de Consultoria) \Pesquisas 
anuais até o final da operação (4 anos), considerando-
se os aspectos citados na descrição do problema 
apresentado. 

Não 

·Definição de uma forma de atuação da AMTU-RJ com 
revisão de papéis para: reforçar a capacidade de 
formulação de políticas públicas e melhorar a 
cooperação intersetorial (empresa de consultoria) - 1 
ano. Estudo de viabilidade parapara criar um modelo 
de agencia metropolitana (possibilidade: decisão 
politica sobre a criação de uma nova agência 
metropolitana, neste caso custaria mais caro).\modelar 
uma açao mais efetiva do estado em função da crise 
atual. 

Transporte 

Contratação de empresa para  reavaliar o quadro 
institucional sobre a Secretaria e órgãos relacionados,  
e, se necessário, propor adequações visando a 
cooperação intersetorial, estabelecer nova missão, 
visão e um macro planejamento para o setor a curto, 
médio e longo prazo com foco nos existentes de 
Modelos de Secretarias de Transportes consagradas 
nacionalmente e internacionalmente deverão ser 
avaliados com o objetivo de servir de base para a 
proposição em questão tendo em vistas as melhores 
práticas administrativas na formação do modelo 
proposto. 

Não 

·Fortalecer a capacidade da AGETRANSP. Estudo de 
viabilidade e equipamentos para estruturar Central de 
informações regulatórias para que a AGETRANSP 
possa fazer intervenções no sistema em caso de crise 
(orçar equipamentos).Pendente com Waldir para 
consultar AGETRANSP, necessidade de recursos. 

Transporte 

Sistema de acesso em tempo real aos sistemas dos 
painéis sinóticos do controle operacional e do controle 
de energia das Concessionárias de transporte 
metroviário e ferroviário para fins de supervisão e 
acompanhamento 

Não 

1.3 
Habitação 

1.3.1.1Estudos técnicos para elaborar uma proposta 
de fortalecimento institucional da SEH e CEHAB. SEH/CEHAB 

Contratação de consultoria para identificar as 
necessidades de revisão das estruturas 
organizacionais da SEH e CEHAB.Bem como 
identificar alternativas com vistas a avaliar a 
necessidade de alterar a personalidade jurídica da 
CEHAB. 

Não 
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1.3.1.2 Estudos técnicos para desenho de programas: 
aluguel/locação social, lotes, assistência técnica para 
construção e melhorias, aquisição de usados (outros) 
e devida integração com os programas sociais. Estudo 
técnico sistematizando parâmetros urbanísticos para 
novos loteamentos em áreas de interesse social, com 
base nos processos de regularização de loteamentos 
analisados pelo ITERJ e outras práticas no Brasil. 

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

Consultores individuais para elaborar estudos de 
viabilidade e empresa de consultoria para desenhar o 
fluxo operacional e manuais de programas 

Sim 

1.3.1.3 Elaboração de um manual operacional para 
identificar áreas vazias ou subutilizadas para uso em 
habitação. (i) identificação de áreas na Av. Brasil entre 
Deodoro e Campo Grande, e (ii) estudo de viabilidade 
de projeto piloto em uma das áreas identificadas.  

SEH/ 
SEOBRAS 

Desenvolvimento de um sistema para identificar áreas 
vazias e subutilizadas para uso em habitação, 
inclusive fluxo operacional, responsabilidades, 
instrumentos legais e tecnológicos, etc. 

Sim 

1.3.1.4 Desenvolvimento de modelo para núcleos 
habitacionais de grande porte integrados de uso misto 
(renda e uso) integrado a políticas sociais, serviços, 
etc, e estudo de viabilidade, incluindo estruturação 
econômica e financeira (avaliando alternativas de 
PPP´s) de aplicação deste modelo próximo a 3 
empreendimentos estruturantes da RMRJ (priorizando 
atendimento a famílias de 0 a 3 SM). 

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

Consultores internacionais, empresas e individuais: 
México (grandes empreendimentos), Chile 
(empreendimentos integrados com programas 
sociais), Cingapura (uso misto) e África do Sul (PPP).  

Sim 

1.3.2 Estudos para: (i) levantar passivos e estratégias 
de negociação/regularização de conjuntos 
habitacionais, incluindo modelo operacional de 
atendimento à população; e (ii) elaborar uma 
estratégia de gestão e manutenção condominial para 
os futuros empreendimentos (PAC/MCMV). 

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

Projeto piloto no Conjunto D. Jaime Barros Câmara 
para regularizar conjuntos habitacionais existentes 
tendo a vista o desenho de um modelo de um sistema 
condominial autônomo e sustentável.  

Sim 

1.3.3 Desenho do Plano Integrado de Regularização 
Fundiária e Urbanística Sustentável  (integração com 
outras intervenções do estado, diagnóstico dos 
programas e avanços das prefeituras).  

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

Objetivo da consultoria: desenhar um Plano de 
Regularização Fundiária para o estado, com 
levantamento e diagnóstico da estrutura institucional e 
avanços técnicos e legais dos municípios, além de 
desenhar um Programa Estadual de Regularização 
Fundiária. 

Sim 

1.3.4.1 Capacitação de representantes do poder 
público e da sociedade civil organizada para 
regularização fundiária e implantação de programas 
habitacionais (incluindo material didático). 

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

Orçamento de capacitação para ações da CEHAB e 
ITERJ, conjunta ou separadamente. Não  
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1.3.4.2 Seminário de lançamento do Plano de 
Habitação 

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

Seminário com resultados do Plano de Habitação e 
resultados parciais do Plano de Regularização 
Fundiária, com participação nacional e internacional 
para comentários. 

Não 

1.4 - Meio 
Ambiente e 
Prevenção 
de Riscos 

Sustentabilidade dos investimentos executados no 
Projeto Iguaçu, Baixada Fluminense 

INEA/ 
DRM/SECT/ 
Defesa Civil 

Desenhar modelos de sustentabilidade da gestão, 
operação e manutenção do sistema de canais, 
comportas, bombas e parques lineares das Bacias dos 
rios Iguaçu/Botas e Sarapuí e do Sistema Gericinó, na 
Baixada Fluminense. 

Não 

Estruturação e otimização do banco de dados de 
riscos e desastres naturais 

INEA/ 
DRM/SECT/ 
Defesa Civil 

Customizar e implantar um sistema  de registro, 
informação e avaliação de riscos (hidro-geo-
meteorologico) e desastres visando aprimorar a 
gestão de riscos e desastres do Rio de Janeiro, 
envolvendo:  desenvolvimento de sistema 
informatizado e sistema de gestão financeira (incluindo 
levantamento de gastos com prevenção, emergência e 
recuperação) 

Não 

Aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão 
integrada de riscos e desastres  

INEA/ 
DRM/SECT/ 
Defesa Civil 

Desenvolvimento de Protocolos de gestão de risco e 
de emergência (exemplo: riscos de deslizamentos, 
enchentes, incêndios florestais e outros acidentes 
ambientais) entre órgãos do Estado e municípios da 
RMJR, incluindo as ações de emergência e de 
assistência social pós-desastre, e os acordos com os 
Municípios instituídos  (GRAC – Grupo de Agências 
Coordenadas). Empresa de consultoria, internacional, 
1 ano. (ii) Planos de contingencia a nivel municipal 
com integracao dos mapas de risco do INEA e DRM; 
(iii) desenvolvimento e aprimoramento de um sistema 
de comando integrado de gerenciamento de crises; 
(iv) marco de reassentamento involuntário para 
populações em áreas de risco não mitigável; (v) 
Desenvolvimento de arranjo institucional para o 
sistema integral de risco de desastre; (vi) estrategia de 
comunicação social para riscos de desastres 
associado ao sistema de alerta 

Não 

Mapeamento de risco a escorregamentos 
INEA/ 

DRM/SECT/ 
Defesa Civil 

Mapeamento de risco a escorregamento, dando 
ênfase a áreas de antigos aterros e lixões. 2 anos. Não 
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COMPONENTE/SUBCOMPONENTE 
Assistência 

Técnica 
MARCO DE GESTÃO AMBIENTAL 

2 - Desenvolvimento Social Orgão Atividades 
Impactos 

ambientais 

2.1 
Assistência 

Social 

2.1.1 Eixo Monitoramento e Avaliação 

SEASDH 
Ação 1 -   Contratação de consultoria para desenho de 
modelagem de monitoramento de programas, incluindo 
mapeamento dos mesmos e elaboraçao de indicadores . 

Não 

SEASDH Ação 2 - Contratação de consultoria para avaliação de 
programas estruturantes da SEASDH Não 

SEASDH 
Ação 3 - Contratação de consultoria para identificação de 
necessidades de recursos humanos e físicos para montagem 
de estrutura de monitoramento e avaliação. 

Não 

SEASDH Ação 4 -  Contratação de Empresa para Capacitação de 
Recursos Humanos da SEASDH em M&A. Não 

2.1.2 Eixo Tecnologia da Informação 

SEASDH Ação 1 - Compra de equipamentos de infraestrutura - 
Servidores/Switches/Armazenamento Não 

SEASDH Ação 2 -  Compra de softwares  - Sistemas Operacionais / 
Armazenamento de Dados Não 

SEASDH Ação 3  -  Locação de espaço em Data Center para equip. de 
infraestrutura- Modalidade Colocation Não 

Equipamentos para monitoramento 
INEA/ 

DRM/SECT/ 
Defesa Civil 

Aquisições: (i) 2 radares meteorológicos; (ii) 40 
estações meteorológicas automáticas; (iii) 40 estações 
automáticas pluvio-fluviométricas; e (iv) veículo 
especial para atendimento de emergências associadas 
a escorregamentos. 

Sim 

Treinamento e capacitação 
INEA/ 

DRM/SECT/ 
Defesa Civil 

Implementação de programas de capacitação técnica 
às equipes do DRM, SEFAZ, INEA, SECT, SESDEC e 
SEASDH, Municípios, incluindo visitas técnicas a 
experiências bem sucedidas (inclusive treinamento 
para novos equipamentos).4 anos. 

Não 

Assistência Técnica 
INEA/ 

DRM/SECT/ 
Defesa Civil 

Assistência Técnica para o desenvolvimento de 
documentos técnicos, especificações, termos de 
referência 

Não  
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SEASDH Ação 4  - Contratação de serviços de Segurança da 
Informação Não 

SEASDH Ação 5 -  Compra e customização de aplicativos para 
Monitoramento e Avaliação da SEASDH Não 

SEASDH Ação 6  - Desenvolvimento de Sistemas de Informação da 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Não 

SEASDH Ação 7  - Contratação de consultores para qualificação e 
suporte técnico do Cadastro Único Não 

SEASDH Ação 8 - treinamento da equipe para uso dos sistemas e 
aplicativos implantados Não 

2.1.4 Eixo Gestão da SEASDH 

SEASDH 

Ação 1 -  Contratação de Consultoria para Detalhamento de 
Planejamento Estrátégico e suas componentes, com a 
finalidade de identificar a missão, a visão, os objetivos, o plano 
de ações, os indicadores e as metas da SEASDH. 

Não 

SEASDH 
Ação 2 - Contratação de Consultoria para gerenciamento da 
rotina, definição de fluxos, padronização dos processos, 
acompanhamento e tratamento de anomalias.  

