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1. APRESENTAÇÃO 

 
Este documento apresenta os resultados do Estudo de Impacto Ambiental – EIA das 
obras da interligação da Linha 4 (Etapa 1 - Barra da Tijuca) com a Linha 1 (Estação 
General Osório) do Metrô da cidade do Rio de Janeiro, de responsabilidade da 
Concessionária Rio Barra, visando analisar a viabilidade ambiental do 
empreendimento e, assim, subsidiar o processo de Licenciamento Ambiental no INEA 
– Instituto Estadual do Ambiente, do Estado do Rio de Janeiro. 
 
O processo de licenciamento ambiental teve início em 2011 com o protocolo junto ao 
INEA do Pedido de Licença Prévia que originou o Processo INEA, E-07/505081/2011.  
 
Em atendimento às exigências estabelecidas pela legislação ambiental, o presente 
documento obedece, dentre outras exigências legais, às Resoluções do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA no 001/86, à Deliberação da Comissão de 
Controle Ambiental – CECA no 3.586/96 e 237/97, que aprovou a diretriz DZ-041.R-12 
da Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente – FEEMA, à Lei no 1.356, de 
03/10/88, e à Instrução Técnica DILAM n° 18/2011, emitido pelo INEA, específica na 
orientação para a elaboração destes estudos ambientais. 
 
A integração entre a Linha 1 e Linha 4 tem por objetivo promover uma nova ligação 
de transporte coletivo entre a Barra da Tijuca e a Zona Sul e o Centro da cidade 
fazendo parte da rede metroviária que vem tentando solucionar um dos problemas 
mais carente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – a mobilidade urbana.  
 
Este EIA está estruturado em 15 capítulos. O primeiro apresenta o relatório; o 
segundo contém os dados de identificação dos responsáveis técnicos pelo 
empreendimento e pela elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental.  
 
O Capítulo 3 descreve os objetivos e justificativas do empreendimento e, o Capítulo 4, 
a metodologia utilizada para o desenvolvimento dos estudos. O Capítulo 5 contém a 
descrição técnica do empreendimento, incluindo as alternativas técnicas e locacionais 
analisadas. 
 
O Capítulo 6 relaciona o conjunto de diplomas legais de interesse para os estudos 
ambientais e, o Capítulo 7, os planos e programas governamentais propostos ou em 
andamento nas Áreas de Influência do empreendimento. 
 
O Capítulo 8 contempla a delimitação dessas Áreas de Influência – áreas Indireta, 
Direta e de Intervenção. O Capítulo 9 apresenta o diagnóstico ambiental, realizado 
com base em informações existentes e visitas técnicas de campo, e estruturado por 
meio e compartimento ambiental: físico, biótico e socioeconômico. 
 
O Capítulo 10 discorre sobre a identificação e avaliação dos impactos ambientais, a 
partir dos atributos analíticos preconizados pela metodologia adotada. O Capítulo 11 
apresenta os programas ambientais propostos em decorrência dos impactos avaliados 
e das medidas mitigadoras. 
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O Capítulo 12 contém o prognóstico da qualidade ambiental das Áreas de Influência, 
considerando os dois cenários necessários à avaliação de impactos: (i) hipótese de 
não-realização do empreendimento e (ii) cenário com a implantação e operação do 
empreendimento.  
 
O capítulo 13 contém a conclusão desse estudo sobre a viabilidade ambiental da 
implantação deste projeto no local selecionado. Os Capítulos 14 e 15 apresentam a 
bibliografia básica utilizada nos estudos e a equipe técnica envolvida, 
respectivamente. 
 
Nos Anexos, são apresentados os mapas dos Perfis de Solos, o Relatório de Avaliação 
de Ruídos, os Critérios adotados para Avaliação dos Ruídos e Vibrações e Legislação 
Aplicável e Pesquisa das Organizações Sociais e seu Posicionamento frente ao 
Empreendimento. 
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2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
2.1 Proponente do Empreendimento 
 

Razão Social: Concessionária Rio Barra S/A 
CNPJ: 02.893.588/0001-85 

Endereço: 
Av. Rio Branco nº156, sala 1703, Centro – Rio de 
Janeiro – CEP 20040-901 

Telefone: (21) 2131-7128/3389-2100 
Responsável para Contato: Mauricio Rizzo 
CREA MG 0000005777D 

 
 
2.2 Responsável pelo EIA/Rima 
 

Razão Social: AGRAR Consultoria e Estudos Técnicos Ltda. 
CNPJ: 35.795.210/0001-06 

Endereço: 
Rua México, 31-D, sala 703 – Centro – Rio de Janeiro - 
RJ 

Telefone: (21) 2240-8801 
Responsável para Contato: Eng. Agrônomo Carlos Fernando B. Montano 
CREA: 49.721-D/RJ 

 
 



 
 

 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 3‐1

3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

A interligação da Linha 4 (Etapa I - Barra da Tijuca) com a Linha 1 compreende o 
trecho que se inicia na conexão da Estação Ipanema - General Osório, passando pelas 
estações Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah e Antero de Quental até se conectar 
no trecho entre a estação São Conrado e Gávea. A extensão do traçado objeto de 
licenciamento compreende aproximadamente 5,00 km. 
 
A modificação do traçado está descrita no Termo Aditivo n.º 1 ao Contrato de 
Concessão da Linha 4 em substituição ao traçado licitado nesse Contrato e foram 
considerados os seguintes itens: 
 

 A escolha da cidade do Rio de Janeiro como uma das cidades sede da Copa do 
Mundo de Futebol em 2014 e como cidade sede das Olimpíadas de 2016; 

 
 As mudanças e o crescimento ocupacional e populacional havidos na Zona Sul da 

cidade nos últimos 10 anos, bem como a expansão da Linha 1 do Metrô até a 
Estação Ipanema – General Osório; 

 
 Promover a interligação dos principais pontos da rede hoteleira – Ipanema e 

Leblon- com os locais de competição dos jogos das Olimpíadas de 2016 através 
da integração com a Estação terminal da Linha 1 (Estação Ipanema – General 
Osório); 

 
 Atender ao interesse público primário de prover rápido acesso aos bairros Leblon 

e Ipanema, principais pontos de turismo e atividades da cidade do Rio de Janeiro.  
 
 
O Metrô Linha 4 – trecho Zona Sul caracteriza-se como um empreendimento de 
transporte de alta capacidade, destinado a atender a demanda dos bairros Ipanema, 
Leblon e Gávea, na Zona Sul da cidade, área de densa e consolidada urbanização. A 
ligação com o Centro da cidade será realizada através da integração com a Linha 1 do 
Metrô, pela Estação terminal Ipanema – General Osório, conforme proposto no último 
PDTU – Plano de Desenvolvimento de Transporte Urbano. 
 
Os bairros da Zona Sul são corredores do fluxo de tráfego na interligação rodoviária 
entre o Centro da cidade e a Barra da Tijuca. Essa interligação há muito atingiu o 
ponto de saturação de sua capacidade, deixando de oferecer condições operacionais 
adequadas tanto para o tráfego de veículos particulares como coletivos.  
 
É comum que se resolva o problema de transportes, bem como de 
congestionamentos, implementando novas vias urbanas ou ampliando a capacidade 
das vias existentes, o que, por sua vez, facilita/incentiva o aumento do número de 
veículos em circulação. Recria-se, dessa forma, o problema que se queria evitar: 
congestionamentos, estresse dos motoristas e passageiros, níveis altos de poluentes 
no ar, de ruídos, aumento do risco de acidentes, dentre outros. Verifica-se, portanto, 
que a exclusiva ampliação das ligações rodoviárias existentes entre a Zona Sul e a 
Barra da Tijuca, apesar de necessária, poderá significar uma melhoria apenas em 
curto prazo nas condições de tráfego, sem constituir-se em alternativa eficaz para a 
solução do problema a médio e longo prazos. 
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Nesse contexto, a interligação constitui-se na solução mais adequada, tecnicamente, 
economicamente e ambientalmente, para viabilizar o transporte de alta capacidade de 
passageiros. 
 
A implantação da Linha 4 – trecho Zona Sul, ao inaugurar a oferta de transporte de 
massa nessa região, contribuirá significativamente para a melhoria dos padrões 
ambientais e de qualidade de vida da população da área.  
 
Como principais conseqüências positivas da operação do Metrô Linha 4 - trecho Zona 
Sul, destacam-se: 
 

 Diminuição significativa dos problemas de congestionamento do tráfego rodoviário 
nos bairros Ipanema e Leblon, ao reduzir ou até mesmo retirar de circulação nas vias 
urbanas um enorme contingente de carros particulares, ônibus especiais e ônibus 
convencionais; 
 

 Em decorrência da redução da frota de veículos em circulação, haverá a melhoria 
da qualidade do ar (diminuição da poluição atmosférica) e do conforto sonoro 
(diminuição de fontes de poluição sonora); 
 

 Redução significativa do tempo de percurso entre os bairros Leblon e Ipanema, 
através da integração com a Linha 1, com o Centro da cidade; 
 

 Redução do consumo de derivados de petróleo; 
 

 Manutenção e eventual aceleração do dinamismo das atividades socioeconômicas 
localizadas na Área de Influência Direta, permitindo rendimentos de escala 
crescentes; 
 

 Redução na necessidade de manutenção das vias urbanas, trazendo economia para 
os cofres públicos municipais. 
 
 
Os benefícios resultantes são evidentes, já que os usuários terão condições de se 
deslocar ao longo do trecho dentro de condições operacionais ideais, em termos de 
segurança e de elevado padrão de conforto, reduzindo o estresse causado pelas atuais 
condições de tráfego na área. Por outro lado, a população residente nas Áreas de 
Influência e não usuária dos serviços também será beneficiada, em função das 
melhorias no trânsito, da descaracterização de alguns bairros como "de passagem" e 
do aumento da qualidade ambiental da área. 
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4. METODOLOGIA DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 
 
A metodologia adotada tem por base a legislação ambiental vigente no Brasil e 
considera, também, os procedimentos usuais adotados para o desenvolvimento de 
Estudos de Impacto Ambiental. Em vista disso, apresenta-se a seguir o enfoque dado 
a cada um dos principais itens do estudo. 
 
4.1 Caracterização do Empreendimento 
 
Este capítulo descreve o empreendimento de acordo com as informações básicas da 
Rio Trilhos, do Projeto Conceitual da Fundação Getúlio Vargas (a partir de julho de 
2010) que relata sobre os estudos preliminares de alternativas de trajetos, as análises 
das demandas decorrentes, a estimativa dos custos de construção civil e a seleção de 
tecnologias mais adequadas à operação e à viabilidade do trecho, além de 
informações oriundas do Projeto Básico em fase de desenvolvimento pelo Consórcio 
Novo Rio Linha 4 (a partir de julho de 2011). 
 
4.2 Legislação Ambiental  
 
Para verificar o atendimento aos diplomas legais em vigência no País, estado e 
município afetados pela implantação e operação da interligação da linha 1 com a Linha 
4 do Metrô do Rio de Janeiro, são apresentadas neste capítulo as principais leis que 
regem os estudos ambientais e as que determinam restrições à implantação de 
empreendimentos de natureza similar ao que está sendo analisado. 
 
4.3 Planos e Programas Co-Localizados 
 
Para verificar a compatibilidade do empreendimento em pauta com demais projetos 
governamentais e privados em andamento ou em estudo para a região, foram 
levantados os planos, programas e projetos esperados para a área de estudo. 
 
4.4 Definição das Áreas de Influência 
 
A partir da definição do traçado proposto para a interligação da Linha 1 com a Linha 4 
do Metrô, das características do empreendimento e dos possíveis impactos a serem 
gerados, foram determinadas as Áreas de Influência Indireta, Direta, e de 
Intervenção, foco dos levantamentos para elaboração do diagnóstico ambiental. 
Chegou-se a essas definições após reuniões com os técnicos envolvidos na elaboração 
do diagnóstico ambiental, tendo, para tal, sido consultadas as bases de dados 
existentes sobre a região. 
 