Não 

2.1.5 - Apoio Técnico para os cinco eixos estruturantes da SEASDH  

2.1.5.1 - Agenda social nos territorios 
pacificados 

SEASDH Ação 1 - Realização de seminários e consultorias para 
desenvolvimento das ações nos territórios Não 

2.1.5.2 - Plano Estadual de Erradicação da 
Pobreza Extrema 

SEASDH Acao 1 - Realizacao de workshops com parceiros do eixo 
gestão de oportunidades Não 

SEASDH Acao 2 - Contrataco de consultoria para desenho de estrategias 
de inducao da oferta Não 

SEASDH Acao 3 - Contratacao de consultoria para desenho de estrategia 
de comunicacao do Plano Não 

2.1.5.3 - Pacto de Gestão do SUAS nos 
Municípios 

SEASDH Ação 1 - Realização de seminários e treinamento em gestao e 
qualificação dos serviços para os Municipios Não 

SEASDH Ação 2 - Realização de ações para o fortalecimento do controle 
social democrático e participativo Não 

SEASDH Ação 3 - Realização de ações para o desenvolvimento e 
aprimoramento do sistema de informação do SUAS Não 
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2.1.5.4 - II Plano Estadual de Direitos 
Humanos (PEDH II) 

SEASDH 
Ação 1 -  Contratação de consultoria para desenho e 
implementação de metodologia para discussão e aprovação do 
PEDH II nas conferências regionais e estaduais.   

Não 

SEASDH Ação 2 - Contratação de consultoria para desenho de programa 
para implementação do PEDH II.  Não 

2.1.5.5 - Políticas sociais e grandes projetos 
de investimento no Estado 

SEASDH 
  Ação 1 - Realização de seminários e consultorias sobre 
políticas sociais e grandes projetos estruturantes do Estado do 
Rio de Janeiro 

Não 

2.2-
Educação 

2.2.1 - Avaliação da Rede Física da SEEDUC e estabelecimento de modelo de gestão  

Treinamento dos servidores visando 
aperfeiçoamento profissional, para uma gestão 
de qualidade 

SEEDUC Contratação de serviço de consultoria para elaboração de 
diagnóstico e indicação de formas de intervenção Não 

Propor um novo modelo de gestão da Rede 
Física, permitindo à SEEDUC reduzir seus 
esforços no gerenciamento de infra-estrutura e 
intensificar sua atuação na ação pedagógica 

SEEDUC 
Contratação de serviço de consultoria para desenvolvimento de 
um projeto piloto que atenda à modalidade de intervenção 
identificada. 

Não 

Estabelecer as adequações necessárias às 
dependências do prédio em conformidade com 
o projeto e criar a infraestrutura adequada. 

SEEDUC Contratação de serviço de consultoria para avaliação do projeto 
implementado visando a sua adequação à rede  Não 

2.3-Saúde 

2.3.1 Criar e Implantar Metodologia de Pesquisa 
Qualitativa das Estratégias de Saúde da Família 
do Estado do Rio de Janeiro 

SESDEC 

 Diagnosticada a Baixa Resolução e Qualidade da Atenção 
Básica, impactando na orientação da Rede de Atenção do 
Estado, este Projeto tem como objeto avaliar e solucionar este 
Problema a SESDEC propõe Criar e Implantar Metodologia de 
Pesquisa Qualitativa das ESF do Estado do Rio de Janeiro 

Não 

2.3.2 Analisar os processos para geração de 
informações e indicadores para o BI nos 
Hospitais da SESDEC 

SESDEC 
Realizar adequações nos Hospitais para a obtenção de 
indicadores de BI, definir e implementar indicadores de 2ª onda 
em cada um dos Hospitais e otimizar processos de atendimento 

Não 

2.4-
Ministério 

Público 

2.4.1 Diagnóstico da Situação da  na rede 
pública de saúde mental dos municípios, com 
enfoque no atendimento ao usuário de drogas 

MP 
Contratação de Consultoria Pública ou Privada para proceder ao 
levantamento da situação da rede pública de saúde mental dos 
municípios, com enfoque no atendimento ao usuário de drogas 

Não 

2.4.2 Capacitação de pessoal do Ministério 
Público e demais envolvidos que atuam na 
Rede de Atendimento ao Usuário de Drogas 

MP 

Contratação de Consultoria Pública ou Privada para proceder a 
Capacitação de pessoal do Ministério Público e demais 
envolvidos que atuam na Rede de Atendimento ao Usuário de 
Drogas 

Não 

2.4.3 Avaliação e monitoramento das 
providências adotadas pelos Municípios  MP 

Contratação de Consultoria(s) Pública(s) ou Privada(s) para 
avaliação e monitoramento das ações realizadas pelos 
Municípios a partir da atuação do Ministério Público 

Não 
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COMPONENTE/SUBCOMPONENTE 
Assistência 

Técnica 
MARCO DE GESTÃO AMBIENTAL 

2 – Sustentabilidade Fiscal Orgão Atividades 
Impactos 

ambientais 

 3.1.1 Política e 
Administração 

Tributária 

3.1.1.1  Estudos técnicos para elaborar uma 
metodologia para estimativa das perdas com 
as renúncias fiscais 

SEFAZ 

Contratação de consultoria para avaliação e levantamento 
das renúncias fiscais (Estado, CONFAZ etc.) e redução de 
alíquotas e elaboração de metodologia para estimativa das 
perdas 

Não 

3.1..1.2 -Compensação da perda de recita 
com a extinção do FECP SEFAZ 

Contratação de consultoria para avaliação das perdas de 
receita com a eliminação do FRCP e elaboração de proposta 
para  compensação das perdas. 

Não 

3.1.1.3 Alteração nos procedimentos de 
parcelamento de débitos SEFAZ 

Contratação de consultoria para elaborar diagnóstico da 
situação e propor novos procedimentos de cobrança e 
parcelamento de débitos. 

Não 

3.1.1.4 Implantação de sistema de controle da 
operação do IPVA totalmente administrado 
pela Fazenda 

SEFAZ 
Desenvolvimento e implantação de um sistema de TI para 
mover o controle da operação do IPVA do banco para a 
SEFAZ 

Não 

3.1.1.5 - Implantação de sistema integrado 
para contabilização dos débitos e créditos dos 
contribuintes 

SEFAZ 
Definição e Desenvolvimento de um sistema totalmente 
integrado de contabilização dos débitos e créditos dos 
contribuintes 

Não 

 3.2 Ambiente 
de Negócios 

3.2.1 Estudos técnicos para revisão do 
processo de apelação para identificar gargalos 
e implementar medidas para simplificação e 
celeridade 

SEFAZ 

Contratação de consultoria para efetuar diagnóstico e propor 
novos procedimentos para simplificação e celeridade do 
processo de julgamento dos recursos, no âmbito do 
Conselho dos Contribuintes 

Não 

3.1.3 
Investimentos 

3.3.1 Estruturação de um banco de dados 
comum a todos os projetos de investimento no 
Estado 

SEFAZ 
Contratação de consultoria para efetuar os estudos e propor 
solução para os problemas identificados, incluindo eventuais 
aprimoramentos institucionais 

Não 

3.3.2  Aperfeiçoamento de servidores na área 
de investimentos SEFAZ 

Contratação de consultores para capacitação de servidores 
em formulação e acompanhamento de projetos e avaliação 
de resultados 

Não 

3.4.1 Estudos técnicos para auxiliar no 
desenvolvimento e diagnóstico dos 
mecanismos que serão necessários para 
implantação das melhores práticas de gestão 
da dívida 

SEFAZ 
Contratação de consultoria para realização do diagnóstico, 
identificação dos mecanismos de gestão da dívida e 
elaboração de plano de implantação 

Não 

3.4.2 Aperfeiçoamento dos técnicos da área 
de gestão de dívida SEFAZ Contratação de consultores  para capacitação dos servidores 

da área de Controle e Acompanhamento da Dívida Não 
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Portanto, para o presente Marco, detalharam-se as principais questões 

ambientais pertinentes aos projetos do Subcomponente 1.3 (Habitação) e 1.4 

(Meio Ambiente e Prevenção de Riscos), conforme indicado no quadro 2. 

Quadro 2: Subcomponentes com possíveis impactos ambientais negativos 
 

 

Subcomponentes/atividades com impactos ambientais negativos 
Órgão 

responsável 

 1.3 Habitação  

1.3.1.2 Estudos técnicos para desenho de programas: aluguel/locação social, 
lotes, assistência técnica para construção e melhorias, aquisição de usados 
(outros) e devida integração com os programas sociais. Estudo técnico 
sistematizando parâmetros urbanísticos para novos loteamentos em áreas de 
interesse social, com base nos processos de regularização de loteamentos 
analisados pelo ITERJ e outras práticas no Brasil. 

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

1.3.1.3 Elaboração de um manual operacional para identificar áreas vazias ou 
subutilizadas para uso em habitação. (i) identificação de áreas na Av. Brasil entre 
Deodoro e Campo Grande, e (ii) estudo de viabilidade de projeto piloto em uma 
das áreas identificadas.  

SEH/ 
SEOBRAS 

1.3.1.4 Desenvolvimento de modelo para núcleos habitacionais de grande porte 
integrados de uso misto (renda e uso) integrado a políticas sociais, serviços, etc, 
e estudo de viabilidade, incluindo estruturação econômica e financeira (avaliando 
alternativas de PPP´s) de aplicação deste modelo próximo a 3 empreendimentos 
estruturantes da RMRJ (priorizando atendimento a famílias de 0 a 3 SM). 

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

1.3.2 Estudos para: (i) levantar passivos e estratégias de negociação/ 
regularização de conjuntos habitacionais, incluindo modelo operacional de 
atendimento à população; e (ii) elaborar uma estratégia de gestão e manutenção 
condominial para os futuros empreendimentos (PAC/MCMV). 

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

1.3.3 Desenho do Plano Integrado de Regularização Fundiária e Urbanística 
Sustentável (integração com outras intervenções do estado, diagnóstico dos 
programas e avanços das prefeituras).  

SEH/ 
CEHAB/ 
ITERJ 

1.4 - Meio Ambiente e Prevenção de Riscos 

Aquisição de equipamentos para monitoramento: (i) 2 radares meteorológicos; 
(ii) 40 estações meteorológicas automáticas; (iii) 40 estações automáticas 
pluvio-fluviométricas; e (iv) veículo especial para atendimento de emergências 
associadas a escorregamentos. 

INEA/ 
DRM/SECT/ 
Defesa Civil 
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2 CONTEXTO AMBIENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Localizado na Região Sudeste do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro faz 

divisa com os estados de Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Possui 92 

municípios em uma área territorial de aproximadamente 4.300.000 Km². Sua 

zona costeira é a terceira maior do país com a extensão de aproximadamente 

635 Km, sendo superada em tamanho apenas pelas costas da Bahia e Maranhão.  

 

 
Figura 1: Estado do Rio de Janeiro (Fonte: IBGE) 

 
 

2.1 Caracterização Ambiental 

O Estado do Rio de Janeiro está inserido no bioma da Mata Atlânticae tem 

como característica paisagens diversificadas, com escarpas elevadas à beira-mar, 

restingas, baías, lagunas e florestas tropicais.Seu relevo é composto portrês 

regiões morfologicamente distintas: a Planície Litorânea, as Serras Fluminense e 

o Planalto, que se estendem como faixas paralelas, do litoral para o interior.O 

clima predominante no estado é o tropical, com pequenas variações, em função, 

principalmente, do relevo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escarpa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Restinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_%28geografia%29
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A grande diversidade de habitas resulta em uma concentração relevante 

de espécies endêmicas, entretanto da cobertura vegetal original no Estado, 

pouco resta. A ocupação agropastoril levou a uma quase completa extinção da 

Mata Atlântica que recobria, anteriormente, cerca de 91% da superfície atual 

Estado. Dessa vegtação restam, nos dias atuais, apenas pequenas manchas 

situadas em locais menos acessíveis ou muito acidentados, impróprios para a 

agricultura e pecuária como nas encostas mais íngremes das serras do Mar e 

Mantiqueira. 