4.5 Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência 
 
Este capítulo consolida os resultados dos levantamentos de dados dos diversos fatores 
ambientais incidentes, de forma a se perceber claramente suas inter-relações e 
interações ambientais locais, objetivando caracterizar as Áreas de Influência antes da 
implantação do empreendimento, considerando como elementos básicos de análise os 
meios físico, biótico e socioeconômico. 
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4.6 Avaliação de Impactos e Medidas Mitigadoras 
 
Nesta fase dos estudos identificaram-se os impactos ambientais decorrentes das 
alterações previstas nas etapas de planejamento, implantação e operação do 
empreendimento. Em seguida, foram analisados e avaliados os impactos identificados, 
segundo critérios consagrados em estudos ambientais. 
 
A questão essencial em um Estudo de Impacto Ambiental é a indicaração das medidas 
mitigadoras ou dos programas que se pretende implementar com vistas a evitar ou 
compensar, de forma eficaz, os possíveis impactos ambientais negativos acarretados 
por um empreendimento. É isso, em última instância, que importa informar aos 
órgãos ambientais, agentes locais e à população atingida: qual a relação entre 
prejuízos e benefícios que o empreendimento e as ações a ele associadas trarão para 
o meio ambiente e para a qualidade de vida das populações, para que se decida se ele 
é, ou não, viável ambientalmente. 
 
Estabelecer medidas mitigadoras e programas depende diretamente da correta 
identificação e da adequada avaliação dos impactos ambientais. A análise dos 
impactos é multidisciplinar por definição, porque neles se interligam problemas afetos 
a diferentes áreas de estudos. O impacto é um fenômeno complexo, mas concreto: a 
perda de formações vegetais, por exemplo, traz problemas de ordem pedológica, 
geológica, social, econômica, cultural, etc., que não podem ser isolados no momento 
da análise, para que se tenha precisão a verdadeira dimensão do impacto. 
 
Iniciar o processo somente pelo “Diagnóstico Ambiental da Área de Influência”, ou 
seja, pelas características gerais de região de inserção do empreendimento objeto do 
estudo, a partir de estudos especializados e isolados (dos mais abstratos e/ou 
complexos aos mais simples), em nada contribui para a questão essencial do EIA. 
Muito ao contrário, esse procedimento tem representado um fator de inviabilização do 
tratamento dos impactos ambientais em se tratando de fenômenos complexos, porque 
induz uma visão muito especializada na equipe técnica que desenvolve os estudos e 
acaba levando à produção de diagnósticos exageradamente extensos e descritivos, 
sem sentido de convergência para as questões realmente fundamentais em cada caso 
específico. 
 
A Avaliação de Impactos Ambientais – AIA deve, portanto, exercer um papel 
importante no momento inicial dos estudos e ser o fio norteador de sua continuidade. 
É a partir dela que se definem as necessidades reais do estudo, ou seja, que áreas 
temáticas deverão ser objeto de maior aprofundamento, e com que objetivos. 
 
Dentro dessa perspectiva, propõe-se que, desde o início, se promova a discussão 
detalhada das ações do empreendimento, quando então a equipe técnica envolvida 
com os Estudos de Impacto Ambiental deverá entrar em contato com os profissionais 
responsáveis pelo projeto. Nesse momento, é recomendável buscar-se evidenciar o 
mais minuciosamente possível todas as intervenções capazes de gerar transformações 
ambientais.  
 
Partindo dessas discussões, são, a priori, identificados os impactos potenciais e suas 
possíveis medidas mitigadoras. Essa listagem deve ser a mais exaustiva possível, sem 
preocupações, então, com o grau de significação de cada impacto. 
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Somente com esses procedimentos, é que os técnicos responsáveis pelo estudo 
ambiental iniciam os levantamentos de campo, com vistas a um reconhecimento da 
área. Esse conhecimento expedito da região permite um dimensionamento dos 
impactos potenciais, a identificação dos principais problemas ambientais na área e o 
levantamento dos principais interlocutores locais (Prefeitura, entidades ambientalistas 
e de classe, órgãos capazes de fornecer informações, dentre outros). 
 
A próxima etapa é a de revisão da listagem preliminar de impactos e a definição dos 
impactos significativos do empreendimento, ou seja, os que apresentam maiores 
chances de compor, futuramente, as matrizes finais de análise de impactos. Essa 
discussão permite delimitar previamente a região de estudo e o início da elaboração 
das bases cartográficas com cobertura geográfica adequada. 
 
Com base na avaliação desses impactos, considerando os critérios consagrados, é 
possível valorar e hierarquizar os impactos identificados e preestabelecer, 
preliminarmente, as medidas para minimizar os impactos negativos ou potencializar 
os impactos positivos. 
 
A metodologia adotada para a avaliação dos impactos ambientais está descrita 
detalhadamente no Capítulo 10 referente à identificação e análise dos impactos 
ambientais.  
 
4.7 Programas Ambientais 
 
Os programas ambientais de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
objetivam observar de maneira permanente e de forma regular as condições vigentes 
de qualidade ambiental requerida. Para cada programa estão apresentados, sempre 
que possível, as seguintes informações: introdução, objetivos e sistemática de 
implementação. 
 
4.8 Prognóstico Ambiental e Conclusão 
 
A partir da síntese do diagnóstico ambiental da área de influência indireta e direta 
definidas para cada meio estudado, são realizadas projeções da qualidade ambiental 
futura dessa área, considerando as hipóteses de implantação e de não implantação do 
empreendimento. 
 
Com a realização dos estudos ambientais pela equipe técnica será concluído se o 
empreendimento proposto é viável ou não ambientalmente, de acordo principalmente 
com os impactos ambientais gerados na fase de implantação, construção e operação. 
 
4.9 RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
 
O RIMA objetiva atender à legislação ambiental brasileira que determina que o EIA 
desenvolvido para a avaliação dos impactos ambientais de um determinado 
empreendimento seja sintetizado de maneira clara, simples e sucinta, de forma a que 
uma ampla parcela da população possa se inteirar do conteúdo dos estudos 
desenvolvidos e discuti-lo. 
 
Assim, o RIMA deverá ser elaborado considerando modernas e consagradas técnicas 
de comunicação visual, empregando, como elementos auxiliares, explicações 
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simplificadas dos estudos, sempre que possível com ilustrações, gráficos e fotos, 
conforme determina a Resolução CONAMA no 001/86. 
 
O conteúdo programático desse relatório deverá seguir o mesmo formato do EIA, 
acrescentando-se, quando pertinente, explicações e ilustrações com o intuito de 
proporcionar ao leitor uma compreensão do processo, da tecnologia empregada, dos 
impactos e seus efeitos na comunidade e dos programas de controle ambiental e de 
eventuais riscos que, porventura, possam estar correlacionados às etapas de obras e 
de operação do empreendimento. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
Esse capítulo dedica-se a caracterização do empreendimento proposto para 
licenciamento prévio, com base nos tópicos estabelecidos na Instrução Técnica DILAM 
no 18/2011 do INEA, particularmente no que tange as análises de alternativas de 
diretriz e de traçado, bem como o posterior detalhamento da alternativa selecionada. 
A caracterização abrange as informações técnicas básicas de engenharia que permitirá 
a equipe de analistas ambientais envolvida com os estudos determinarem as áreas de 
influência do empreendimento, seu diagnóstico ambiental, a análise integrada dos 
fatores de interferência no meio ambiente, a avaliação de impactos, as medidas 
mitigadoras e os programas de monitoramento e controle recomendados. 
 
5.1 Metodologia e Antecedentes 
 
Esse item contém, inicialmente, uma retrospectiva do planejamento do setor 
metroviário da cidade do Rio de Janeiro e como a Linha 4, no trecho já licenciado e no 
trecho proposto, se inserem no contexto da expansão do sistema. 
 
Logo em seguida, é apresentado o estudo de alternativas de diretriz elaborado para 
atender ao item 3. Critérios de Elaboração, subitem 3.1 da Instrução Técnica DILAM 
no 18/2011, onde são estabelecidos parâmetros para o estudo de alternativas. 
 
A metodologia que foi empregada para elaboração do estudo de alternativas foi 
dividida em duas etapas, a saber: 
 

1ª Etapa – Seleção da diretriz preferencial, considerando as possibilidades de 
interligação da Linha 4 com a Linha 1 ou na Estação Morro de São João (Botafogo) 
ou na Estação General Osório (Ipanema), considerando as questões de demanda, 
de tecnologia e de importância econômica para a sociedade. 

 
2ª Etapa – Seleção de alternativas de traçado e de tecnologia da diretriz 
selecionada, onde são apresentados os critérios que definem a concepção do 
empreendimento no contexto da diretriz selecionada. Nessa etapa são discutidos 
aspectos das alternativas consideradas para construção das estações previstas, 
bem como da forma de interconexão com o trecho da Linha 4 em construção, 
especificamente no trecho entre a estação São Conrado e Gávea. 

 
 
5.1.1 Retrospectiva do Planejamento do Setor Metroviário 
 
Data de 1951 a primeira referência conhecida sobre a disposição do Poder Público de 
ligar o Centro do Rio de Janeiro à Barra da Tijuca por via férrea. Naquele ano foi 
apresentado ao Prefeito do então Distrito Federal e seus secretários o plano de ligar o 
Centro da cidade do Rio de Janeiro (Largo da Carioca) à Barra da Tijuca (região do 
Itanhangá) por uma estrada eletrificada que percorreria 15 km de um túnel a ser 
escavado no maciço da serra da Carioca. Não se tratava de um Metrô e, portanto, não 
estavam previstas estações intermediárias. Os expositores, empresários do ramo 
imobiliário e da construção civil, justificavam o empreendimento como a forma de 
permitir o acesso rápido (20 minutos) e seguro de grandes massas de usuários aos 
espaços quase virgens das áreas da restinga da Barra da Tijuca e da Baixada de 
Jacarepaguá, onde poderia vir a ser construída uma nova cidade – áreas essas, então, 
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só atingíveis precariamente pelas estradas Niemeyer/Joá e pelo Alto da Boa Vista/ 
Itanhangá. 
 
Em 1968, o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica do Metropolitano do Rio de 
Janeiro, elaborado pelas empresas Companhia Construtora Nacional S.A, Hochtief AG 
e Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH, estabeleceu uma rede metroviária para o 
então Estado da Guanabara e alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro. Este 
estudo recomendava que até 1975 estivesse implantada o que chamou de Linha 
Prioritária (Linha 1), ligando Ipanema (Estação Praça Nossa Senhora da Paz) à Tijuca 
(Estação Praça Saens Peña) passando pelo Centro da cidade (Figura 5.1.2-1). 
Segundo a proposta apresentada, deveriam ser implantadas totalmente duas linhas, 
com a extensão total de 67 km: 
 

• A Linha 1, ligando Ipanema, Centro, Tijuca, Méier, Boca do Mato e chegando à 
Baixada de Jacarepaguá; e 

• A Linha 2 que ligaria o Centro da cidade (Estação Carioca) a Pavuna, 
conectando-se à Linha 1 nas estações Estácio e Carioca. 

 

 
Figura 5.1.2-1: Mapa da Linha Prioritária do Metrô, em 1968. 

Fonte: Secretaria de Transporte. 
 
 
Decorridos 28 anos desde a realização do estudo de viabilidade mencionado no 
parágrafo anterior, em fevereiro de 1996 a Comissão PRES–528/95, nomeada pela 
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Presidência do Metrô/RJ, apresentou o seu “Estudo Preliminar de Expansão do Metrô 
para a Barra da Tijuca” no qual está proposta a alternativa de, a partir da Estação 
Saens Peña, atingir a Barra da Tijuca passando pela Gávea. Registre-se que o 
Metrô/RJ ainda está distante da extensão de 67 km prevista no estudo dos anos 
sessenta, pois os trechos em operação, hoje, perfazem apenas 39 km. 
 
O traçado proposto iniciar-se-ia, também, no chamado Rabicho da Tijuca, passa pela 
Estação Uruguai (Rua 18 de outubro, em frente à Rua Alves de Brito) e chegaria a 
Estação Jóquei (Praça Santos Dumont). A partir desse ponto, foram propostas duas 
alternativas, ou seja, seguir diretamente na direção da Estação Rocinha (Largo da 
Macumba - Estrada da Gávea), tendo, neste caso, a Estação Jóquei um só nível, ou 
então, seguir na direção do Leblon para fechar o Grande Anel da Linha 1, iniciando-se 
num segundo nível (inferior) da Estação Jóquei uma nova linha seguindo na direção 
Rocinha. Essa última subalternativa exigiria a construção de um ramal de conexão 
entre as duas linhas para permitir o acesso dos trens, que trafegassem na nova linha, 
ao Centro de Manutenção do Metrô na Avenida Presidente Vargas. Em ambos os 
casos, a diretriz prosseguiria através da Pedra da Gávea rumo à Barra da Tijuca para 
chegar a uma estação terminal, para a qual foram propostas duas localizações, Jardim 
Oceânico (Avenida Armando Lombardi), após atravessar o canal da Lagoa da Tijuca, 
ou Itanhangá (Estrada das Furnas, em frente ao Largo do Pisca-Pisca), sem 
atravessar o referido canal.  
 