Além da Mata Atlântica, a cobertura vegetal compreendia também 

manguezais e formações de restinga e praia; campos de altitude, nas porções 

mais elevadas das serras (serra dos Órgãos e maciço do Itatiaia) e os campos da 

planície deltaica do rio Paraíba do Sul (Campos dos Goitacazes). Todos sofreram 

profunda interferência da ocupação humana. 

Orio Paraíba do Sul é o principal do Estado. Nasce em Taubaté e 

desemboca no Oceano Atlântico na altura de São João da Barra. Seus principais 

afluentes, no Estado, são o Paraibuna, Pomba e o Muriaé, pela margem 

esquerda, e o Piabanha e o Piraí pela margem direita. Além do Paraíba do Sul, 

destacam-se de Norte para Sul, os riosItabapoana, que marca fronteira com o 

Espírito Santo, o Macabu, que deságua na Lagoa Feia, o Macaé, o São João, o 

rio Macacu, o Magé e o Guandu.O litoral fluminense é pontilhado por numerosas 

lagoas, antigas baías fechadas por cordões de areia. As mais importantes são as 

lagoas Feia, a maior do Estado, Araruama, Saquarema, Maricá, Marapendi, 

Jacarepaguá e Rodrigo de Freitas, as três últimas no município do Rio de Janeiro. 

 

2.2 Desastres Naturais no ERJ 

Vários estudiosos afirmam que os desastres naturais de origem 

atmosférica tendem a aumentar em todo o Brasil, com destaque para as 

tempestades e os eventos de precipitações intensas sobre as regiões Sul e 

Sudeste do Brasil (MARCELINO, 2008). 

De fato, dentre os eventos extremos de todos os tipos e natureza, no 

Estado do Rio de Janeiro, há indicações de que os episódios oriundos dos 

eventos hidrológicos extremos são aqueles de maior representatividade, 

constituindo 75% do total de ocorrências documentadas pelo Departamento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taubat%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Barra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraibuna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Pomba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Muria%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piabinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Pira%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Macabu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Feia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Maca%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Macacu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Maj%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Guandu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Feia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Araruama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Saquarema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Maric%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Marapendi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Jacarepagu%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Rodrigo_de_Freitas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
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Geral de Defesa Civil (DGDEC) do Estado do Rio de Janeiro no período de 2000 

a 2009 (Quadro 3). 

Quadro 3: Ocorrências de EHE e outros eventos registrados pela DGDEC no Estado do Rio de 
Janeiro (2000-2009) 

 

Total de ocorrências 
Deslizamentos, Alagamentos, 

Enxurradas e Enchentes. 
Outras 

ocorrências 

498 395 103 
 

       Fonte: DGDEC, 2010. 

Os dados disponibilizados pelo Sistema de Defesa Civil no Estado do Rio 

de Janeiro constam informações acerca da Recorrência, Vítimas fatais, Tipo de 

evento, Afetados diretos, Afetados indiretos, Datas dos eventos, Anos de análise 

por evento, População do Município/RH, Quantidade (número) de eventos 

(analisados de acordo com parâmetros climáticos em fontes diversas, inclusive 

jornais). Estes documentos servem de base às administrações municipais para 

iniciar o processo de reconhecimento de Situações de Emergência (SE) e Estado 

de Calamidade Pública (ECP).  
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3 MARCO LEGAL AMBIENTAL 

 

No Estado do Rio de Janeiro, a gestão Estadual do meio ambiente é 

orientada pelas Políticas Públicas Estaduais e operada pelo seu arranjo 

institucional, se pauta em um conjunto de diretrizes traduzidas no seu Plano 

Estratégico Ambiental, harmonizadas com a PNMA. 

Um das premissas da PNMA tem como objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental necessária à vida, além de assegurar 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, visando reduzir os impactos 

negativos da ação antrópica. 

 

3.1.1 Licenciamento ambiental 

 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo por meio do 

qual o órgão ambiental competente (federal, estadual ou municipal) autoriza a 

localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras e aqueles capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental. 

O licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecido 

pela lei Federal n.º 6.938, de 31/08/81, também conhecida como Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente.As principais diretrizes para o licenciamento são 

expressas na resolução CONAMA nº 001 de 23/01/86, que dispõe sobre Estudo 

de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental- Rima no 

licenciamento ambiental, e na Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/97, dispõe 

sobre o Licenciamento e quedefine as competências da União, Estados e 

Municípios. 

No Estado do Rio de Janeiro, o Sistema de Licenciamento Ambiental 

(SLAM) foi instituído pelo Decreto Estadual nº 42.159, de 02/12/2009, em 

consonância com o Decreto-lei nº 134, de 16/06/1975, alterado em parte pela Lei 

Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, que criou o Instituto Estadual do Ambiente – 

INEA. 

http://200.20.53.7/Ineaportal/Documentos/LoadFile.aspx?id=0A0D0E47-63E9-492D-B105-7CDAC72D574A
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3.1.2 Recursos Hídricos 

 

O marco legal da gestão dos recursos hídricos no Brasil é o Código de 

Águas, estabelecido pelo Decreto Federal n° 24.643, de 10 de julho de 1934, 

ainda em vigor. Alguns de seus artigos, no entanto, foram revogados pela 

Constituição de 1988. Em 08 de janeiro de 1997, foi aprovada a Lei nº 9.433, que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou o inciso XIX do Art. 21 da 

Constituição Federal e deu outras providências.  

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem por 

objetivo coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar administrativamente os 

conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a Política Nacional 

de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a 

recuperação dos recursos hídricos; e promover a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos. 

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 3.239/99, que implantou a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, Nos moldes da Lei federal, define instrumentos 

de gestão dos recursos hídricos, dentre os quais se destacam:  

I - o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

II - os Planos de Bacia Hidrográfica; 

III - o enquadramento dos corpos de água em classes; 

IV - a outorga de direito de uso dos recursos hídricos; 

V - a cobrança aos usuários pelo uso dos recursos hídricos; 

VI - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 

Hídricos. 

 

3.1.3 Áreas Protegidas 

 

No Brasil, as formas de proteção ambiental dos remanescentes de 

vegetação nativa ou de floresta secundária vão surgindo aos poucos como 

resposta ao que determina a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, o 

qual impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservar o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 
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Desde 1965, por meio do Código Florestal (Lei nº 4771/65), o Brasil vem 

buscando normatizar a criação de parques, reservas da biosfera e florestas, 

porém, somente em 2000, o país instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) pela Lei nº 9985/00. 

O Estado do Rio de Janeiro faz uso do SNUC na escolha e adequação de 

suas Unidades de Conservação, seguindo mesmo critério para as escolhas das 

classes e parâmetros de implementação previstos para a efetividade de seus 

objetivos conservacionistas.  

O Decreto Estadual nº 40.909 de 17 de agosto de 2007 estabeleceu 

critérios e procedimentos administrativos para a criação de Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPNs) e adotou o entendimento estratégico de que 

pertencem ao grupo de Proteção Integral. A SEA e o INEA estruturam, em 

atendimento ao Plano Estadual de Conservação, um núcleo especial de 

mobilização e fomento para RPPN. Em parceria com a Associação Patrimônio 

Natural (APN), o núcleo comemorava, até 2010, 85 procedimentos 

administrativos para criação de RPPN, totalizando aproximadamente 4571 

hectares de áreas protegidas (INEA, 2010). 

O Estado do Rio de Janeiro apresenta taxa de cobertura superior a 10%, o 

que em grande parte corresponde à área das Unidades de Conservação de 

Proteção Integral e Uso Sustentável existentes no Estado (quadros 4, 5 e 6). 
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Quadro 4:Unidades de Conservação Federais (ICMBio) 
 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
MUNICÍPIO 

ABRANGENTE 
BIOMA DIPLOMA LEGAL 

Área de Proteção Ambiental da Bacia 
do Rio São João/Mico-Leão-Dourado 

Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de  
Macacu, Casimiro de Abreu, Macaé, 
Rio Bonito, Rio das Ostras, Silva 
Jardim 

Mata Atlântica Decreto s/nº de 27 de junho 2002 

A.P.A. da Bacia do Rio Paraíba do Sul MG/RJ/SP Mata Atlântica Decreto nº 87.561 de 13 de setembro de 1982 
A.P.A. da Serra da Mantiqueira MG/RJ/SP Mata Atlântica Decreto nº 91.304 de 03 de junho de 1985 
A.P.A. de Cairuçu Ubatuba, Parati Marinho Costeiro Decreto nº 89.242 de 27 de dezembro de 1983 

A.P.A. de Guapi-Mirim Guapimirim, Itaboraí, Magé, São 
Gonçalo Marinho Costeiro Decreto nº 90.225 de 25 de setembro de 1984 

A.P.A. de Petrópolis 
Cachoeiras de Macacu, Duque de 
Caxias, Guapimirim, Magé 
Miguel Pereira, Petrópolis, Teresópolis 

Mata Atlântica Decreto nº 87.561, de 13 de setembro de 1982 
Decreto nº 527 de 20 de maio de 1992 

A.R.I.E. Floresta da Cicuta Barra Mansa,Volta Redonda Mata Atlântica Resolução Conama nº 005 de 05 de junho de 1984 e Decreto nº 
90.792 de 09 de janeiro de 1985 

A.R.I.E. Ilha das Cagarras Rio de Janeiro Marinho Costeiro Resolução CONAMA nº 011 de 14 de setembro de 1989 
E.E. da Guanabara Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo Marinho Costeiro Decreto s/nº de 15 de fevereiro de 2006 
E.E. de Tamoios Angra dos Reis, Parati Marinho Costeiro Decreto nº 98.864 de 23 de janeiro de 1990 
F.N. Mario Xavier Seropédica Mata Atlântica Decreto nº 93.369 de 08 de outubro de 1986 
P.N. da Restinga de Jurubatiba. Carapebus, Macaé Marinho Costeiro Decreto s/nº de 29 de abril de 1998 

P.N. da Serra da Bocaina RJ/SP Mata Atlântica Decreto nº 68.172 de 04 de fevereiro de1971 
Decreto nº 70.694 de 08 de junho de 1972 

P.N. da Serra dos Orgãos Guapimirim, Magé, Petrópolis, 
Teresópolis Mata Atlântica 

Decreto nº 1.822 de 30 de novembro de 1939 
Decreto nº 90.023 de 20 de setembro de1984 
Decreto s/nº de 13 de setembro de 2008 

P.N. de Itatiaia Itatiaia, Resende Mata Atlântica Decreto nº 1.713 de 14 de junho de 1937 
Decreto nº 87.586 de 20 de setembro de 1982 