Como solução para os problemas de ventilação e escape decorrentes dos túneis muito 
longos que caracterizam a expansão do Metrô para a Barra da Tijuca, foi proposta a 
escavação de uma seção tripla, com dois túneis destinados ao tráfego de trens e um 
túnel central para ventilação e escape. 
 
5.1.2 O Projeto Licitado pelo Programa Estadual de Desestatização em 1998 
 
A Comissão Diretora do Programa Estadual de Desestatização, através do Edital 
PED/ERJ no 02/98 – Metrô, colocou em licitação, pela modalidade de leilão, ocorrido na 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 24/11/1998, a implantação e exploração da 
Linha 4 e respectiva integração com a Linha 1. 
 
O embasamento técnico dessa licitação foi um Projeto Básico desenvolvido pela 
empresa ENGEVIX calcado sobre as proposições do já comentado “Estudo Preliminar 
da Expansão do Metrô para a Barra da Tijuca”, com algumas adequações, onde o 
trecho da Estação Jóquei até a Barra da Tijuca foi denominado Linha 4 e o trecho da 
Estação Jóquei até a Tijuca foi considerado como integração com a Linha 1. As 
mencionadas adequações foram: 
 

• Relocação da Estação Uruguai, sendo deslocada do sopé do Morro da Formiga 
(Sumaré), longe das Ruas Conde de Bonfim e Uruguai, para o eixo da Rua 
Conde de Bonfim próximo ao seu cruzamento com a Rua Uruguai; 

 
• Adoção da subalternativa da Estação Jóquei com dois níveis de linhas, onde o 

futuro prolongamento para o Leblon, para o fechamento do Grande Anel da 
Linha 1, deixaria de desenvolver-se pela Avenida Rodrigues Otávio, indo pela 
Rua Bartolomeu Mitre; 
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• Relocação da Estação Rocinha, sendo deslocada ao longo da Estrada da Gávea 
do Largo da Macumba para logo após o no 586, em frente ao supermercado 
Sendas, passando a denominar-se Estação São Conrado; 

 
• Adoção da localização da Estação terminal da Barra da Tijuca no Jardim 

Oceânico, no canteiro central da Avenida Armando Lombardi, em frente ao 
Posto Esso; 

 
Na fotografia aérea mostrada na Figura 5.1.2-1, observa-se sobreposto o traçado 
desenvolvido pela ENGEVIX. 
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5.1.3 O Traçado Contratado 
 
A Concessionária Rio-Barra S/A foi a vencedora da licitação. Logo após a licitação, 
exercitando o previsto no Edital, as partes contratantes ajustaram uma alteração do 
traçado no que se refere à integração da Linha 4 com a Linha 1 no trecho em 
operação. 
 
Basicamente, essa alteração consistiu em abandonar-se à integração da Linha 4 com 
o ramo Norte da Linha 1, passando esta integração a fazer-se com o seu ramo Sul, 
obrigatoriamente pela garganta do Humaitá. 
 
A eliminação do trecho da Linha 1, inicialmente previsto, entre as Estações Jóquei e 
Uruguai, tornaria desnecessária a existência daquela, que seria construída em dois 
níveis, para pivô da conexão entre as Linhas 1 e 4, ficando a sua função de 
atendimento a população do bairro da Gávea ao encargo de uma nova Estação da 
Linha 4 a ser localizada sob o morro Dois Irmãos, em frente à entrada da Pontifícia 
Universidade Católica, a ser escavada em dois níveis, destinando-se o superior a uma 
futura Estação da Linha 1, que integraria o fechamento do grande Anel Tijuca - 
Leblon. 
 
A ligação entre a nova Estação Gávea e a garganta do Humaitá foi prevista ser feita 
por um longo trecho em curva, passando ao Norte da área do Jardim Botânico, em 
túnel escavado no maciço rochoso, exceto em um pequeno trecho a ser escavado em 
solo na travessia do vale do Rio Rainha, entre os morros Dois Irmãos e da Margarida. 
 
A ligação entre a Garganta do Humaitá e o ramo Sul da Linha 1 poderia ser feito por 
qualquer uma de quatro variantes partindo de uma Estação a ser implantada, 
alternativamente, em duas posições excludentes, situadas respectivamente sob o 
morro da Saudade (Humaitá I) ou sob o morro do Martelo (Humaitá II). Essas 
variantes chegariam as Estações Terminais a serem construídas em conexão com as 
Estações da Linha 1, Carioca (Morro de Santo Antônio), ou Flamengo, ou Botafogo ou 
no morro de São João, junto à caverna já escavada para uma Estação não implantada 
(Cardeal Arco Verde) e que daria acesso além da Linha 1 aos Shoppings Rio Sul e Off-
Price. A Figura 5.1.3-1 explicita a localização dessas variantes. 
 
Considerando que a extensão do traçado inicial da Estação Uruguai à Estação Jardim 
Oceânico é de 15.200m, encontram-se apresentadas no Quadro 5.1.3-1 a seguir, as 
extensões relativas a cada nova variante de traçado, que incorporava as referidas 
extensões ao traçado inicial. 
 

Quadro 5.1.3-1 – Extensões Relativas ao Novo Traçado. 

Linha Traçado 
Extensão 
Relativa 

Origem da Variante 

1 e 4 Uruguai - Jardim Oceânico 1,0000 — 

4 Santo Antônio - Jardim Oceânico 1,3182 Humaitá II 

4 Flamengo - Jardim Oceânico 1,1044 Humaitá II 

4 Botafogo - Jardim Oceânico 1,0222 Humaitá II 

4 São João - Jardim Oceânico 1,0412 Humaitá I 

Fonte: FGV 
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Tendo sido considerado o exposto acima e também as condições estabelecidas no já 
mencionado Edital, o traçado da Linha 4 incorporado ao Contrato, selecionou a 
alternativa entre a Estação São João e a Estação Jardim Oceânico. As Figuras 5.1.3-2, 
5.1.3-3, 5.1.3-4 e 5.1.3-5 ilustram o trecho. 
 
Dessa maneira, à época da licitação da Linha 4 pelo Programa Estadual de 
Desestatização, o traçado contratado compreendia as seguintes estações: 
 
• Jardim Oceânico; 
• São Conrado; 
• Gávea; 
• Humaitá; e 
• Morro de São João. 
 
A ligação da Estação Humaitá II como o Centro da cidade, Santo Antônio, foi 
descartada quando foi feito o ajuste contratual, logo após a licitação em face de ser a 
maior extensão relativa, e não foi contemplada no contrato de Concessão. 
 
Assim, na concepção de 1998, aprovada pela Comissão Diretora do Programa 
Estadual de Desestatização, para a interligação da Linha 4 com a Linha 1 em direção 
ao Centro da cidade haveria a necessidade de transbordo de passageiros na estação 
Morro de São João, e que seria viabilizada por meio de um longo percurso a ser feito 
por esteiras entre a Estação Morro de São João e a futura Estação Cardeal Arcoverde. 
 
Os estudos de demanda considerados à época da elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental já indicavam que haveria um rápido saturamento de usuários no ponto de 
transbordo, considerando que a Linha 1 estava com sua extensão programada para 
ter mais 3 estações em direção à Ipanema (Siqueira Campos, Cantagalo e General 
Osório). 
 
Conforme destacado no EIA/Rima, que faz parte do processo de licenciamento 
ambiental realizado à época, no item 5.1.4 – Aspectos Relevantes Decorrentes do 
Traçado Contratado: 
 

 Jardim Botânico 
 
A implantação da Estação Jóquei, com 18.000 m2 de área construída em dois níveis de 
linhas, em terreno sedimentar, obrigaria a um grande rebaixamento do lençol freático, 
com a utilização de poços profundos por cerca de 1,5 anos, o que pela proximidade 
(Praça Santos Dumont), certamente afetaria o nível freático na área do Jardim 
Botânico, com graves prejuízos para a sua vegetação tombada pelo IPHAN. Tal 
problema deixa de existir com a eliminação desta Estação. 
 

 Desapropriações 
 
O trecho de Linha 1 entre o maciço rochoso e a Estação Jóquei exigiria várias 
desapropriações de imóveis situados nas imediações da Rua Major Rubens Vaz. O 
novo traçado as torna desnecessárias. 
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 Simplificação de Problemas de Tráfego e de Remanejo de Redes de Utilidade 
Pública 

 
O novo traçado evita a necessidade de implantar túneis em solo sob o leito da Avenida 
General Mitre e da Rua Marquês de São Vicente. Também, o futuro fechamento do 
grande Anel da Linha 1 ficará facilitado, pois o trecho entre a Estação Gávea e o início 
da avenida Ataulfo de Paiva, sob o Jardim Pernambuco, será totalmente implantado 
em túnel em rocha. 
 

 Túnel em Solo 
 
A extensão de túnel que seria escavada em solo pelo processo NATM, no traçado 
inicial nos trechos Estação Uruguai – Estação Jóquei (Linha 1) e Estação Jóquei–Morro 
Dois Irmãos (Linha 4), ficará reduzida no novo traçado a cerca de 10%, no trecho 
Estação Humaitá (I e II)– Estação Gávea. 
 

 Estação Jardim Botânico 
 
O novo traçado possibilita que esta Estação possa ser prevista quando da execução do 
projeto de engenharia final da Linha 4. 
 

 Conflito entre as Capacidades de Transporte das Linhas 1 e 4 
 
Este conflito, hoje existente entre as Linhas 1 e 2 na Estação Estácio, acontecerá 
também entre as Linhas 1 e 4 na Estação São João, bem como em qualquer das 
Estações Terminais previstas nas variantes já mencionadas, exceto na Humaitá II–
Santo Antônio. Assim, torna-se extremamente relevante que seja previsto o seu 
reexame quando da execução do projeto de engenharia final da Linha 4. 
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5.1.5 Histórico do Licenciamento Ambiental da Linha 4 Concessionada 
 
Conforme comentado anteriormente, após a definição do traçado concessionado entre 
Jardim Oceânico e Morro de São João, onde a Linha 4 se interligaria com a Linha 1 em 
sistema de transbordo, a Concessionária Rio Barra S/A empreendeu em 2002 o 
licenciamento ambiental do empreendimento, tendo sido apresentado à FEEMA, atual 
INEA, um Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental - RIMA, do trecho concessionado, conforme processo no 
UN002254/33.21.15, conforme definido pela legislação em vigor à época. 
 
Em 2002, com o anúncio da eleição da cidade do Rio de Janeiro para a sede dos Jogos 
Pan-Americanos de 2007, a prefeitura municipal iniciou tratativas com o Governo 
Estadual e a Concessionário Rio Barra para participar do empreendimento, injetando 
recursos para permitir a construção da Linha 4 contratada em sistema de parceria. 
 
Assim, a prefeitura poderia, por meio de um sistema de integração rodoviário, 
melhorar a acessibilidade dos espectadores às estruturas projetadas para os Jogos 
que seriam construídas na Barra da Tijuca. Contudo, os recursos anunciados pela 
prefeitura para a parceira permitiriam construir somente o trecho compreendido entre 
Jardim Oceânico e Gávea. Em comum acordo entre as partes, foi solicitado pelo 
empreendedor à FEEMA à época, atual INEA, que o empreendimento e seu respectivo 
licenciamento ambiental, fosse dividido em duas etapas. O trecho a ser licenciado 
inicialmente compreenderia somente a ligação Jardim Oceânico – Gávea. Assim, 
depois de oficializado o pedido de partição do licenciamento, foram elaborados os 
documentos complementares com a divisão do trecho e propostos ao órgão ambiental 
estadual licenciador. O empreendimento foi então apresentado em Audiência Pública, 
no dia 14 de julho de 2004, no Planetário da Gávea, com a presença de 
representantes da sociedade civil, inclusive do Ministério Público Estadual, todo 
gravado e transcrito, conforme consta no referido processo. 
 
Após a expedição da Licença Prévia, foi encaminhado à FEEMA, atual INEA, a 
documentação necessária à solicitação de Licença de Instalação. Logo em seguida a 
prefeitura municipal recuou de sua proposta de parceria para a construção parcial da 
Linha 4 e foi solicitada a suspensão do procedimento para a obtenção da Licença de 
Instalação do trecho já licenciado. 
 
Em final de 2009, a Concessionária Rio Barra, tendo em vista as tratativas para 
equacionamento financeiro do contrato com o Governo do Estado, solicitou ao INEA a 
retomada dos procedimentos de licenciamento ambiental de instalação. Quando da 
solicitação para retomada do processo de licenciamento foi requerida pelo INEA a 
anexação de documentação suplementar e outras licenças necessárias exigíveis para 
essa fase do licenciamento, que após análise e aprovação pelo órgão ambiental levou 
à emissão da Licença de Instalação no IN001529, no dia 19/03/2010. 
 
Essa licença é a que embasa a construção do trecho Jardim Oceânico – Gávea, em 
fase de obras. Deve-se destacar que até a data de elaboração desse estudo, o trecho 
que abrange a Licença de Instalação no IN001529 está sendo construído em total 
acordo com as especificações do EIA – RIMA e, posterior, Projeto Básico Ambiental – 
PBA. 
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5.2 Estudos de Alternativas 
 
5.2.1 Alternativas de Diretriz 
 
5.2.1.1 Parâmetros Comparativos de Demanda, Melhorias Ambientais e de 

Benefícios Econômicos entre as Diretrizes Gávea - Morro de São João 
e Gávea – General Osório 

 
O Estudo de Impacto Ambiental – EIA para a Linha 4, trecho Jardim Oceânico - 
Gávea, publicado em agosto de 2002, indicava que os estudos de demanda, naquele 
momento, apontavam uma projeção de 159 mil passageiros/dia para o ano de 2010 
na ligação da diretriz Jardim Oceânico – Morro de São João (em Botafogo). Neste 
cenário, a estação Jardim Botânico não estava incluída. A grande concentração de 
passageiros estava nas estações terminais (Jardim Oceânico e Morro de São João) e 
na Estação Gávea, enquanto nas demais a representatividade era muito baixa. 
 
No ano de 2008 houve uma revisão deste estudo (Estudo de Demanda da Linha 4 do 
Metrô do Rio de Janeiro, elaborado pela empresa Sinergia para a Concessionária Rio 
Barra), onde a estação Jardim Botânico foi considerada no estudo. A projeção de 
número de passageiros/dia para o ano de 2008 foi de aproximadamente 142 mil, 
abaixo da expectativa do estudo anterior. Novamente o maior movimento de 
passageiros ocorreria nas estações terminais (Jardim Oceânico e Morro de São João) e 
na estação Gávea, com baixa representatividade nas demais estações do trajeto. 
 
A partir dos estudos anteriores, evidenciava-se que o objetivo maior da diretriz do 
traçado original, Jardim Oceânico – Morro de São João, era favorecer a ligação Barra-
Centro via Botafogo, pois o carregamento de passageiros ao longo do trajeto era 
baixo, com a maioria dos usuários tendo como destino a estação terminal de Morro de 
São João. Neste ponto haveria a necessidade do transbordo de passageiros para 
acesso à Linha 1 no sentido Zonal Sul ou Centro e, conforme já mencionado, 
ocorreria, num curto espaço de tempo, uma saturação da operação de transbordo na 
Estação Morro de São João. 
 
Com a decisão do Governo Estadual de ampliação do sistema metroviário para 
atender ao crescimento populacional da cidade e também para propiciar mobilidade 
aos eventos ligados aos Jogos Olímpicos de 2016, foi tomada a decisão de construir a 
Linha 4 no trecho já licenciado e também de interligá-la à Linha 1. Para tanto haveria 
duas alternativas. A interligação com Morro de São João via Humaitá, objeto do 
contrato de concessão, ou a interligação com a Estação General Osório em Ipanema, 
conforme já previsto nos planos existentes. 
 
Para tanto, foram considerados na tomada de decisão uma série de aspectos técnicos, 
econômicos e ambientais que são a seguir discutidos. 
 
• Demanda 
 
Considerando as mudanças e o crescimento ocupacional e populacional havidos na 
Zona Sul da cidade nos últimos 10 (dez) anos, bem como a expansão da Linha 1 do 
Metrô até o bairro de Ipanema, a diretriz de ligação da Linha 4 com a Linha 1 através 
da Estação General Osório passaria a explorar não apenas a sinergia entre a Barra da 
Tijuca e o Centro da Cidade, mas prioritariamente a sinergia entre a Barra da Tijuca e 
a Zona Sul, que é muito superior à da Barra da Tijuca e Botafogo. Os bairros de 
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Ipanema e Leblon possuem um contingente de moradores cerca de duas vezes maior 
do que o Jardim Botânico e o bairro do Humaitá, por exemplo. O comércio de rua de 
Ipanema é intenso e no Leblon situa-se um dos maiores “shopping center” da cidade. 
No Jardim Botânico a atividade comercial é bem inferior aos bairros citados, e, em 
Humaitá, a mesma é ainda mais incipiente e sem perspectivas de crescimento no 
horizonte previsto para o projeto. 
 
Na diretriz de interligação em Ipanema e Leblon está concentrada uma parte 
significativa da rede hoteleira da cidade, dada a proximidade com a orla marítima. É 
inegável reconhecer que a beleza natural dos bairros de Ipanema e Leblon e o seu 
farto e requintado comércio atraem visitantes da própria cidade e turistas em 
quantidades muito maiores do que os bairros do Jardim Botânico e do Humaitá, 
gerando necessidades de mobilidade evidentemente maiores. 
 
Com este novo cenário, em que a Linha 4 prioritariamente responderia pela 
mobilidade entre a Barra da Tijuca e a Zona Sul, os estudos preliminares de demanda 
coordenados pela FGV apontaram para essa diretriz um aumento de 
aproximadamente 100% no número de passageiros/dia, chegando a cerca de 300 mil 
(ano base 2011), e uma distribuição mais homogênea ao longo das estações previstas 
(Antero de Quental, Jardim de Alah e Nossa Senhora da Paz), o que demonstra o 
grande potencial de integração dessa diretriz que interliga a Barra da Tijuca com a 
Zona Sul da cidade, além de cumprir o objetivo de levar o contingente de usuários da 
Barra da Tijuca para o Centro da cidade. Os estudos de demanda elaborados pela FGV 
apontam que entre 70 e 80% dos passageiros da Linha 4 circularão entre a Barra da 
Tijuca e Botafogo em não entre a Barra da Tijuca e o Centro da cidade. 
 
• Melhorias Ambientais - Redução da Circulação de Veículos 
 
O incremento de demanda favorece também a redução da circulação do número de 
automóveis na área metropolitana impactada. Segundo os estudos de demanda 
coordenados pela FGV, estima-se uma redução de cerca de 2.000 automóveis na hora 
de pico no na diretriz Barra – Zona Sul. Para o sistema como um todo, haveria uma 
redução de aproximadamente 40% nas viagens de automóveis. Estes usuários 
representariam cerca de 28% da demanda total da Linha 4. Para os ônibus a redução 
seria de cerca de 48%, contribuindo com 72% da demanda total da Linha 4. 
 
Cabe lembrar que, além das razões elencadas anteriormente, esta nova integração via 
Ipanema permitiria também a eliminação do transbordo obrigatório, originalmente 
previsto para todos os passageiros na diretriz Jardim Oceânico - Morro de São João, e 
da cobrança adicional de tarifa para os passageiros que sairiam da Linha 4 e 
entrariam na Linha 1, ou vice-versa. 
 
• Benefícios Gerados 
 
Estudo realizado pelo Governo do Estado pela FGV oferece uma medida dos benefícios 
para a sociedade da operação da Linha 4, segundo traçado via Ipanema. No Quadro 
5.2.1.1-1, a seguir, retirado deste estudo, fica demonstrado a composição e os 
valores dos benefícios acumulados desde o início de funcionamento da Linha 4 
prevista para 2016 até o ano 2040 na diretriz Jardim Oceânico – General Osório. Uma 
observação do Quadro 5.2.1.1-1 indica que 90% dos benefícios são direcionados para 
os usuários do sistema atual (redução dos custos operacionais e do tempo de 
viagem). 
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Quadro 5.2.1.1-1: Benefícios do Empreendimento 

BENEFÍCIOS % do Total 

DIRETOS 90 

Custo Operacional 73 

Controle de Tráfego 0 

Conservação 0 

Tempo de Viagem 16 

INDIRETOS 10 

Acidentes 5 

Poluição Ambiental 5 

TOTAL 100 
Fonte: FGV – Projeto Conceitual -2011 

 
 
Consta ainda do mencionado estudo, e considerando a expectativa de demanda para a 
Linha 4 via Ipanema, que os custos a serem pagos no período 2016/2040 pelos 
habitantes do Rio de Janeiro pela permanência do atual sistema de transportes da 
Barra da Tijuca para Zona Sul do Rio de Janeiro seriam da ordem de R$ 100 bilhões 
de reais. Este total, se dividido ao longo do período de 25 anos (2016 a 2040), 
resultaria em uma média de R$ 4 bilhões de reais ao ano. Assim, admitindo-se um 
investimento na ordem de R$ 6 bilhões previsto para a Linha 4, em aproximadamente 
3 (três) anos estariam cobertos os investimentos para a implantação deste 
empreendimento. 

 
5.2.1.2 Seleção da Melhor Alternativa de Diretriz 
 
Assim, analisando comparativamente as duas alternativas de diretriz para interligação 
da Linha 4 com a Linha 1 pelo prisma da demanda, o trajeto de interligação da Linha 
4 com a Linha 1 via Ipanema e Leblon possibilitará um atendimento maior aos futuros 
beneficiários do sistema, além de permitir, com a manutenção da Estação Gávea, que 
num futuro próximo o sistema esteja apto a expandir-se tanto em direção ao Centro 
como em direção à Tijuca, criando assim uma malha metroviária bem estruturada 
para a cidade do Rio de Janeiro. 
 
Observando sob o prisma dos benefícios econômicos é inegável que a diretriz Jardim 
Oceânico – General Osório traria maiores ganhos para a cidade do Rio de Janeiro, 
tendo em vista o atendimento a um maior grupo de usuários dos diferentes setores 
econômicos existentes. 
 
Do ponto de vista ambiental não resta dúvida que quanto maior for a retirada de 
veículos das já saturadas vias de ligação entre a Zona Norte e a Zona Sul, e destas 
para o Centro da cidade, maiores serão os ganhos ambientais para a sociedade, sem 
contar na melhoria da qualidade de vida da população beneficiada pela redução do 
tempo de deslocamento entre os pontos de maior demanda. 
 
Assim, considerando-se comparativamente as duas diretrizes estudadas, podemos 
afirmar que: 
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Quadro 5.2.1.2-1: Comparação das Diretrizes Estudadas 

Diretriz Jardim Oceânico - Morro de 
São João 

Diretriz Jardim Oceânico -General 
Osório 

Menor demanda Maior demanda 

Menor impacto econômico positivo Maior impacto econômico positivo 

Menor atendimento à rede hoteleira Maior atendimento à rede hoteleira 

Obrigatoriedade de transbordo da Barra 
para o Centro da cidade  

Sem transbordo da Barra para o Centro 
da cidade 

Maior tempo de retorno econômico do 
investimento 

Menor tempo de retorno econômico do 
investimento 

Menor impacto ambiental positivo 
decorrente da menor redução na 

circulação de veículos 

Maior impacto ambiental positivo 
decorrente da maior redução na 

circulação de veículos 
Fonte: FGV – Projeto Conceitual - 2011 

 
 
Assim, a diretriz selecionada, considerando aspectos de demanda e de benefícios 
econômicos, além do maior impacto ambiental positivo, foi a diretriz de interligação 
da Linha 4 na Estação Gávea com a Linha 1 na Estação General Osório. 
 
5.2.1.3 Estudo de Alternativas para Concepção da Estação Gávea 
 
Decidida a diretriz mais vantajosa para a interligação da Linha 4 com a Linha 1, 
restaria ainda a discussão da melhor alternativa tecnológica para a concepção da 
Estação Gávea, em dois níveis ou um nível, considerando que os estudos anteriores 
realizado indicavam ser a construção da estação em dois níveis a concepção 
prioritária. 
 