P.N. da Tijuca Rio de Janeiro Mata Atlântica Decreto Federal n° 60.183, 8/2/1967 

R.B. de Poço das Antas Casimiro de Abreu, Silva Jardim Mata Atlântica Decreto Federal nº 73.791, de 11.03.1974 
Decreto Federal nº 76.534 de 03.11.75 

R.B. do Tinguá Duque de Caxias, Miguel Pereira, Nova 
Iguaçu, Petrópolis Mata Atlântica Decreto nº 97.780 de 23 de maio de 1989 

R.B. União Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das 
Ostras Mata Atlântica Decreto s/nº de 22 de abril de 1998 

RESEX Arraial do Cabo Araruama, Arraial do Cabo Marinho Costeiro Decreto s/nº de 03 de janeiro de 1997 
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Quadro 5: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS (INEA) 
 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICÍPIO 
BIOMA 

DIPLOMA LEGAL 

APA de Gericinó - Mendanha Rio de Janeiro  
Nova Iguaçu e Nilópolis Mata Atlântica Lei Estadual nº 1.331 de 12 de julho de 1988 

APA de Mangaratiba Mangaratiba Mata Atlântica Decreto Estadual nº 9802, de 12 de março de 1987 
APA de Maricá Maricá Mata Atlântica Decreto Estadual nº 7.230, de 23 de janeiro de 1984 
APA de Sapiatiba Iguaba Grande e São Pedro D’Aldeia Mata Atlântica Decreto Estadual nº 15.136 de 20/07/1990 
APA de Sepetiba II  Mata Atlântica Decreto Estadual nº 36.812/2004 
APA da Bacia do Rio Guandu  Mata Atlântica Lei n.º 3.760 / 02 
APA da Bacia do Rio Macacu Cachoeiras de Macacu Mata Atlântica Lei n° 4018, de 05 de dezembro de 2002 
APA do Pau-brasil. Cabo Frio e Búzios Mata Atlântica Decreto Estadual n° 31.346 de 06 de junho de 2002 
APA de Tamoios Angra dos Reis Mata Atlântica Decreto Estadual n° 9.452, 5/12/1986 
APA da Bacia do Rio dos Frades Teresópolis Mata Atlântica Decreto Estadual nº 1755 de 27 de novembro de 1990 
APA de Macaé de Cima  Mata Atlântica Decreto Estadual nº 29.213/2001 
Apa de Massambaba  Mata Atlântica Decreto estadual nº 9.529/86 

Estação Ecológica Estadual de Paraíso Teresópolis, Guapimirim e Cachoeiras 
de Macacu Mata Atlântica Decreto Estadual Nº 9.803, de 12 de março de 1987 

Estação ecológica Guaxindiba São Francisco de Itabapoana Mata Atlântica Decreto estadual 32.576, 30/12/02 
P.E. da Serra da Tiririca 
 Niterói, Marica e São Gonçalo Mata Atlântica Lei Nº 1.901, de 29/11/91 

P.E. Serra do Desengano Santa Maria Madalena, Campos dos 
Goytacazes e São Fidelis Mata Atlântica Decreto Estadual nº 250, 13/04/1970 

Decreto Estadual n° 7.121, 28/12/1983 
P.E. da Chacrinha Rio de Janeiro Mata Atlântica Decreto Estadual n° 2.853, 1969 
P.E. Cunhambebe  Mata Atlântica  
P.E. da Ilha Grande Angra dos Reis Mata Atlântica Decreto Estadual n° 15.273, 26/06/1971 

P.E. da Pedra Branca Rio de Janeiro Mata Atlântica Decreto nº 1.634,1963 
Lei Estadual n° 2.377, 28/06/1974 

P.E. Marinho do Aventureiro Angra dos Reis Mata Atlântica  
P.E. do Grajaú  Mata Atlântica  
P.E. Serra da Concórdia Valença Mata Atlântica  

P.E. dos Três Picos  Mata Atlântica Decreto Estadual n°31.343, 05/06/2002 
Decreto 41.990, 12/08/09  

REBIO da Praia do Sul Ilha Grande, Angra dos Reis Mata Atlântica Decreto Estadual nº 4.972, 2/12/1981 
REBIO de Araras Araras Mata Atlântica 1987 

REBIO e Arqueológica de Guaratiba  Mata Atlântica 
Decreto Estadual n.º 7.549/74 
Decreto Estadual n.º 5.415/82 

http://www.inea.rj.gov.br/legislacao/docs/36812.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/legislacao/docs/29213.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/legislacao/docs/9529.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/legislacao/docs/7549.doc
http://www.inea.rj.gov.br/legislacao/docs/5415.doc
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Quadro 6. Unidades de Conservação da Natureza – Municipais 

Tipo Localização Ato criação Ecossistemas relevantes Unidade administrativa 

Área de Proteção Ambiental de 
Massambaba Arraial do Cabo Sem informação 

( s. i. ) 
restinga, campo inundável (brejo)                                                                            
obs.: ocorrência de sítios arqueológicos PMAC 

Parque Municipal da Praia do Forno Arraial do Cabo LOM, art. 186, I restinga, floresta de mata atlântica, costão 
rochoso PMAC 

Reserva Biológica da Lagoa Salgada Arraial do Cabo LOM, art. 186, IV restinga, lagunar (Lagoa Salgada) PMAC 
Reserva Biológica das Orquídeas Arraial do Cabo LOM, art. 186, III restinga PMAC 
Reserva Biológica do Brejo do Espinho Arraial do Cabo LOM, art. 186, VI restinga, campo inundável (brejo) PMAC 
Reserva Biológica do Brejo Jardim Arraial do Cabo LOM, art. 186, V restinga, campo inundável (brejo) PMAC 

Reserva Ecológica da Ilha de Cabo Frio Arraial do Cabo LOM, art. 186, II costão rochoso, floresta estacional de mata 
atlântica, restinga PMAC 

Parque Municipal de Cabo Frio Cabo Frio L. M. nº   229, de 20/03/84 restinga PMCF 
Área de Proteção Ambiental do Valério Cachoeiras de Macacu D. M. nº  688, de 06/10/87 floresta de mata atlântica PMCM 
Parque Municipal de Duque de Caxias Duque de Caxias D. M. nº  1.500, de 30/03/84 floresta de mata  atlântica PMDC 
Área de Proteção Ambiental do Arquipélago 
de Santana Macaé L. M. nº 1.216, de 15/12/89 costão rochoso PMM 

Área de Proteção Ambiental das Lagoas de 
Piratininga e Itaipú Niterói L.M. nº 458, de 11/05/83 floresta de mata atlântica, lagunar (lagoas de 

Piratininga e Itaipú), campo inundável PMN 

Estação Ecológica do Parque da Cidade Niterói L. M. nº 459, de 11/05/83 floresta de mata atlântica PMN (SUMA) 
Reserva Ecológica Área de Preservação 
Permanente da Bacia do Rio Macaé Nova Friburgo L.M. nº 1.556, de 17/10/90 floresta da mata atlântica PMNF 

Reserva Ecológica Área de Preservação 
Permanente da Bacia do Rio Debossam Nova Friburgo LM nº 1.515, de 02/06/80 floresta da mata atlântica PMNF 

Reserva Ecológica Área de Preservação 
Permanente de Vila Amélia Nova Friburgo LM nº 1.755, de 09/06/83 floresta da mata atlântica PMNF 

Reserva Ecológica Área de Preservação 
Permanente do Pico da Caledônia Nova Friburgo LM nº  1.475, de 12/09/79 campo de altitude PMNF 

Reserva Florestal Rio Cônego Nova Friburgo L.M. nº  34.223, de 15/10/53 floresta de mata  atlântica, lótico (Rio Cônego) PMNF 
Área de Proteção Ambiental da Serrinha dos 
Alambaris Resende L.M. nº 1.726, de 00/00/91 floresta de mata atlântica, campo de altitude PMR 

Área Tombada Ilhas Cagarras Ri de Janeiro D. M. nº 13.904, de 18/05/95 costão rochoso PCRJ 

Decreto Estadual n.º 32.365/2002 
RESEC de Juatinga Paraty Mata Atlântica Decreto Estadual n°17.981, 30/10/1992 

http://www.inea.rj.gov.br/legislacao/docs/32365.doc
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Área de Proteção Ambiental APARU do 
Manguezal de Jequiá Rio de Janeiro D.M. nº  12.250, de 31/08/93 manguezal PCRJ/SMAC 

Área de Proteção Ambiental da Fazendinha Rio de Janeiro D.M. nº 4.886, de 14/12/84 mata atlântica submontana SNA/SMAC 
Área de Proteção Ambiental da Orla da Baía 
de Sepetiba Rio de Janeiro L.M. nº 1.208, de 28/03/88 restinga, manguezal, marinho e antropomorfizado SMAC 

Área de Proteção Ambiental da Orla 
Marítima das Praias de Copacabana, 
Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da 
Tijuca 

Rio de Janeiro L.M. nº 1.272, de 06/07/88 restinga em trechos isolados. Área urbanizada em 
sua maior parte PCRJ 

Área de Proteção Ambiental da Pedra 
Branca Rio de Janeiro L.M. nº 1.206, de 28/03/88 floresta de mata atlântica PCRJ 

Área de Proteção Ambiental da Prainha e 
Grumari Rio de Janeiro L.M. nº 944, de 30/12/86; L.M. 

nº 1.534, de 11/01/90 restinga, floresta de mata atlântica PCRJ 

Área de Proteção Ambiental das Brisas Rio de Janeiro L.M. nº 1.918, de 05/10/92 
restinga, manguezal, campo inundável (brejo), 
floresta de mata atlântica, lótico (subbacia do Rio 
do Ponto) 

PCRJ 

Área de Proteção Ambiental das Pontas de 
Copacabana, Arpoador e seus entornos Rio de Janeiro L.M. nº 2.087, de 04/01/94 antropomorfizado, marinho e costões rochosos SMAC/CMPPCRJ/Min.do 

Exército 

Área de Proteção Ambiental de Marapendi Rio de Janeiro D.M. nº 10.368, de 15/08/91 lagunar (Lagoa de Marapendi), restinga, 
manguezal PCRJ/SMAC 

Área de Proteção Ambiental de Santa 
Tereza Rio de Janeiro L. M. nº 495, de 09/01/84 área urbanizada  

Área de Proteção Ambiental de São José Rio de Janeiro Lei Municipal nº 1.769, de 
01/10/91 mata atlântica submontana e antropomorfizada SMAC/SMC-DGPC 

Área de Proteção Ambiental do Bairro da 
Freguesia Rio de Janeiro D.M. nº 11.830, de 11/12/92 antropomorfizado SMAC 

Área de Proteção Ambiental do Bairro 
Peixoto Rio de Janeiro L.M. nº 1.390, de 12/05/89 área urbanizada PCRJ 

Área de Proteção Ambiental do Cosme 
Velho e Laranjeiras Rio de Janeiro Lei Municipal nº 1.784, de 

29/10/91 mata atlântica submontana e antropomorfizado SMC-DGPC/SMAC 

Área de Proteção Ambiental do Jóquei Club 
Brasileiro Rio de Janeiro L. M. nº   1.400, de 01/06/89 área urbanizada PCRJ 

Área de Proteção Ambiental do Morro do 
Leme Rio de Janeiro D.M. nº 9.779, de 12/11/90 mata atlântica submontana, costão rochoso, 

restinga e marinho SMAC 

Área de Proteção Ambiental do Várzea 
Country Club Rio de Janeiro D.M. nº 9.952, de 07/01/91 mata atlântica submontana SMAC/Várzea Country 

Club 
Área de Proteção Ambiental dos  Morros do 
Leme, do Urubu e da Ilha de Cotunduba Rio de Janeiro D. M. nº 9.779, de 12/11/90 floresta de mata atlântica, costão rochoso PCRJ 

Área de Proteção Ambiental dos Morros da 
Babilônia e São João Rio de Janeiro D.M. nº 14.874, de 05/06/96 mata atlântica submontana SMAC 
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Área de Proteção Ambiental dos Morros dos 
Cabritos e Saudade Rio de Janeiro  mata atlântica submontana FPJ 

Área Tombada Bairro Peixoto Rio de Janeiro  Obs: área urbanizada PCRJ 
Área Tombada Espelho d’água da Enseada 
de Botafogo Rio de Janeiro D.M. nº 7.451, de 03/04/88 marinho PCRJ 

Área Tombada Espelho d’água da Lagoa 
Rodrigo de Freitas Rio de Janeiro D. M nº  5.921, de 03/07/86; D. 