Estudos de geotecnia mais recentes empreendidos pela Concessionária Rio Barra S/A 
no contexto do projeto da Linha 4 Jardim Oceânico – Gávea, comprovaram o que os 
estudos preliminares já apontavam de que a região selecionada para inserção da 
Estação Gávea é formada por sedimentos decorrentes da erosão das encostas 
adjacentes, com o evento de importantes intrusões de rocha deslocadas do maciço 
Dois Irmãos para a linha de drenagem da garganta onde hoje se situa hoje a Pontifícia 
Universidade Católica e rua Marquês de São Vicente, na bacia hidrográfica do rio 
Rainha. 
 
As sondagens indicaram ainda que o nível do lençol freático, quando consideramos a 
opção de construção de dois níveis de estação, poderia comprometer a ancoragem do 
bloco da estação, fazendo com que fossem necessários vultosos investimentos para 
garantir a segurança de sua estabilidade, tendo em vista que atingir-se-ia nessa 
concepção profundidades de até 30 m para as fundações. 
 
De forma a atender a premissa básica de possibilitar a ligação da futura estação 
Gávea com a Linha 1 na Estação Uruguai, foram feitas simulações construtivas e de 
operação, considerando a bifurcação da futura expansão da Linha 4 nas duas direções 
pretendidas. 
 
A conclusão dos estudos de engenharia é de que a construção de uma estação em um 
nível não inviabilizaria no futuro a opção de se construir uma expansão da Linha 4 
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quer em direção ao Centro da cidade, via a garganta do Humaitá, quer em direção à 
Estação Uruguai, atravessando-se o maciço da Tijuca. 
 
Dessa maneira, tendo em vista os motivos elencados, foi selecionada a alternativa de 
construir a Estação Gávea em um só nível, em face dessa solução técnica não impedir 
no futuro a expansão do sistema nos dois sentidos preferenciais: Centro e Uruguai. 
 
5.2.2 O Termo Aditivo no 1 ao Contrato de Concessão da Linha 4 
 
Consolidada essa decisão, o Governo do Estado e a Concessionária Rio Barra 
ajustaram entre si o Termo de Aditamento do Contrato de Concessão em vigor com 
fundamento no que dispõe o processo administrativo E-10/775/2009, e com fulcro nas 
Leis Federais nº 8987 de 13 de fevereiro de 1995 e nº 9074 de 07 de julho de 1995, 
nas leis estaduais nº 2.831 de 13 de novembro de 1997 e nº 2868 de 18 de dezembro 
de 1997. 
 
A estação Gávea em apenas um nível, com seu posicionamento estratégico e seus 
dois acessos para a Barra da Tijuca e Ipanema, terá flexibilidade para expansões em 
direção a Botafogo, Centro ou Uruguai, conforme comentado no item anterior. 
 
Com a alteração de contexto e cenário nos últimos 10 anos, a diretriz selecionada 
para a expansão da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro buscou dar uma nova 
abordagem para a sinergia entre áreas distintas impactadas pelo novo traçado, 
passou a atender ao interesse público de receber os Jogos Olímpicos em 2016 que se 
realizará na cidade do Rio de Janeiro, em que é necessário prover a cidade de 
transporte rápido de massa, juntamente com a nova demanda de transporte público 
da Zona Sul. 
 
Com esse novo contexto, conforme comentado anteriormente, foi preciso dar 
preferência para a interligação, num primeiro momento, da região que concentra a 
maior atividade econômica, o maior número de hotéis – bairros Leblon, Ipanema e 
Copacabana - com as demais regiões da cidade onde os eventos internacionais serão 
realizados. Além disso, essa região é a mais requisitada por turistas em visita à 
cidade. Em resumo, a escolha pelo trajeto via Ipanema e Leblon foi uma decisão 
estratégica do Governo do Estado do Rio de Janeiro com relação a priorização de 
investimentos, porém permitindo que o sistema esteja apto a expandir futuramente, 
criando uma malha metroviária estruturada para a cidade do Rio de Janeiro. 
 
5.2.3 Alternativa da não Realização do Empreendimento  
 
O atual sistema de transporte entre a Barra da Tijuca e as zonas Sul e Centro do Rio 
de Janeiro, baseado no uso de ônibus e automóveis, há muitos anos encontra-se 
saturado. Registra-se a ocorrência de congestionamentos diários implicando em 
grande perda do tempo útil de seus usuários, ocorrência de acidentes, poluição do 
meio ambiente e gastos elevados com a conservação das vias. Todos esses elementos 
se convertem em custos para a população do Rio de Janeiro como um todo e, em 
particular, para os que usam o sistema atual. Esse quadro somente pode ser mudado 
pela implantação de um sistema de transporte compatível com a demanda de 
transporte da área de influência em estudo. 
 
O Quadro 5.2.3-1 considera a demanda diária da Linha 4, conforme o estudo 
coordenado pela Fundação Getulio Vargas e apresentado no item 5.27, além do desvio 
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para o Metrô (Embarques) por modo original de utilização, na proporção de 
aproximadamente 35% para Automóveis e 65% para Ônibus.  
 

Quadro 5.2.3-1: Jardim Oceânico – General Osório. 

Demanda Diária 
Ano 

Total Auto Ônibus 

2011 343.000 120.050 222.950 

2016 425.000 148.750 276.250 

2026 536.000 187.600 348.400 

2036 627.000 219.450 407.550 

2040 670.000 234.500 435.500 
 

Demanda total no 
período de 25 anos 

2016 - 2040 
4.837.000 8.983.000 

Fonte: FGV – Projeto Conceitual - 2011 
 
 
Ao final do período de 25 anos, entre 2016 e 2040, a demanda total de passageiros 
em automóveis e ônibus, com a não existência da Linha 4, seria algo próximo de 14 
bilhões. 
 
É consenso mundial que, ao se atingir essas demandas, a base de um sistema de 
transportes eficiente tem de ser revista. No caso particular da área em estudo, a 
implantação de uma ligação sobre trilhos é reconhecida como a solução mais 
adequada. 
 
Como já foi mencionado neste trabalho, a avaliação econômica do empreendimento, 
em exame realizado pelo Governo do Estado do Rio, oferece uma indicação dos 
elevados custos sociais dos habitantes. Na situação atual, os usuários pagam pelo 
funcionamento do sistema, que é baseado no transporte rodoviário. A eliminação ou 
redução desses custos deve ser considerada um benefício do futuro sistema 
metroviário, cujo montante pode ser comparado aos custos de construção, operação e 
manutenção do empreendimento metroviário.  
 
Como Benefícios Diretos (ver Quadro 5.2.1.1-1: Benefícios do Empreendimento), 
cabe citar a redução do custo de operação dos modais pela própria redução na 
circulação de veículos nas vias que interligam as áreas afetadas pela Linha 4 do Metrô 
do Rio de Janeiro, e a redução no custo operacional do poder público para controle da 
operação do tráfego de superfície e conservação das ruas e avenidas.  
 
Como Benefícios Indiretos (ver Quadro 5.2.1.1-1: Benefícios do Empreendimento) 
estão a redução no custo de acidentes (que ocorrerão em menor escala devido ao 
menor número de veículos em circulação) e a redução no custo de poluição do 
ambiente (gerado pela supressão de parte da frota circulante). 
 
Do ponto de vista de planejamento de transportes, a não implantação da Linha 4 
provocaria uma descontinuidade na malha estruturadora do transporte no Rio de 
Janeiro, não oferecendo uma solução de alta capacidade para a ligação Zona Oeste – 
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Zona Sul/Centro. Como conseqüência, as viagens originadas na Barra da Tijuca e 
destinadas à Zona Sul e ao Centro permaneceriam utilizando os modos atuais - 
ônibus, vans e automóveis - através de vias já saturadas e que penalizam 
enormemente seus usuários. 
 
5.2.4 Estudos de Traçado da Diretriz Selecionada 
 
Com a seleção da diretriz preferencial Jardim Oceânico – General Osório para 
implantação da ligação metroviária da Linha 4 com a Linha 1, pelo motivos 
apresentados anteriormente, partiu-se para o estudo de alternativas de traçado para 
interligação da Estação Gávea com a Estação General Osório, tendo em vista que o 
trecho Jardim Oceânico – Gávea está licenciado e necessitará apenas de ajustes de 
alinhamento para possibilitar a interligação prevista a serem posteriormente 
submetidas ao INEA. Dessa maneira, foram estudadas alternativas para essa 
interligação que apresentassem a melhor opção técnica e que atendessem a demanda 
de passageiros, propiciando o mínimo de impacto causado durante a construção na 
área urbana de influência direta e indireta.  
 
No Projeto Conceitual foram estudados mais de 30 traçados de interligação da Estação 
Gávea com a Estação General Osório, que formaram três grandes grupos de estudos– 
A, B e C, adiante descritos, para que se pudesse selecionar o melhor traçado 
otimizado e com a melhor viabilidade técnica, econômica e financeira, atendendo ao 
prazo previsto de construção e que propiciasse o mínimo de impacto possível no 
entorno urbano. 
 
Todos os traçados estudados partem do princípio que o túnel atravessaria os bairros 
Ipanema e Leblon com sentido à São Conrado e Jardim Oceânico e interligaria com a 
Linha 1 pela Estação General Osório, conforme a alternativa selecionada. Outro 
princípio adotado como premissa no estudo foi a previsão de continuidade da Linha 4 
pelo traçado original, a partir da estação Gávea, deixando-a com previsão para 
expansão futura tanto para o Centro da cidade como para a Estação Uruguai. 
 
Os traçados propostos buscam passar sob as vias principais dos bairros, minimizando 
riscos de interferência com as fundações das edificações, o que implicaria em 
tratamentos nessas fundações e conseqüentemente necessidade de evacuação do 
edifício ou até mesmo desapropriações. Quando se fez necessário o túnel passar por 
baixo de edificações, optou-se por ser em terreno rochoso e a uma profundidade que 
não interferisse nas fundações dos edifícios.  
 
As estações foram propostas no centro dos bairros em áreas livres disponíveis 
também com a mesma proposta de minimizar os impactos com as edificações 
vizinhas. 
 
Abaixo são apresentados os prós e contras de cada grupo que foram analisados 
tecnicamente e ambientalmente. 
 
O Grupo A 
 
O Grupo A reúne os traçados que tem como preceito duas vias independentes 
partindo da Estação São Conrado, seguindo uma para a Estação Nossa Senhora da 
Paz e a outra para a Estação Gávea. Esse grupo engloba as Estações Nossa Senhora 
da Paz, Jardim de Alah e Antero de Quental.  
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Esse traçado permite que a via, que segue em direção a Estação da Gávea, conecte-
se com uma estação da região central, permitindo a possibilidade de acesso a zona sul 
ou acesso direto ao Centro (futura continuação da linha 4 do Metrô). Além disso, 
fecharia o círculo em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, proposta pelo Plano Diretor de 
Transportes. 
 
O trecho localizado sob o Morro Dois Irmãos possui duplicidade de túneis, 
aumentando a área construída, o impacto ambiental, o valor da obra e até mesmo o 
prazo de execução, na fase de implantação. 
 
O traçado principal desse grupo propõe que após a interligação com a Linha 1, o túnel 
siga pela Rua Barão da Torre evitando passar sob as fundações das edificações que 
em muitos casos são profundas e certamente seriam pontos de interferência. Essa 
interferência geraria necessidade de tratamento nessas fundações, semelhante ao 
ocorrido no Edifício Rochedo durante a construção da Estação Cantagalo. Na pior 
possibilidade, o edifício teria que ser desapropriado. As duas possibilidades causam 
transtornos ao entorno seja pela relocação dos moradores, seja pela necessidade de 
mais obras na região. 
 
Ao centro da Praça Nossa Senhora da Paz, estaria localizada a Estação de mesmo 
nome. A área foi escolhida por estar no centro do bairro e ser uma das poucas áreas 
livres e que causariam o menor número de interferências. Buscou-se um lugar que 
causasse o menor impacto na vegetação do local, evitando o corte de árvores de 
grande porte. Estando localizada no centro da Praça, seria necessário o mínimo de 
remanejamento das redes de concessionária de serviços (NET, Oi, Cedae, Light, etc) 
para a execução das obras e conseqüentemente a necessidade de paralisação e/ou 
acidentes desses serviços a comunidade. Apesar de restringir o uso da praça durante 
o período das obras, as ruas do entorno não sofreriam desvios, atrapalhando o fluxo 
do tráfego de veículos da região e nem o tráfego de pedestres no entorno da praça. E 
ao final das obras, a Praça será devolvida a população para seu uso. 
 
O túnel segue sob a Rua Visconde de Pirajá até o Jardim de Alah. Após o canal, já na 
Avenida Ataulfo de Paiva estaria localizada a Estação Jardim de Alah. A construção da 
Estação nesse local não interfere no Canal, não causando nenhum tipo de prejuízo 
ambiental a este. 
 
O túnel segue pela Avenida Ataulfo de Paiva até a Praça Antero de Quental onde 
estará localizada a Estação de mesmo nome. O local foi escolhido por possuir área 
livre suficiente para a construção não sendo necessário desapropriação de edifícios 
vizinhos. O túnel continua pela Avenida Ataulfo de Paiva, passando sob o morro Dois 
Irmãos e até a Estação São Conrado.  
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Fonte: Projeto Conceitual – FGV, 2011 
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O Grupo B 
 
O conceito do Grupo B são os traçados com duas vias que se encontram na Estação 
da Gávea. Esse grupo, assim como o Grupo A, engloba as Estações Nossa Senhora da 
Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental interligando a Estação Gávea. 
 
O traçado principal do Grupo B segue igual ao do Grupo A até a Estação Antero de 
Quental da onde o túnel faria uma curva para encontrar a Estação da Gávea. O 
traçado da Estação São Conrado até a Estação Gávea seria o mesmo do Edital. 
 
O trecho em curva do traçado foi considerado tecnicamente melhor porque a região 
por onde ele passa não é densamente edificada, a geologia apresenta rocha e a 
cobertura é alta, não havendo risco de desapropriações. 
 
A localização da Estação Gávea foi escolhida para não ter necessidade de 
desapropriação de imóveis (nesse caso, o imóvel em questão é um edifício da 
Petrobras localizado na PUC). Apesar de mitigar problemas, a Estação teria 
necessidade de duas vias em uma única estação, obrigando aprofundá-la para 
comportar dois níveis de via em uma geologia complexa. 
 
Apesar de esse traçado deixar um trecho para futura ampliação da linha, ele 
apresenta maior complexidade operacional para locomover as composições entre as 
estações em estudo. 
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Fonte: Projeto Conceitual – FGV, 2011 
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O Grupo C 
 
Os traçados reunidos no Grupo C têm como ponto em comum ser um traçado único e 
contínuo, sendo uma via única desde sua interligação com a Linha 1 até a Estação 
Jardim Oceânico. 
 
O traçado principal desse grupo difere dos demais Grupos a partir da Estação Jardim 
de Alah. Essa Estação estaria localizada sob o Canal do Jardim de Alah, sendo 
necessário desviar o Canal durante a construção da Estação. Esse desvio causaria 
impacto ambiental no meio biótico da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
O túnel seguirá sob a Avenida General San Martin e sob a Avenida Bartolomeu Mitre. 
Para seguir por esse caminho, o túnel deverá passar sob prédios que, mais uma vez, 
podem possuir fundações profundas e serem interferências para a passagem do 
equipamento TBM. E seriam necessário desapropriações ou na melhor das hipóteses, 
tratamento dessas fundações sendo talvez necessária a evacuação dos prédios.  
 
A Estação Antero de Quental seria substituída pela Estação Leblon localizada sob a Av. 
Bartolomeu Mitre. Para a construção dessa Estação, será necessário fechar o tráfego 
nessa Avenida e implantar um sistema de desvio de trânsito. O local escolhido não 
possui área suficiente para implantação da Estação o que acarretaria desapropriação 
de edifícios para construção. 
 
Depois da Estação Leblon o traçado segue sob vias sendo que a partir da Praça Santos 
Dumont na Gávea ele passa sob edificações, gerando novamente risco de 
desapropriação. A Estação Gávea estaria localizada no interior do bairro em terreno 
em frente a PUC. 
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Fonte: Projeto Conceitual – FGV, 2011 
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5.2.4.1 Alternativas de Traçado Descartadas 
 
Apesar de expor apenas o traçado principal dos Grupos, outros pontos foram estudados, 
porém descartados por apresentarem desvantagens óbvias. Seguem eles: 
 
• Túnel partindo pela Rua Visconde de Pirajá: essa opção foi descartada porque o túnel 

passaria sob edifícios, o que poderia causar impacto na fundação desses, requerendo 
tratamento nessas fundações e evacuação do edifício ou até mesmo, desapropriações. 
Outro ponto importante seria a necessidade de escavação de um poço para retirada 
do equipamento shield. Esse poço iria gerar o bloqueio da rua durante a construção e 
o remanejamento das redes de serviço das concessionárias. 

 
• Estação Nossa Senhora da Paz localizada sob a Rua Visconde de Pirajá ou sob a Rua 

Barão da Torre: nos dois casos os problemas são os mesmos. Necessidade de 
remanejamento das redes de serviços das concessionárias. Maior impacto na 
vegetação da praça, ou seja, retirada de maior número de árvores visto que essas 
estão localizadas no perímetro da praça. Outro complicador é o fato de estar sob as 
principais vias, o que requereria o fechamento dessas vias para construção da 
Estação. 

 
• Túnel seguindo pela Rua Barão da Torre e seguindo pela Avenida Borges de Medeiros: 

esse traçado possuiria menor número de interferências com edificações, porém ela 
ficaria distante da melhor captação de demanda. Outro ponto negativo é o solo 
argiloso que complicaria a metodologia executiva. 

 
• Estação Leblon localizada no Largo da Memória: necessidade de retirada de grande 

número de árvores. 
 
• Estação Antero de Quental sob a Avenida General San Martin: essa avenida não 

possui largura suficiente para abrigar a Estação, sendo necessária a desapropriação 
de edifícios vizinhos para construção da estação. 

 
• Túnel seguindo pela Avenida General San Martin e virando na Rua General Urquiza: a 

Estação Antero de Quental estaria localizada na diagonal da Praça de mesmo nome, 
contudo não teria área suficiente para construção sendo necessária a desapropriação 
de edifícios vizinhos. Outro ponto contrário, é que o túnel passaria sob edifícios 
obrigando o tratamento da fundação ou a desapropriação do edifício. O raio de curva 
necessário para o túnel fazer esse trajeto é menor que o mínimo possível pelo Metrô. 

 
5.2.5 O Traçado Escolhido para a Diretriz Selecionada 
 
O traçado escolhido para a expansão Linha 4 foi baseado na comparação entre os Grupos 
de Traçados propostos, selecionando as partes de cada traçado que melhor se 
adequariam tecnicamente e gerariam o menor impacto com o meio urbano onde seriam 
implantado. Os pontos mais relevantes dessa escolha foram: 
 
• Viabiliza o transporte de passageiros da Barra da Tijuca para o Centro, em se fazendo 

a construção em tramo Barra-Zona Sul, caracterizando a prioridade dos investimentos 
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públicos para uma área da cidade que demanda maior mobilidade em função de sua 
maior demanda e atividade econômica, além do interesse primário para atender as 
demandas das Olimpíadas; e o tramo Gávea-Centro que é um interesse público da 
população residente na Barra. Essas ligações geram um legado para a Cidade sem 
maiores complexidades operacional e de comunicação; 

 
• As Estações estarão localizadas no centro dos bairros onde estão localizadas as áreas 

de maior demanda e que possibilita uma melhor distribuição no bairro; e 
 
• O traçado proposto, comparando com os demais estudados, minimizariam os riscos 

de implantação da rede metroviária e de impacto público. 
 
5.3 Características Técnicas do Traçado Proposto 
 
O traçado escolhido para a implantação da Linha 4 trecho Zona Sul inicia-se logo após a 
Estação General Osório - Expansão (Linha 1) e termina ao se conectar com a Linha 4 
Barra da Tijuca – Etapa 1, conforme ilustram as Figuras 5.3-1 e 5.3-2. 
 
O traçado se desenvolve de forma totalmente subterrânea a partir da área de conexão 
com a expansão da estação General Osório (a ser construída, em paralelo à Estação 
atual naquele local), e continua pela Rua Barão da Torre até a Praça Nossa Senhora da 
Paz, situada a cerca de 1.000 m. A estação que será construída na praça terá o seu 
traçado coincidente com a diagonal da Praça, de modo a gerar o mínimo de interferência 
possível, e será construída pelo método cut-and-cover (vala a céu aberto invertido). 
 
A partir desse ponto, o traçado em túnel prosseguirá pela Rua Visconde de Pirajá. A 
próxima estação ficará no Jardim de Alah, a uma distância de aproximadamente 1.000 m 
da estação anterior. Esta será uma estação também construída pelo método cut-and-
cover, e ficará situada logo após o canal do mesmo nome, sob a Avenida Ataulfo de 
Paiva. 
 
A próxima estação será no Leblon, na Praça Antero de Quental. Da estação Jardim de 
Alah, o traçado prossegue em túnel pela Avenida Ataulfo de Paiva, percorrendo uma 
distância de, aproximadamente 800 metros. A estação Antero de Quental também será 
construída pelo método cut-and-cover.  
 
Do Leblon, o traçado em túnel continua sob a Avenida Ataulfo de Paiva até um ponto 
logo após o canal da Rua Visconde Albuquerque, quando encontra uma zona de transição 
de solo (areia compacta com elevado nível de água) para rocha. 
 
A partir deste ponto, o traçado dividir-se-á em uma junção dupla prosseguindo uma linha 
em túnel numa curva com raio de aproximadamente 300 m para a direita (no sentido da 
futura estação Gávea, na área próxima a Pontifícia Universidade Católica - PUC) e a outra 
linha em túnel (com destino ao Jardim Oceânico) continuará a oeste até o ponto de 
interseção com o sub-trecho Jardim Oceânico - Gávea, distante em 1,5 km da Estação de 
São Conrado.
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No seu desenvolvimento, buscou-se minimizar as interferências na superfície, reduzindo 
ao mínimo a necessidade de desapropriações e intervenções no meio ambiente, bem 
como com as redes de utilidade pública e o tráfego local. O objetivo dessa concepção foi 
evitar, ao máximo, desconfortos para a população durante o período de execução das 
obras. Assim, o traçado proposto, objeto do licenciamento solicitado, envolve: 
 

• Aproximadamente 4.600 m de túneis; 
• A necessidade de expansão da estação de General Osório da Linha 1;  
• A construção de três novas estações localizadas na praça Nossa Senhora da Paz, 

Jardim de Alah e na praça Antero de Quental, respectivamente; e 
• Interligação entre a Expansão de General Osório da Linha 1,com a própria Linha 1 

em local próximo à Estação Cantagalo. 
 
 
As obras civis previstas ao longo do traçado escolhido, entre a Gávea e a Praça General 
Osório (Ipanema) são as seguintes: 
 

• Aproximadamente 4.600 m de túneis; 
• 3 (três) estações ao longo do percurso: Antero de Quental, Jardim de Alah e Nossa 

Senhora da Paz  
• Remanejamento de Redes de Serviço; 

 
 
5.3.1 Túneis 
 
Em boa parte do trecho a ser escavado será utilizado o método construtivo de escavação 
em TBM (Tunnel Boring Machine), sendo as principais características da seção de 
escavação: 
 

• Uso de passarelas de 0,80 m (emergência); 
• Entrevia de 4,22 m; 
• Diâmetro interno de 10,33 m / diâmetro externo de 11,53 m; 
• Eletrificação por 3º trilho; 
• Área da Seção de escavação: 104,40 m2; 
• Volume total: 386.300 m3. 

 
 
As Figuras 5.3.1-1 a 5.3.1-3 indicam as seções de escavação em TBM. 
 
 



 



R=190  S=0 R=300  S=170

TANGENTE

R=0  S=0

ESC.1:25

GABARITO ESTÁTICO PARA AS SITUAÇ ES LIMITES

ESC.1:25ESC.1:25

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

800

PASSAGEM

EMERG NCIA

+1050

2
0

0
0

700

800

PASSAGEM

EMERG NCIA

+1050

2
0

0
0

700

PISO ACABADO

ALTURA MÁX. E M N.

GABARITO DO SISTEMA DE

ENERGIZAÇÃO TERCEIRO TRILHO

T.B.