M. nº  4.396, de 13/06/90 marinho PCRJ 

Área Tombada Ilha de Paquetá e 
arquipélago Rio de Janeiro D. M. nº   6.160, de 30/09/86 ilha não oceânica, com remanescentes de mata 

atlântica PCRJ 

Área Tombada Ilhas Cagarras Rio de Janeiro D.M. nº 13.904, de 18/05/95 costão rochoso PCRJ 
Área Tombada Pedra do Arpoador Rio de Janeiro L.M. nº 1.433, de 13/09/89 costão rochoso PCRJ 
Área Tombada Urca Rio de Janeiro D. M. nº  7.965, de 18/08/88 Obs: área urbanizada PCRJ 
Bosque da Barra (Parque Arruda Câmara) Rio de Janeiro D.M. nº 4.105, de 03/06/83 restinga, alagados e antropomorfizado FPJ 
Bosque da Freguesia Rio de Janeiro D.M. nº 11.830, de 11/12/92 mata atlântica de baixada e antropomorfizado FPJ 
Campo de Santana Rio de Janeiro  antropomorfizado FPJ 
Jardim Botânico Rio de Janeiro  mata atlântica submontana e antropomorfizado IPJB 
Jardim Zoológico Rio de Janeiro  antropomorfizado FRIOZOO 
Parque Florestal da Saudade Rio de Janeiro  mata atlântica submontana FPJ 
Parque Municipal Ari Barroso Rio de Janeiro D.E. nº 315, de 13/02/64 antropomorfizado FPJ 
Parque Municipal Bosque da Barra Rio de Janeiro LOM, art. 463, IX, E.1. restinga PCRJ 
Parque Municipal Bosque da Freguesia Rio de Janeiro DM nº 11.830, de 11/12/92 área ajardinada com espécies da mata atlântica PCRJ/SMAC 
Parque Municipal da Catacumba (Parque 
Carlos Lacerda) Rio de Janeiro DM nº 1.967, de 19/01/79 antropomorfizado FPJ 

Parque Municipal da Cidade Rio de Janeiro  floresta de mata atlântica PCRJ/SMAC 

Parque Municipal da Quinta da Boa Vista Rio de Janeiro  área revegetada com espécies exóticas e nativas 
de mata atlântica PCRJ/SMAC 

Parque Municipal Darke de Matos Rio de Janeiro D.M. nº 394, de 18/05/76 mata atlântica submontana e antropomorfizado FPJ 

Parque Municipal do Flamengo Rio de Janeiro  área aterrada, florestada e ajardinada com 
espécies da mata atlântica PCRJ/SMAC 

Parque Municipal do Pasmado (Parque 
Yitzhak Rabin) Rio de Janeiro  mata atlântica submontana e antropomorfizado FPJ 

Parque Municipal do Penhasco Dois Irmãos Rio de Janeiro DM nº 11.850, de 21/12/92 mata atlântica submontana e costão rochoso FPJ 
Parque Municipal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro LM nº 472, de 14/02/83 floresta de mata atlântica PCRJ 
Parque Municipal Ecológico Chico Mendes Rio de Janeiro DM nº 8.452, de 08/05/89 floresta de mata atlântica PCRJ 
Parque Municipal Ecológico de Educação Rio de Janeiro  restinga e lagunar (parte da FMP da Lagoa da PCRJ/SMAC 
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Ambiental Professor Mello Barreto Tijuca) 

Parque Municipal Ecológico de Marapendi Rio de Janeiro 
Lei Municipal nº 61, de 
03/04/78 e D.M. nº 14.203, de 
18/09/95 

restinga e manguezal FPJ 

Parque Municipal Ecológico do Mendanha Rio de Janeiro Lei Municipal nº 1.958, de 
05/04/93 

mata atlântica montana, submontana e 
antropomorfizado SMAC 

Parque Municipal Fazenda do Viegas Rio de Janeiro Decreto nº 14.800, de 14/05/96 mata atlântica submontana SMC/SMG 
Parque Municipal Garota de Ipanema Rio de Janeiro DM nº 1.538, de 02/05/78 antropomorfizado FPJ 
Parque Municipal Guinle Rio de Janeiro  antropomorfizado FPJ 
Parque Municipal Laje Rio de Janeiro  mata atlântica submontana e antropomorfizado IPJB/SECE 

Parque Municipal Marcello de Ipanema Rio de Janeiro  mata atlântica submontana, restinga e 
antropomorfizado FPJ 

Parque Municipal Orlando Leite 
 Rio de Janeiro DM nº 3.809, de 27/10/82 antropomorfizado FPJ 

Parque Municipal Tom Jobim Rio de Janeiro DM nº 14.272, de 09/10/95 antropomorfizado FPJ 
Parque Municipal Zoobotânico de Marapendi Rio de Janeiro LM nº 472, de 14/02/83 restinga, manguezal PCRJ 
Parque Municipal Recanto do Trovador Rio de Janeiro Lei nº 1.456, de 12/10/67 antropomorfizado FPJ 
Passeio Público Rio de Janeiro  antropomorfizado FPJ 
Reserva Biológica de Marapendi Rio de Janeiro  restinga PCRJ/SMAC 
Reserva Biológica do Pau da Fome e do 
Camorim Rio de Janeiro D.M. nº 1.540, de 15/01/90 floresta de mata atlântica, lêntico (Represa do 

Camorim), lótico (rios Camorim, Engenho Novo) PCRJ/SMAC 

Reserva Ecológica Área de Preservação 
Ecológica da Ilha da Coroa Rio de Janeiro LM nº 472, de 14/02/83 floresta de mata atlântica, costão rochoso PCRJ 

Reserva Ecológica Área de Preservação 
Permanente do Manancial de Maravilha 

São José do Vale do 
Rio Preto DM nº 90, de 25/06/81 floresta da mata atlântica PMSJVRP 

Área de Proteção Ambiental do Rio dos 
Frades Teresópolis D. M. nº  1.199, de 31/05/88 

floresta de mata atlântica, campo de altitude, 
lótico (nascentes formadoras da bacia do Rio dos 
Frades) 

PMT 

Área de Proteção Ambiental da Fazenda 
Santa Cecília do Ingá Teresópolis D. M. nº  3.120, de 05/05/89 floresta de mata atlântica PMT 

Área de Proteção Ambiental da Vista 
Soberba Teresópolis D. M. nº 1.170, de 11/03/88 floresta de mata atlântica PMT 

Área de Proteção Ambiental de Teresópolis Teresópolis D. M. nº  1.217, de 30/11/87 floresta de mata atlântica PMT 
Área de Proteção Ambiental do Sítio dos 
Carvalhos Volta Redonda D. M. nº   3.120, de 05/05/89 floresta de mata atlântica PMVR 

Reserva Ecológica Área de Preservação 
Permanente de Volta Redonda Volta Redonda DM nº 1.699, de 01/03/84 floresta de mata atlântica PMVR 
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3.1.4 Educação Ambiental 

 

A lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999 dispõe sobre a Educação Ambiental e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, trazendo no seu artigo 1°:  

“Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

Os princípios que subsidiam um processo de educação ambiental, o 

respeito à diversidade, o exercício da cidadania ativa, a horizontalidade nas 

tomadas de decisão, o trabalho em rede, a formação de parcerias, a co-

responsabilidade e cooperação, entre outros, precisam ser internalizados para 

que possam permear as atitudes cotidianas de todos que nele estão envolvidos. 

Desta forma, o objetivo da Educação Ambiental no ERJ é criar condições 

para a participação social (de forma permanente, responsável e politizada) nos 

processos decisórios de acesso e uso do recursos ambientais e nos instrumentos 

de gestão ambiental. 

A expectativa é que a intervenção qualificada e a participação no processo 

político de gestão ambiental – a partir da sensibilização, mobilização, 

organização e formação dos grupos sociais – contribua para a efetividade das 

políticas socioambientais e aumentando a qualidade de vida da população. 

 

3.1.5 Legislação ambiental aplicável a empreendimentos habitacionais 

Seguem abaixo os principais diplomas legais ambientaisaplicáveis a 

empreendimentos habitacionais (quadro 7).  

Quadro 7. Legislação pertinente a empreendimentos habitacionais  
 

Tema Diploma Legal Considerações 

Parcelamento 
e uso e 

ocupação  
do solo 

Lei Federal no 6.766, 
de19/12/79, alterada pela Lei 
no 9.785, de 29/01/99 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 
apresentando restrições que concorrem para a proteção 
do meio ambiente. 

Instrução Federal Incra 17,de 
22/12/80 

Dispõe sobre o parcelamento de imóveis rurais, faz 
referência à formação de núcleos urbanos, em área 
rural. 

Regularização 
Fundiária 

Lei Federal no 10.257, de 
10/7/01  

Estatuto da Cidade. Trata da elaboração de Estudo 
Prévio de Vizinhança – EIVpara obtenção de licenças ou 
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autorização de construção, ampliação ou funcionamento 
de empreendimentos em área urbana. 

Lei Federal Nº 6.766  
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras 
providências 

 Lei Federal Nº 9.785/99  

Altera o decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941 
(desapropriação por utilidade pública) e as leis nos 
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e 
6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do 
solo urbano). 

Zoneamento 
costeiro 

Lei Federal no 7.661, de 
16/5/88  

Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Resolução Federal 1, de 
23/6/72 (Secretaria da 
Cultura,  Esportes e Turismo) 

 

Portaria Federal 12, de 8/3/83 
(Diretoria de Portos e Costas)  

Aponta a necessidade de parecer prévio do Ministério da 
Marinha para os loteamentos situados na faixa de 100 
metros ao longo da costa marítima e das águas 
navegáveis. 

Saneamento 
Lei Federal Nº 11.445 de 
05/01/2007.  

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico. 

Vegetação 

Lei Federal 4.771/65, alterada 
pela Lei Federal 7.803/89 

Código Florestal - Determina áreas que devem ser 
preservadas 

Decreto Federal 750/93 
Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de 
vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 
regeneração da Mata Atlântica 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm
http://www.ambiente.sp.gov.br/leis_internet/flora/mata_atlantica/dec_fed75093.htm
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4 SALVAGUARDAS AMBIENTAIS 

 

Considerando as características do Programa e das intervenções previstas 

no âmbito do Pró-gestão II, as seguintes salvaguardas ambientais foram 

acionadas, conforme quadro abaixo. 