SEÇÃO TRANSVERSAL

CARROS "A" E "B"

SEÇÃO TRANSVERSAL

NOVO CARRO ADQUIRIDO

GABARITO ESTÁTICO

DOS CARROS DA LINHA 4

3
7

3
5

3
6

8
7

3
5

6
7

3
3

3
0

1
9

3
0

500

910

1110

1381

15451557

1375

1146

3
6

4
0

3
5

6
2

3
2

9
4

1
9

3
0

1
1

1
0

1
0

5
0

4
0

0

1
1

1
6

1
0

5
0

4
0

0

ESC.1:25

SEÇÃO TRANSVERSAL 

CARROS A e B " FORNECIDO 

PELA "RIO TRILHOS")

SEÇÃO TRANSVERSAL DO

NOVO CARRO CHIN S

2

3

4

5

1

4

5

6

7

PASSAGEM

2
0

0
0

EMERG NCIA

2
0

0
0

PISO ACABADO

ALTURA MÁX. E M N.

GABARITO DO SISTEMA DE

ENERGIZAÇÃO TERCEIRO TRILHO

 

CARROS "A" E "B"

 

NOVO CARRO ADQUIRIDO

GABARITO ESTÁTICO

DOS CARROS DA LINHA 4

1

2

3

4

5

4

5

6

7

800

PASSAGEM

+1050

700

800

PASSAGEM

EMERG NCIA

+1050

700

T.B.

2

3

2

3

COMPARATIVO

ESC.1:25

(ADOTADOS OS VALORES MAIS

DESFAVORÁVEIS

T.B.

0
.
4

0
0

 TERCEIRO TRILHO

1.600+0.010

0.065

0.850+0.010

0
.
1
3
0
+

0
.
0
1
0

E
I
X

O
 
D

A
 
V

I
A

1.650+0.010

ESC.1:25

GABARITO DO SISTEMA DE ENERGIZAÇÃO

FONTES DE REFER NCIAS

NovoRio L4

Cons rcio

Nº



 



(RETA-TANGENTE)

R=0  S=0

2,11 2,11

1
,
8
1
2

R

=

5

.

1

6

5

R

=

5

.

0

1

5

0

,

1

5

4,22

R

=

4

.
6

8

5

R

=

4

.
6

8

0

0

,
4

8

5

R

=

4

.
6

8

5

R

=

4

.
6

8

0

0

,
4

8

5

0

,
4

8

0

0

,
4

8

0

T.B. T.B.

2,110 2,110

R

=

5

.

1

6

5

R=190  S=0

1
,
8
1
2

4,22

R

=

4

.
6

8

5

R

=

4

.
6

8

0

0

,
4

8

5

0

,
4

8

0

T.B. T.B.

R

=

4

,
8

7

5

0

.
2

9

(AMV)

(RETA-TANGENTE)

R=0  S=0

R

=

4
.
8
7
5

0

.
2

9

R

=

5

.

0

1

5

0

,

1

5

2,110 2,110

R

=

5

.

1

6

5

R=300  S=170

1
,
8
1
2

4,22

R

=

4

,
6

7

4

0

.
4

9

1

R

=

4

.
6

7

0

0

,
4

9

5

R=300  S=170

R

=

5

.
0

1

2

0

,
1

5

3

R

=

5

.
0

1

5

0

,
1

5

R

=

5

.

0

1

5

0

,

1

5

T.B. T.B.

DIÂMETRO INTERNO M NIMO DOS AN IS DO SHIELD

CONSIDERANDO : EIXO VERTICAL DO SHIELD = EIXO DA ENTREVIA

Dmin. = 10,33m

ESC.1:40

FONTES DE REFER NCIAS

NovoRio L4

Cons rcio

Nº

NOTAS:

SEÇ ES COM GABARITOS DINÂMICOS COM SITUAÇ ES LIMITES



 



T.B.

R=300 m  S=170mm

2,95 2,55

5,50

2,952,55

5,50

T.B.

0
,
8

5
1

,
0

5
3

,
0

0

0,90 a 1,25

>0,50

>0,90

R

=

2

.

7

5

0,50 A 0,83

0
,
8

5
4

,
1

5

5
,
0

0

R=300m  S=170mm

> 15,00

DO GABARITO DINÂMICO

NAS SITUAÇ ES LIMITESSEÇÃO DO T NEL SINGELO 

FONTES DE REFER NCIAS

NovoRio L4

Cons rcio

Nº



 



 
 

 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
5-49

5.4 Estações Previstas 
 
Ao longo do trecho entre Antero de Quental e General Osório foram consideradas três 
estações: Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah e Antero de Quental. A partir da Barra 
da Tijuca, o trajeto se inicia nas imediações do bairro Gávea prosseguindo em direção ao 
Leblon, com a próxima estação na Praça Antero de Quental. Continuando, na sequência, 
passa-se pelas estações Jardim de Alah, Nossa Senhora da Paz e, finalmente, chega-se a 
Estação de General Osório onde será construída a sua expansão.  
 
As estações intermediárias serão concebidas com dimensões aproximadas de 140 m 
(extensão), 20 m (largura) e 22 m (profundidade). A Figura 5.4-1 mostra o modelo 
padrão para as estações. 
 

 
Figura 5.4-1 – Modelo Padrão de Estação. 

Fonte: Projeto Conceitual - FGV, 2011 
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5.4.1 Localização 
 

 Estação Nossa Senhora da Paz 
 
A estação Nossa Senhora da Paz localizar-se-á abaixo da Praça Nossa Senhora da Paz no 
Bairro Ipanema. Os acessos previstos para a estação localizam-se na mesma praça, 
sendo um voltado para a Rua Joana Angélica e o outro para a Rua Maria Quitéria (Figura 
5.4.1-1). 
 

 Estação Jardim de Alah 
 
A estação Jardim de Alah localizar-se-á na Avenida Ataulfo de Paiva entre as Avenidas 
Afrânio de Melo Franco e Borges de Medeiros. Os acessos previstos para a estação 
localizam-se na Avenida Ataulfo de Paiva e na esquina da Avenida Afrânio de Melo Franco 
com a Avenida Ataulfo de Paiva (Figura 5.4.1-2). 
 

 Estação Antero de Quental 
 
A estação Antero de Quental localizar-se-á na Avenida Ataulfo de Paiva em frente à Praça 
Antero de Quental. Os acessos previstos para a estação localizam-se na Praça Antero de 
Quental, sendo um voltado para a Avenida Bartolomeu Mitre e o outro para a Avenida 
Ataulfo de Paiva (Figura 5.4.1-3). 
 
A seguir, são apresentados os projetos das estações previstas para o traçado que 
interligará a Linha 4 (Etapa I – Barra da Tijuca) com a Linha 1 (Estação General Osório – 
Expansão), com a localização dos acessos de pedestres e portadores de necessidades 
especiais. 
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5.4.2 Aspectos Construtivos das Estações 
 
Do ponto de vista construtivo, as estações da Linha 4 do Metrô - trecho Zona Sul do Rio 
de Janeiro serão executadas em material, predominantemente, arenoso. O corpo das 
estações enterradas em areia será constituído por estrutura de concreto armado, sendo o 
seu perímetro externo executado com colunas de Jet Grouting e paredes-diafragma. Os 
diversos níveis de lajes serão executados de cima para baixo, pelo chamado método de 
escavação a céu aberto invertido. 
 

 
Figura 5.4.2-1: Sequência executiva das colunas de concreto armado – Jet Grouting. 

 
 
 

 
Figura 5.4.2-2: Sequência Executiva da Parede Diafragma. 
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5.5 Centro de Manutenção e Centro de Controle Operacional 
 
Com a interligação direta entre as Linhas 4 e 1 em General Osório/Cantagalo, o Centro 
de Manutenção para toda a frota da Linha 4 será o já existente para a frota das Linhas 1 
e 2, localizado em Cidade Nova. Para a absorção desta frota adicional, ampliações e 
adaptações serão necessárias. Da mesma forma, o mesmo tratamento foi dado ao atual 
Centro de Controle Operacional das Linhas 1 e 2, que receberá as adequações 
necessárias para fazer frente a esta nova demanda. 
 
5.6 Via Permanente 
 
A via permanente sugerida utiliza o sistema de Trilho de Baixa Vibração (Low Vibration 
Track - LVT) de Sonnevillle (Stedaf). O sistema é constituído de blocos de concreto ou 
dormentes de concreto armado de bloco duplo, ajustados com uma proteção de borracha 
que recobre a parte inferior e o fundo do dormente vedado com concreto/argamassa.  
 
O concreto/argamassa é colocado após a conclusão do conjunto da estrutura de trilhos e 
o alinhamento geométrico é feito por meio de guindastes laterais e verticais temporários 
apoiados em uma soleira disposta anteriormente de laje de concreto, exigindo uma 
cobertura mínima de 50/60mm. Os desvios e o cruzamento utilizam uma disposição 
análoga, mas devem ser capazes de acomodar placas de base sobre os blocos de 
concreto, pois os desvios e cruzamentos também possuem placas de base com a mesma 
área de cobertura para permitir a operação direta da linha plana, o que ajudará o 
planejamento das fases das obras. O trilho proposto seria o CEN 60 para o trilho plano e 
os desvios e cruzamentos. 
 
Este tipo de construção de trilho foi utilizado em muitas partes do mundo, inclusive no 
Metrô do Rio de Janeiro. Conseqüentemente, os métodos de construção foram testados e 
estudados com conhecimento local do método de construção. 
 
5.7 Material Rodante 
 
Tradicionalmente no mundo o material rodante metroviário é identificado por suas 
dimensões e qualificado em: tipo “A”, veículos mais largos e longos; tipo “B”, veículos 
mais estreitos e comprimento intermediário; e tipo “C”, veículos estreitos e mais curtos. 
Os fornecedores segmentam os componentes dos carros, de forma que o corpo pode ser 
fabricado de aço, componentes de alumínio ou aço carbono, normalmente fora do setor 
de montagem. Em geral, cada sistema de Metrô deverá criar um conjunto de 
especificações que definam as características particulares do Material Rodante a ser 
adquirido. 
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As Figuras 5.7-1 a 5.7-3 registram exemplos de carros. 
 

 
Figura 5.7-1 – Exemplo de Carro Tipo A. 

 

 
Figura 5.7-2 – Exemplo de Carro Tipo B. 

 

 
Figura 5.7-3 – Exemplo de Carro Tipo C. 
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Inexiste assim a figura dos carros de passageiro ou cabine “de prateleira”, ou seja, um 
conjunto de carros de linha metroviária que se possa colocar a encomenda e em 
pouquíssimos meses se ter o equipamento funcionando, a não ser que se faça a 
adaptação do projeto metroviário e uma disponibilidade eventual de TUE’s no mercado.  
 
No Metrô do Rio de Janeiro os equipamentos existentes (basicamente 30 composições) 
são do tipo “A”, com: cabines – 21,88 m de comprimento, 3,17 de largura e 3,65 de 
altura e, passageiros – 21,75 de comprimento e idênticas dimensões do carro de cabine, 
ambos com 6 portas. Estes comboios foram dimensionados para trabalhar com até 6 
carros cada na Linha 1, atingindo um comprimento médio de 131 m, o que indica a 
necessidade de plataformas com um mínimo de 140 m. Os novos trens chineses 
encomendados para as Linhas 1 e 2 do Metrô do Rio de Janeiro foram especificados de 
acordo com o Material Rodante atualmente em uso neste sistema. 
 
Tendo em vista a interligação entre a Linha 4 e as linhas existentes no sistema 
metroviário da cidade do Rio de Janeiro, é imprescindível que o Material Rodante aqui 
previsto seja especificado de acordo com os trens atualmente em uso ou adquiridos para 
as linhas 1 e 2 do Metrô do Rio de Janeiro. Uma vez que as especificações para os trens 
chineses das Linhas 1 e 2 já foram definidas e os mesmos serão entregues a partir de 
2012, este conjunto de características deverão ser as mesmas que nortearão as 
especificações dos trens que irão compor a frota da Linha 4, minimizando riscos de 
compatibilização com o sistema atual e de entrega no prazo previsto para a inauguração 
da Linha 4. 
 
5.7.1 Cronograma de Entrega de Vagões 
 
A especificação do Material Rodante é parte da elaboração do Projeto Básico. Os trens a 
serem adquiridos para a Linha 4 deverão ser compatíveis com as recentes encomendas 
realizadas para as Linhas 1 e 2 do Metrô do Rio de Janeiro, conforme comentado 
anteriormente.  
 