Quadro 8: Políticas de Salvaguardas Aplicáveis ao Rio Metrópole - Progestão II. 
 

Políticas de salvaguardas acionadas pelo projeto SIM NÃO 

 OP 4.01 - Avaliação Ambiental X  
 OP 4.04 - Habitats Naturais X  
 OP 4.36 - Florestas  X 
 OP 4.09 - Controle de Pragas e Parasitas  X 
 OP 4.10 - Povos Indígenas  X 
 OP 4.12 - Reassentamento Involuntário  X 
 OP 4.11 - Patrimônio Cultural Físico  X 
 OP 4.37 - Construção de Barragens  X 
 OP 4.60 - Projetos em Águas Internacionais  X 
 OP 4.50 - Projetos em Áreas Disputadas  X 

 

4.1 Avaliação Ambiental 

De acordo com os critérios da OP 4.01, o Programa Rio Metrópole – 

Progestão II foi classificado pelo BlRD como Categoria “B”. 

O instrumento de avaliação ambiental indicado foi a elaboração de Marco 

de Gestão Ambiental – MGA, que descreve e avalia os possíveis impactos 

ambientais que podem ser causados pelas atividades do projeto e sugere 

medidas de mitigação, levando em consideração o marco legal e ambiental 

nacional e estadual. 

O Marco de gestão ambiental será aplicado em projetos que resultem em 

atividades que provoquem danos diretos ou indiretos ao meio ambiente, e o 

mutuário será responsável pela execução do presente marco. 

4.2 Habitats naturais 

Conforme a OP 4.04, os projetos financiados no presente programa 

deverão ser localizados preferencialmente em terrenos convertidos, de modo a 

não promover a degradação de habitats naturais, de remanescentes florestais e 

de demais áreas protegidas. Sempre que possível, deverão promover a 
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recuperação/reabilitação de áreas degradadas e áreas de preservação 

permanente, além da conexão de remanescentes florestais isolados através do 

estabelecimento de corredores ecológicos.   

Os projetos deverão privilegiar alternativas que não causem impactos 

negativos significativos no ambiente natural. Nos subprojetos onde impactos 

potencialmente adversos sobre habitats naturais sejam inevitáveis, deve-se 

prever implementação de medidas apropriadas de prevenção, mitigação, e se 

cabível, de compensação. 

4.3 Políticas de Salvaguarda não aplicáveis 

- Florestas: não se aplica ao presente programa, uma vez que não engloba 

ações de manejo florestal; 

- Controle de pragas e parasitas: não se aplica ao presente programa, uma 

vez quenão envolve ações que requeiram o controle de pragas parasitas; 

- Povos indígenas: não aplicável, uma vez quenão estão previstos danos a 

qualquer comunidade indígena; 

- Reassentamento Involuntário: esta política é aplicável ao presente projeto, 

no entanto, encontra-se detalhada no Marco de Reassentamento 

Involuntário. 

- Patrimônio Cultural Físico: não aplicável, uma vez que não estão previstos 

danosde qualquer tipo ao patrimônio cultural físico. 



 

 32 

5 DETERMINAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS 

PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS 

 

5.1 Potenciais impactos ambientais associados a empreendimentos 

habitacionais 

O planejamento e delineamento de políticas e programas voltados para 

conjuntos habitacionais seguem, em uma situação típica, uma determinada 

sequência de etapas, que tem por início a identificação da demanda por 

habitações, com definição de metas numéricas de habitações pelo setor;o 

estabelecimento de diretrizes e políticas para elaboração de projetos e alcance 

das metas; seleção de áreas para a implantação/regularização de 

empreendimentos e a elaboração efetiva de projetos.  

A implantação de empreendimentos habitacionais pode ser dividida em 

três fases distintas: planejamento, construção e ocupação, as quais estão 

subdivididas em etapas, conforme apresentado no Quadro 9. 

 
Quadro 9.Fases e etapas de um empreendimento habitacional 

 

	 FASES ETAPAS 

Planejamento 

Identificação da demanda 
Seleção de áreas 

Projeto 

Construção 

Terraplenagem 
Edificação e demais obras 

Bota-fora 
Paisagismo 

Ocupação 
Uso 

Ampliação  

 

Devem ser consideradas as possíveis alterações ambientais decorrentes 

de políticas e programas sociais voltados para empreendimentos habitacionais e 

instalação de equipamentos, conforme sintetizado no quadro 10. 
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Quadro 10. Impactos ambientais oriundos da implantação de empreendimentos habitacionais 
 

MEIO AMBIENTE ALTERAÇÃO DE PROCESSOS 

Meio Físico 

- aceleração do processo erosivo; 
- ocorrência de escorregamentos; 
- aumento de áreas inundáveis ou de alagamento; 
- ocorrência de subsidência do solo; 
- diminuição da infiltração de água no solo; 
- contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas; 
- aumento da quantidade de partículas sólidas e gases na 
atmosfera; 
- aumento da propagação de ondas sonoras. 

Meio Biótico 

- supressão da vegetação; 
- degradação da vegetação pelo efeito de borda; 
- degradação da vegetação pela deposição de partículas sólidas 
nas folhas; 
- degradação dos corpos d’água e ecossistemas aquáticos; 
- danos e incômodos à fauna. 

Meio Antrópico 

- aumento pela demanda por serviços públicos (coleta de lixo, 
correios) 
e demais questões de infra-estrutura; 
- aumento do consumo de água e energia; 
- aumento de operações/transações comerciais; 
- aumento da arrecadação de impostos; 
- aumento da oferta de empregos; 
- aumento do tráfego; 
- alteração na percepção ambiental;  
- modificação de referências culturais. 

 

5.2 Instrumentos ambientais aplicáveis 

A partir da caracterização e análise dos processos originais e sua 

alteração provável pelas atividades do projeto, em suas diversas fases, são 

aplicados instrumentos de gestão ambiental. Em face da perspectiva de 

abordagem ambiental integrada em empreendimentos habitacionais, contempla-

se a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, estabelecida por normas legais 

(instrumento aplicado especialmente ao planejamento, mas que se estende às 

fases de construção e ocupação), e, relacionados a normas técnicas, o Sistema 

de Gestão Ambiental – SGA (instrumento aplicado especialmente às fases de 

construção e ocupação, mas que deve ser previsto desde o planejamento) e a 

Auditoria Ambiental – AA (instrumento aplicado especialmente às fases de 

construção e ocupação). Portanto, os presentes instrumentos devem ser 

considerados para os projetos do Subcomponente 1.3. 

Visando a interação adequada e sustentável entre as ações de engenharia 
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e o meio ambiente, deve-se estabelecer uma relação integrada entre as fases do 

empreendimento, os estudos de engenharia, os instrumentos de planejamento e 

gestão ambiental aplicáveis (tais como a AIA e SGA, além da Auditoria Ambiental 

– AA e da Recuperação de Áreas Degradadas – RAD, conforme previstos em 

normas legais e jurídicas) e os estudos ambientais necessários e o licenciamento 

ambiental, conforme detalhado no quadro 11. 

Quadro 11. Relações potenciais entre fases do empreendimento, estudos de 
engenharia, instrumentos aplicáveis, estudos ambientais e fases do licenciamento ambiental 

 
Fase do 

Empreendimento 
Estudo de 

Engenharia 

Instrumentos e 
procedimentos 

aplicáveis 

Estudos Ambientais e 
documentos técnicos de 

referência 

Fase do 
Licenciamento 

Ambiental 

Planejamento 

Projeto 
conceitual ou 
anteprojeto 

- Investigação de passivo 
ambiental (IPA); 
-  AIA (análise inicial, revisão 
de EIA/Rima, inspeção de 
campo, consulta pública e 
tomada de decisão). 

- Relatório da IPA; 
- EIA/Rima e eventuais 
complementações, incluindo PGA 
preliminar. 

Emissão de LP ou 
equivalente 

Projeto básico 

- AIA e AA 
(acompanhamento e pós-
aprovação); 
- Implementação de 
resultados da fase de LP e 
sua inclusão no projeto 
básico; 
- AA para emissão de LI. 

- EIA/Rima e eventuais 
complementações, incluindo PGA 
preliminar; 
- Pareceres e relatórios (análises, 
recomendações e exigências) 
resultantes da fase de emissão de 
LP;  
- Relatórios de AA. 

Emissão de LI ou 
equivalente 

Construção 
Projeto 

executivo 

- AIA e AA 
(acompanhamento e pós-
aprovação); 
- Início da transição AIA/SGA; 
- Implementação de 
resultados da fase de LP e LI 
e sua inclusão no projeto 
executivo; 

- EIA/Rima e eventuais 
complementações, incluindo PGA 
preliminar; 
- Pareceres e relatórios (análises, 
recomendações e exigências) 
resultantes da fase de emissão de LP 
e LI;  
- Relatórios de AA. 
- PGAs e programas ambientais 

Vigência de LI ou 
equivalente 

- AIA e AA (acompanha 
mento pós-aprovação); 
- RAD; 
- AA para emissão de LO. 

PGA incorporando conteúdo do 
EIA/Rima e eventuais 
complementações, pareceres e 
relatórios, (análises, recomendações 
e exigências) resultantes das fases 
de emissão de LP, LI e LO e 
relatórios de AA; 
- Manual do SGA; 
- Relatórios de AA. 

Emissão de LO 
ou equivalente 

Ocupação 

Projeto de 
manutenção e 
de eventuais 
reformas e 
ampliações 

- SGA e AA; 
- RAD. 

- PGA incorporando conteúdo do 
EIA/Rima e eventuais 
complementações, pareceres e 
relatórios (análises, recomendações 
e exigências) resultantes das fases 
de emissão de LP, LI e LO e 
relatórios de AA; 
- Manual do SGA; 
- Relatórios de AA. 

Vigência e 
renovação de LO 
ou equivalente 

 
Legenda: AIA - Avaliação de Impacto Ambiental; EIA/Rima - Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental; LP - Licença Prévia; LI - Licença de Instalação; LO - 
Licença de Operação; SGA - Sistema de Gestão Ambiental; AA -Auditoria Ambiental; PGA - Plano 
de Gestão Ambiental; IPA - Investigação de Passivo Ambiental; RAD - Recuperação de Áreas 
Degradadas.
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5.3 Impactos ambientais por subprojetos e respectivas medidas preventivas e/ou mitigadoras 

SUB-PROJETO 
NÍVEL DE 
IMPACTO 

DESCRIÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES 

IMPACTANTES 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
Sub-projeto 1.3.1.2. 
Estudos técnicos para 
desenho de programas: 
aluguel/locação social, 
lotes, assistência 
técnica para construção 
e melhorias, aquisição 
de usados (outros) e 
devida integração com 
os programas sociais. 
Estudo técnico 
sistematizando 
parâmetros urbanísticos 
para novos loteamentos 
em áreas de interesse 
social, com base nos 
processos de 
regularização de 
loteamentos analisados 
pelo ITERJ e outras 
práticas no Brasil. 

 
Alto 

 
Controlar o 
desenvolvimento 
urbano desenfreado e 
sem parâmetros 
urbanísticos 
característico das 
ocupações irregulares. 

1. Elaboração 
de Estudos 
Prévios 

1.1. Caracterização biofísica: topografia do terreno; análise geológica do solo; existência de 
mananciais, cursos (rios, córregos) e percursos (fluviais); fauna, flora; dados 
meteorológicos (ventos, clima, etc.), identificação de passivos e riscos ambientais. 

1.2. Caracterização socioeconômica: estudos sócio−econômicos: perfil regional ou do 
entorno, hábitos de consumo e de vida, hábitos de trabalho e lazer; Índices de Qualidade 
de Vida; Inventários. 

1.3.  Levantamento histórico e antropológico: identificação de possíveis traços históricos a 
serem preservados (patrimônio cultural local); perfil antropológico da população local ou 
entorno, hábitos e técnicas de construção aceitas. 

2. Definição de 
Zoneamento 
 

2.1. Áreas non aedificandi: terrenos alagadiços ou inundáveis; aterramentos nocivos à 
saúde; condições geológicas precárias; áreas de preservação, mananciais, etc. 

2.2. Levantamento do entorno edificado: vias principais de acesso (estradas, avenidas, 
etc), características sócio-econômicas, população e densidade, etc.; continuidade das vias 
de acesso, perfil da área a ser ocupada, planejamento do crescimento urbano, etc. 

2.3. Núcleos: Definição de núcleo principal e dos núcleos regionais, seus usos e 
características; evitar crescimento mononucleado, gerando problemas de transporte, 
centralização exagerada, especulação imobiliária. 

2.4. Unidade de Vizinhança: 3.000 a 15.000 habitantes, raio de aproximadamente 800 m; 
Equipamentos: escolar, cultural, religioso, comercial, social, saúde, espaço livre, 
estacionamento, posto policial. 

2.5. Zonas de Uso do Solo: mistura e variedades de usos compatíveis entre si, buscando a 
mais intensa utilização possível 24 horas por dia; vitalidade urbana; segurança (evitar 
horários vazios); vocação física, sócio−econômica e cultural; grupos de impacto. 

2.6. Definição dos tipos e configuração espacial das zonas: gabarito (altura), afastamentos, 
áreas máximas de construção; cones de visibilidade, relacionamento entre volumes 
edificados e topografia; relacionamento com o entorno: vias existentes, usos, etc. 

2.7. Outros Parâmetros Urbanísticos: Taxa de Permeabilização; Coeficiente de 
Aproveitamento; Quota de terreno por unidade habitacional; Áreas de estacionamento. 

2.8. Áreas especiais para aplicação de instrumentos urbanos do Estatuto da Cidade: IPTU 
Progressivo no tempo; Desapropriação; Transferência do Direito de Construir; Direito de 
Preempsão; Outorga onerosa do direito de construir; etc. 
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SUB-PROJETO 
NÍVEL DE 
IMPACTO 

DESCRIÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES 

IMPACTANTES 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS 

 
Sub-projeto 1.3.1.2. 
Estudos técnicos para 
desenho de programas: 
aluguel/locação social, 
lotes, assistência 
técnica para construção 
e melhorias, aquisição 
de usados (outros) e 
devida integração com 
os programas sociais. 
Estudo técnico 
sistematizando 
parâmetros urbanísticos 
para novos loteamentos 
em áreas de interesse 
social, com base nos 
processos de 
regularização de 
loteamentos analisados 
pelo ITERJ e outras 
práticas no Brasil. 

 
Alto 

 
Controlar o 
desenvolvimento 
urbano desenfreado e 
sem parâmetros 
urbanísticos 
característico das 
ocupações irregulares. 

 
4. Elaboração 
de Projeto 
Urbano 

4.1. Projeto: Subdivisão das quadras em lotes; Sistema viário com hierarquia; Dimensões 
lineares e angulares das vias; Perfis longitudinais e transversais; Memorial descritivo: 
características e zoneamentos, parâmetros urbanísticos, indicação das áreas e 
equipamentos públicos. 

4.2. Áreas públicas: Não poderá ser inferior a 35%, salvo loteamentos industriais de 
grandes dimensões ou salvo outras determinações em legislação urbanística; Previsão de 
equipamentos públicos de educação, cultura, lazer e similares. 

4.3. Lotes: Área mínima de 125 m2; Frente mínima de 5 metros; Faixa non aedificandi de 
15 metros em torno de águas correntes, rodovias, ferrovias. 

4.4. Vias: Articular−se com o sistema viário local (entorno); Harmonizar−se com a 
topografia, acompanhando curvas de nível e promovendo quebras d´água em descidas; 
Hierarquização das vias (pedestre, ciclovia, local, coletora, arterial, regional); Quadras até 
200 m (pedestres). 

4.5. Identificação de possíveis problemas: falta de hierarquização das vias, conflito entre 
pedestres e veículos, falta de estacionamento; carência de espaços de lazer e 
equipamentos Núcleos e unidades de vizinhança mal dimensionados; Monotonia da 
paisagem (lotes e casas iguais). 

4.6. Requisitos Importantes no Projeto: Separação do trânsito de passagem e do local; 
Separação do pedestre e veículo; Previsão para espaços de lazer e contemplação; 
Espaços de manobra e estacionamento; Previsão de circulação de veículos de 
emergência. 

4.7. Detalhamento das Vias: Tipos de cruzamento, rotatórias e (cul-de-sac), 
estacionamento, placas de sinalização Tempo dos sinais para veículos e pedestres; Áreas 
onde é necessário a intervenção humana em horários de pico (evitar engarrafamentos); 
Pistas especiais (ônibus, emergência, inversão de sentido de acordo com horário, etc). 
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SUB-PROJETO 
NÍVEL DE 
IMPACTO 

DESCRIÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES 

IMPACTANTES 
MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Sub-projeto 1.3.1.3. 

Elaboração de um 
manual operacional 
para identificar áreas 
vazias ou sub-
utilizadas para uso 
em habitação. (i) 
Identificação de áreas 
da Avenida Brasil 
entre Deodoro e 
Campo Grande e (ii) 
estudo de viabilidade 
de projeto piloto em 
uma das áreas 
identificadas. 

Alto Identificação de áreas 
distantes de núcleos 
urbanos consolidados 
e sem infra-estrutura 
implantada.  

1. Ocupação em vazios 
urbanos próximos a áreas 
infra-estruturadas (vazios 
urbanos) - Identificação de 
médias e pequenas áreas, 
incrustadas em áreas já 
dotadas de infra-estrutura 
urbana com a facilidade de 
acesso às vias arteriais, ao 
transporte coletivo e aos 
equipamentos institucionais e 
de serviços públicos. 

 

1.1 Pavimentação ecológica, especialmente nas faixas de proteção de 
mananciais, para garantir a absorção das águas pluviais; 
1.2. Asfalto ecológico – asfalto borracha com 20% de pó de pneus usados; 
 1.3. Congelamento dos lotes (sem possibilidade de remembramentos e 
desmembramentos); 
 1.4. Limites para as construções; 
 1.5. Programa de arborização de rua; 
 1.6. Construção de parques e espaços verdes; 
 1.7. Utilização de energia solar nas edificações; 
 1.8. Aproveitamento de água de chuva; 
1.9. Ruas com redes de esgoto e drenagem pluvial; 
 1.10. Ruas com rede de abastecimento d’água; 
 1.11. Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 
 1.12. Sistema de coleta seletiva do lixo; 
1.13. Sistema viário integrado ao transporte coletivo ou de massa; 
1.1.4 Áreas destinadas a atividades esportivas, espaços verdes, praças e 
ciclovias. 

2.Ocupação em vazios 
urbanos próximos a áreas 
infra-estruturadas (vazios 
urbanos) com vistas ao 
remanejamento da população 
residente em áreas de risco - 
Identificação de pequenas 
áreas, incrustadas em áreas já 
dotadas de infra-estrutura 
urbana com a facilidade de 
acesso às vias arteriais, ao 
transporte coletivo, aos 
equipamentos institucionais e 
de serviços públicos e no 
entorno das áreas objeto de 
intervenção. 

2.1. Pavimentação ecológica, especialmente nas faixas de proteção de 
mananciais, para possibilitar a absorção das águas pluviais; 
2.2. Asfalto ecológico – asfalto borracha com 20% de pó de pneus usados; 
2.3. Congelamento dos lotes (sem possibilidade de remembramentos e 
desmembramentos); 
2.4. Limites para as construções; 
2.5. Programa de arborização; 
2.6. Construção de parques e espaços verdes; 
2.7. Calçadas e quintais com grama e árvores; 
2.8. Horta comunitária; 
2.9. Utilização de energia solar nas edificações; 
2.10 Aproveitamento de água de chuva; 
2.11. Ruas com redes de esgoto e drenagem pluvial; 
2.12. Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 
2.13. Sistema de coleta seletiva do lixo; 
2.14. Sistema viário integrado ao transporte coletivo ou de massa; 
2.15 Áreas destinadas ao uso residencial, atividades esportivas, praças e 
ciclovias. 
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SUB-PROJETO 
NÍVEL DE 
IMPACTO 

DESCRIÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES 

IMPACTANTES 
MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Sub-projeto 1.3.1.3. 

Elaboração de um 
manual operacional 
para identificar áreas 
vazias ou sub-
utilizadas para uso 
em habitação. (i) 
Identificação de áreas 
da Avenida Brasil 
entre Deodoro e 
Campo Grande e (ii) 
estudo de viabilidade 
de projeto piloto em 
uma das áreas 
identificadas. 

Alto Identificação de áreas 
distantes de núcleos 
urbanos consolidados 
e sem infra-estrutura 
implantada.  

3. Formação de bairros em 
áreas com possibilidade de 
expansão de infra-estrutura - 
Identificação de grande 
extensão de território nas 
proximidades de áreas infra-
estruturadas, com acesso às 
vias arteriais, com a 
necessidade de 
implantação/construção de 
equipamentos institucionais, 
tais como: escolas, creches, 
posto saúde, praças, 
transporte coletivo e incentivo 
à criação de áreas 
comerciais/serviços. 
 

 

3.1. Pavimentação ecológica, especialmente nas áreas de mananciais, para 
possibilitar a absorção das águas pluviais; 
3.2. Asfalto ecológico – asfalto borracha com 20% de pó de pneus usados; 
3.3. Congelamento dos lotes (sem possibilidade de remembramentos e 
desmembramentos); 
 3.4. Limites para as construções; 
 3.5. Programa de arborização; 
3.6. Construção de parques e espaços verdes; 
3.7. Calçadas e quintais com grama e árvores; 
3.8. Horta comunitária; 
3.9. Telhados verdes com painéis solares; 
3.10. Aproveitamento de água de chuva; 
3.11. Ruas com redes de esgoto e drenagem pluvial; 
3.12. Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 
3.14. Sistema de coleta seletiva do lixo; 
3.15. Sistema viário integrado ao transporte coletivo ou de massa; 
3.16. Áreas destinadas ao comércio de bairro, comércio local, uso misto 
(comercial e residencial), uso residencial, uso institucional; uso educacional, 
saúde, cultura, atividades esportivas, espaços verdes, parques, praças e 
ciclovias. 

4. Ocupação em áreas 
classificadas como Zonas de 
Uso Predominantemente 
Industrial - Identificação de 
território classificado pelo 
Zoneamento Industrial 
Metropolitano do Estado do 
Rio de Janeiro como Zona de 
Uso Predominantemente 
Industrial (ZUPI) de Palmares. 
Ao longo de décadas somente 
uma pequena parte da área 
destinada à ZUPI de Palmares 
foi ocupada por indústrias, o 
restante se encontra vazio ou 
ocupado por pequenos 
condomínios. 

4.1. Pavimentação ecológica, especialmente nas faixas de proteção de 
mananciais, para possibilitar a absorção das águas pluviais; 
4.2. Asfalto ecológico – asfalto borracha com 20% de pó de pneus usados; 
4.3. Congelamento dos lotes (sem possibilidade de remembramentos e 
desmembramentos); 
4.4. Limites para as construções; 
4.5. Programa de arborização de rua; 
4.6 Construção de parques e espaços verdes; 
4.7 Utilização de energia solar nas edificações; 
4.8. Aproveitamento de água de chuva; 
4.9. Ruas com redes de esgoto e drenagem pluvial; 
4.10. Ruas com rede de abastecimento d’água; 
4.11. Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 
4.12. Sistema de coleta seletiva do lixo; 
4.13. Sistema viário integrado ao transporte coletivo ou de massa; 
4.14. Áreas destinadas a atividades esportivas, espaços verdes, praças e 
ciclovias. 
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SUB-PROJETO 
NÍVEL DE 
IMPACTO 

DESCRIÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES 

IMPACTANTES 
MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS 

 
Sub-projeto 1.3.1.4. 

Desenvolvimento de 
modelo para núcleos 
habitacionais de grande 
porte integrados de uso 
misto (renda e uso) 
integrado a políticas 
sociais, serviços, etc., e 
estudo de viabilidade 
incluindo estruturação 
econômica e financeira 
(avaliando alternativas 
de PPP´s) de aplicação 
deste modelo próximo a 
3 empreendimentos 
estruturantes da Região 
Metropolitana do Rio de 
Janeiro  (priorizando 
atendimento a famílias 
de 0 a 3 SM). 

 
Alto 

 
Construção de 
edificações não 
sustentáveis e que 
apresentam altos 
índices de consumo de 
água e energia, 
construídas com 
materiais que poluem o 
ambiente e cuja 
utilização causam 
danos à saúde dos 
usuários e à 
comunidade. 

 

 

 

 
1. Implantação da edificação no terreno de forma 
ambientalmente adequada, preservando o quanto possível à 
topografia original e a vegetação existente, em especial nos 
recuos e faixas “Non aedificandi” exigíveis pelo zoneamento 
e pela legislação ambiental. 

2. Reciclagem adequada dos resíduos de eventuais 
edificações existentes no lote que venham a ser demolidas, 
bem como dos resíduos gerados pela obra. 

3. Manter efetivamente drenantes e funcionais as áreas 
permeáveis. 

4. Os recuos de frente deverão ser constituídos de terreno 
natural permeável, ajardinado e arborizado com espécies 
adequadas a espaço disponível, admitindo-se a existência 
de 1 vaga de estacionamento para cada unidade, sem 
desconsiderar as vagas de deficientes com pavimentação 
permeável. 

5. Medição individualizada de consumo de água potável em 
edificações constituídas em condomínio ou não. 

6. Reuso da água pluvial e das águas sErvidas do imóvel. 

7. Implantação e utilização de aquecimento solar de água 
nos casos onde os custos com os respectivos equipamentos 
e instalações sejam viáveis. 

8. Racionalização do consumo de energia elétrica de 
fornecimento Público, mediante: a) Projeto que valorize a 
iluminação natural diurna dos compartimentos; b) Projeto de 
iluminação artificial dos compartimentos, mediante 
dimensionamento e especificação de equipamentos e 
produtos de maior eficiência; c) Projeto que valorize o 
conforto térmico e a ventilação natural dos compartimentos, 
reduzindo ao mínimo possível a utilização de sistemas de 
condicionamento de ar energizados. 

 
 Pavimentação ecológica, especialmente 
nas áreas de mananciais, para possibilitar a 
absorção das águas pluviais. 

 Asfalto ecológico – asfalto borracha com 
20% de pó de pneus usados. 

 Congelamento dos lotes (sem possibilidade 
de remembramentos e desmembramentos). 

 Limites para as construções. 

 Programa de arborização. 

 Construção de parques e espaços verdes. 

 Calçadas e quintais com grama e árvores. 

 Horta comunitária. 

 Telhados verdes com painéis solares. 

 Aproveitamento de água de chuva. 

 Ruas com redes de esgoto e drenagem 
pluvial. 

 Estação de Tratamento de Esgotos – ETE. 

 Sistema de coleta seletiva do lixo. 

 Sistema viário integrado ao transporte 
coletivo ou de massa. 

 Áreas destinadas ao comércio de bairro, 
comércio local, uso misto (comercial e 
residencial), uso residencial, uso institucional; 
uso educacional, saúde, cultura, atividades 
esportivas, espaços verdes, parques, praças 
e ciclovias. 
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SUB-PROJETO 
NÍVEL DE 
IMPACTO 

DESCRIÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES 

IMPACTANTES 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Subprojeto 1.3.3.  

Desenho do Plano 
Integrado de 
Regularização Fundiária 
e Urbanística 
Sustentável (integração 
com outras intervenções 
do estado, diagnóstico 
dos programas e 
avanços das 
prefeituras). 

Alto Minimizaros problemas sócio-
ambientais decorrentes de 
inundações e escorregamentos às 
populações residentes em áreas 
de risco. 

Mitigar a ocupação desordenada 
em áreas de risco (encostas e 
margens de rios). 

1. Caracterização da 
área em estudo 

 

2.1. Avaliação dos parâmetros que caracterizem a atual situação 
das áreas de forma que permitam alcançar a sustentabilidade 
esperada pela implantação das intervenções propostas, devendo 
abranger as seguintes informações: Hidrologia; Pluviologia; 
Climatologia; Fisiografia; Cobertura vegetal; Resíduos sólidos; 
Caracterização geológico-geotécnica; Disponibilidade e uso de 
recursos hídricos; Uso e ocupação do solo; Diagnóstico de 
inundações; Legislação ambiental; Áreas inundáveis; Densidade 
habitacional; Caracterização da população. 

2.2. Identificação e diagnóstico das áreas de risco ambiental 
avaliando-se os impactos causados por  (superfície inundável, área 
de corrida e depósito de sedimentos, população atingida, prejuízos 
econômicos, entre outros). 

2. Levantamento de 
dados/contatos sobre 
intervenções e 
ocupações em áreas 
de risco 

 

3.1 Levantamento de dados e informações, junto às prefeituras e 
demais órgãos/instituições, sobre as intervenções e ocupações 
existentes, ao longo dos trechos estudados, devendo ser 
levantados: 

as cotas atingidas nas maiores inundações e sua interferência 
no cotidiano da população e na infra-estrutura urbana; 
as áreas florestadas e passíveis de reflorestamento, incluindo 
mata ciliar; 
as construções, postes, benfeitorias, travessias, árvores e outros 
elementos que possam dificultar a implantação das futuras obras ou 
a operação dos equipamentos de construção; 
deságues do sistema de drenagem; 
situação atual de coleta, tratamento e lançamento de esgoto 
sanitário; 
coleta de resíduos sólidos e eventual interferência com a 
drenagem local; 
áreas sujeitas a forte erosão, com repercussão no 
assoreamento dos cursos d’água; 
nascentes e áreas degradadas; 
áreas de proteção ambiental. 
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SUB-PROJETO 
NÍVEL DE 
IMPACTO 

DESCRIÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES 

IMPACTANTES 
MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS 

 

Sub-projeto 1.3.2. 

Estudos para: (i) levantar 
passivos e estratégias de 
negociação/ regularização 
de conjuntos habitacionais, 
incluindo modelo 
operacional de atendimento 
à população; e (ii) elaborar 
uma estratégia de gestão e 
manutenção condominial 
para os futuros 
empreendimentos 
(PAC/MCMV). 

 

Médio 

 

Gestão não-sustentável de 
condomínios, com altos 
índices de consumo de água 
e energia, disposição 
inadequada de resíduos e 
efluentes e/ou situadas em 
áreas de risco ambiental 
(passivo ambiental, sujeitos 
a inundação e/ou 
escorregamentos)  

 

 

 

 Identificação de passivos e riscos ambientais; 

 

 

 Telhados verdes com painéis solares. 

 Aproveitamento de água de chuva. 

 Sistema de coleta seletiva do lixo. 

 Medição individualizada de consumo de 
água potável em edificações constituídas em 
condomínio. 

 Reuso da água pluvial e das águas 
servidas do condomínio. 

 Implantação e utilização de aquecimento 
solar de água nos casos onde os custos com 
os respectivos equipamentos e instalações 
sejam viáveis  

 Racionalização do consumo de energia  e 
água 

 

Sub-projeto 1.4 

Aquisição de equipamentos 
para monitoramento: (i) 2 
radares meteorológicos; (ii) 
40 estações meteorológicas 
automáticas; (iii) 40 
estações automáticas 
pluvio-fluviométricas; e (iv) 
veículo especial para 
atendimento de 
emergências associadas a 
escorregamentos 

 

Baixo 

 

Supressão da vegetação 
para instalação dos 
equipamentos e construção 
de vias de acesso, quando 
necessário. 

 

 

 

 

 

 Seleção de áreas consolidadas ou degradadas, 
em detrimento de áreas preservadas 
(remanescentes florestais) 

 Elaborar e adequar o projeto de movimentos de 
terra, cuidando da especificação de proteção 
superficial e/ou de estruturas de contenção para 
taludes; 

 tratar, no projeto, de áreas que ficarão expostas 
a processos de meio físico, tais como erosões, 
assoreamentos, realizando as contenções 
necessárias  

 

 Projeto de recuperação de áreas 
degradadas (PRAD) 
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6 DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DO PROGRAMA 

 

6.1 Arranjo institucional da gestão ambiental do Progestão II 

O arranjo institucional para a gestão ambiental do Programa Progestão 

IIseguirá o mesmo arranjo da gestão dos subcomponentes, ou seja,a 

responsabilidade pelas avaliações ambientais dos projetos serão das respectivas 

Unidades Gestoras de Projeto (UGPs) - SEOBRAS, SEFAZ e SEPLAG.  

 

6.2 Diretrizes gerais 

Os aspectos ambientais que compõem o marco legal e as salvaguardas 

do BIRD serão considerados em todas as etapas de implantação dos 

subcomponentes e atividades do programa. 

Em todas as etapas de implantação dos projetos, deverão ser 

considerados os aspectos pertinentes a Legislação e as Salvaguardas 

Ambientais do BIRD. 

Todos os subprojetos deverão obter licenciamento ambiental, quando 

aplicável. Como aspectos a serem observados, destacam-se: 

a) Licenciamento ambiental, quando aplicável; 

b) Recursos Hídricos: outorga, uso racional, (re) aproveitamento; 

c)Resíduos sólidos e líquidos: coleta e destinação adequada de resíduos. 

d) Eficiência energética, uso de energia renovável, racionalização do 

consumo; 

 

6.3 Análise, monitoramento e avaliação 

 

Durante a concepção e elaboração dos projetos, os projetos deverão ser 

analisadosde acordo com o seu escopo ambiental pela respectiva Unidade 

Gestora do Projeto. 

Para o devidomonitoramento e avaliação ambiental do Progestão II, 

deverá ser considerado o grau de cumprimento das legislações aplicáveis e 

salvaguardas ambientais durante a execução e após a conclusão dos projetos. 