Após a entrega destes dados, serão iniciadas as fases de: 
 
• Negociação; 
• Projeto; e 
• Aquisição das Composições. 
 
 
Estima-se que este processo será iniciado após a conclusão do Projeto Básico, previsto 
para abril de 2012. Entre o processo de negociação e a chegada das composições prevê-
se um prazo de, aproximadamente, 3 anos. Sendo assim, a frota adquirida para a Linha 
4 – Trecho Sul estará disponível para a fase de testes e entrada em operação a partir de 
abril de 2015. 
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5.8 Sistemas 
 
Os estudos produzidos na área de tecnologia buscaram analisar as diferentes opções 
tecnológicas para implantar: Eletrificação; e Sinalização – Comunicação para a 
alternativa de traçado escolhido, fazendo as adequações necessárias, com os sistemas e 
Material Rodante atualmente em uso no Metrô do Rio de Janeiro, de forma a viabilizar 
tecnicamente a opção de interligação entre as Linhas 1 e 4 adotada. 
 
5.8.1 Eletrificação 
 
A alimentação elétrica em alta voltagem hoje utilizada pelo Metrô do Rio de Janeiro se 
apóia em duas redes de 138kv, que acessam duas subestações que reduzem essa alta 
tensão para 22kv e fazem a distribuição em duas distintas redes de alimentação elétrica. 
O Projeto Conceitual da FGV entendeu como viável a necessidade de somente de 1 
(uma) subestação de 22kv, admitindo ser possível utilizar-se a energia disponível de uma 
das subestações existentes na Linha 1. 
 
Entre os variados sistemas de alimentação elétrica para o material rodante hoje 
disponíveis no mundo, foram consideradas as possibilidades de uso de 1500v em 
catenária rígida ou 750v em terceiro trilho, majoritariamente adotadas em todo o 
mundo.  
 
No estudo conceitual, optou-se pela alimentação em 750v terceiro trilho, tendo em vista: 
 

• A utilização do 3º Trilho nos Sistemas de Eletrificação das Linhas 1 e 2; 
• Os inconvenientes de utilização de dupla voltagem no Material Rodante; e 
• A necessidade de viabilizar o acesso das composições existentes da Linha 1 para a 

futura Linha 4 e vice-versa  
 
 
5.8.2 Sinalização 
 
A sinalização e o controle automático dos trens (SCAT) deverão garantir a absoluta 
segurança na operação dos trens, inclusive no caso de falhas em quaisquer de seus 
equipamentos, fornecendo e recebendo informações do posto de comando de tráfego do 
Centro de Controle Operacional da Linha 4 que, no caso, deverá ser o existente para as 
Linhas 1 e 2 do Metrô do Rio de Janeiro. 
 
O sistema, dentre outras, supervisiona e controla as velocidades dos trens e fornece 
informações sobre a ocupação da via ao piloto (local ou remoto), sendo imune às 
interferências elétricas. O sistema de sinalização e controle usual é basicamente 
composto pelos seguintes subsistemas: 
 

 Subsistema de Proteção Automática de Trens – Automatic Train Protection 
(ATP): Responsável pela movimentação segura dos trens na via e no pátio; 
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 Subsistema de Operação Automática de Trens – Automatic Train Operation 
(ATO): Responsável pela operação automática dos trens na via; 

 Subsistema de Controle Automático de Trens – Automatic Train Control (ATC): 
Responsável pela movimentação segura e automática do trem na via e no pátio. 
Incorpora os subsistemas ATP e ATO a bordo do trem; 

 
Os sistemas de sinalização metroviária têm direta vinculação com a capacidade de 
transporte da linha estudada, pois permite uma maior ou menor distância entre as 
composições em função do sistema adotado, o que tem influência direta no intervalo 
entre trens, o “head way”. O Sistema de Sinalização a ser adotado na Linha 4 deverá 
atender, de maneira geral, os seguintes pontos: 
 

 Prover segurança na operação dos trens que irão compor a frota da Linha 4; 

 Mitigar riscos de compatibilização com o Sistema de Sinalização atualmente em 
uso na Linha 1, incluindo os reflexos no Material Rodante e outros itens, uma vez 
que está prevista a interligação física das Linhas 4 e 1 em Ipanema; 

 Atender a expectativa de demanda para a Linha 4; 

 
Atualmente, no Metrô do Rio de Janeiro, existem dois sistemas em uso: 
 

 Na Linha 2, um sistema ATP (Proteção Automática de Trens) com condutor, 
fornecido pela GE Transportation; 

 Na linha 1, um sistema ATO (Operação Automática de Trens) em blocos fixos e 
com condutor, fornecido pela Siemens, e que aceita um limite operacional 
mínimo de 120 segundos entre as composições.  

 
Na atual operação do Metrô do Rio de Janeiro, todos os carros de passageiros disponíveis 
(em torno de 180), podem transitar nos dois sistemas de sinalização existentes, pois 
dentro da cabine do operador estão instalados leitores automatizados dos sistemas, 
denominados “embarcados de bordo”. O Projeto Conceitual recomendou que os trens 
adquiridos para a Linha 4 sejam equipados com os embarcados de bordo atualmente em 
uso nas Linhas 1 e 2, viabilizando, na medida do possível, o uso integrado da frota. 
 
5.8.3 Comunicação 
 
Independente do atual sistema de comunicação existente nas linhas 1 e 2 do Metrô do 
Rio de Janeiro, o Projeto Conceitual propõe a implantação de um completo sistema de 
comunicação que, além de integrar as estações ao Centro de Controle de Operações, 
amplia muito a qualidade da informação que se pretende fornecer aos usuários. 
 
Esta especificação conceitual tem o objetivo de definir as interfaces entre os sistemas 
existentes e as várias funções dos novos sistemas. Este é um trabalho que será 
desenvolvido com o Projeto Básico da Linha 4. No entanto, todos os sistemas de 
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comunicação a serem implantados terão de ser integrados aos sistemas existentes, com 
um mínimo de interferência com as operações atuais.  
 
A descrição básica do sistema de comunicações proposto está baseada em padrões 
internacionais, e passa pela oferta de uma gama de serviços para a Linha 4 do Rio de 
Janeiro, incluindo: 
 

• Sistema Transmissão por Fibra Óptica / Rede Backbone – Infraestrutura de 
comunicação principal, por onde irão trafegar os dados de cada um dos sistemas 
envolvidos, além de outros sistemas relativos à Segurança e Redes Locais (Local 
Área Networks - LAN); 

• Sistema de Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (Supervisory 
Control And Data Acquisition - SCADA) - Monitoramento, controle e aquisição 
de dados, alarmes e indicações relacionadas com a operação do sistema, incluindo 
a potência para tração e sistemas de estações. Sob condições normais de 
funcionamento, todo o sistema deve ser monitorado, controlado e operado a partir 
do Centro de Controle de Operações (CCO); 

• Sistema de alto-falantes (Public Announcement System - PA) - 
Fornecimento anúncios sonoros, incluindo mensagens de emergência em todas as 
instalações da nova estação, quer a partir de uma fonte local ou a partir do Centro 
de Controle de Operações, através da rede de cabo de comunicação. As 
mensagens devem ser perceptíveis em todos os pontos das plataformas; 

• Tela de informações aos passageiros (Passenger Information Display - 
PID) - Monitores a serem instalados nas plataformas de todas as estações, 
trazendo informações como destino do trem, tempo para chegada de uma nova 
composição à plataforma, entre outros; 

• Sistema de Circuito Fechado de TV - CFTV (Closed-Circuit Television – 
CCTV) – Transmissão de qualquer vídeo selecionado para o Centro de Controle 
Operacional (CCO). No caso das estações, a visualização, controle e 
monitoramento do vídeo de todas as câmeras devem estar disponíveis no CCO, no 
escritório de atendimento ao cliente em cada estação de passageiros e na sala de 
vigilância existente na estação.; 

• Sistema de telefonia - Aparelhos telefônicos deverão estar disponíveis em todas 
as unidades do Sistema; 

• Sistema de comunicações por rádio – Fornecimento de meios de comunicação 
por rádio para toda a equipe de funcionários; 

• Pontos de ajuda ao passageiro (Passenger Help Points – PHP) - Utilizado 
para emergências e não para informações gerais, no sentido de colaborar com os 
usuários.  

• Gravadores de voz do Centro de Controle de Operações (CCO) – Gravação 
de todas as comunicações telefônicas e de rádio geradas; e 

• Sistema de relógio central – Fornecimento de hora precisa em todo o Sistema 
Metroviário, permitindo a visualização do tempo esperado entre duas composições 
e disponibilizando aos usuários sistemas de informações mais ágeis e operacionais, 
entre outras ações. 
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A Figura 5.8.3-1 apresenta, de forma esquemática, como as interfaces do sistema de 
comunicação proposto deverão estar integradas, com o Sistema SCADA, tendo acesso a 
todos os dados. A Figura também ressalta os principais elementos que sinalizarão 
eventos relacionados à ocorrência de incêndios. Elementos como a Sinalização para as 
composições (SIG) e o Controle Automático de Tarifas (Automatic Fare Control – AFC) 
também estão presentes. Outro ponto importante nesta figura esquemática é a presença 
de uma Fonte de Alimentação Ininterrupta (Uninterruptible power supply – UPS), a fim 
de garantir o funcionamento do sistema em tempo integral, mesmo em caso de panes de 
energia. 

 

 
Figura 5.8.3-1 - Interfaces de Sistemas de Comunicação. 

Fonte: Projeto Conceitual – FGV - 2011 
 
 
5.9 Plano de Ataque às Obras 
 
As obras do Metrô Linha 4 trecho Zona Sul serão executadas por 8 (oito) principais frentes 
de trabalho. 
 
5.9.1 Frentes de Trabalho 
 
O Quadro 5.10.1-1 apresenta as 8 principais Frentes de Trabalho e as respectivas etapas 
construtivas. 
 

Quadro 5.10.1-1 – Frentes de Trabalho. 
Frentes de Trabalho Etapas Construtivas 

Frente 1 
Estação Nossa Senhora da Paz 

• Demolição e remoção de interferências; 
• Execução das paredes guias para alinhar as paredes 

diafragmas; 
• Execução das paredes diafragmas; 
• Execução de Jet Grouting de fundo e juntas das paredes 

diafragmas; 
• Escavação até fundo da laje de cobertura; 
• Execução da laje de cobertura; 
• Reaterro, pavimentação e reurbanização da área, com 
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Frentes de Trabalho Etapas Construtivas 
liberação de tráfego; 

• Escavação invertida até cota de projeto; 
• Execução da laje de fundo para possibilitar a passagem 

(arraste) do TBM; 
• Execução das estruturas internas / acabamentos e sistemas 

da estação. 

Frente 2 
Estação Jardim de Alah 

• Demolição e remoção de interferências; 
• Execução das paredes guias para alinhar as paredes 

diafragmas; 
• Execução das paredes diafragmas; 
• Execução de Jet Grouting de fundo e juntas das paredes 

diafragmas; 
• Escavação até fundo da laje de cobertura; 
• Execução da laje de cobertura; 
• Reaterro, pavimentação e reurbanização da área, com 

liberação de tráfego; 
• Escavação invertida até cota de projeto; 
• Execução da laje de fundo para possibilitar a passagem 

(arraste) do TBM; 
• Execução das estruturas internas / acabamentos e sistemas 

da estação. 

Frente 3 
Estação Antero de Quental 

• Demolição e remoção de interferências; 
• Execução das paredes guias para alinhar as paredes 

diafragmas; 
• Execução das paredes diafragmas; 
• Execução de Jet Grouting de fundo e juntas das paredes 

diafragmas; 
• Escavação até fundo da laje de cobertura; 
• Execução da laje de cobertura; 
• Reaterro, pavimentação e reurbanização da área, com 

liberação de tráfego; 
• Escavação invertida até cota de projeto; 
• Execução da laje de fundo para possibilitar a passagem 

(arraste) do TBM; 
• Execução das estruturas internas / acabamentos e sistemas 

da estação. 

Frente 4 
Poço de Ventilação/Saída de 

Emergência Igarapava 

• Demolição e remoção de interferências; 
• Execução da viga de coroamento; 
• Execução do Jet Grouting; 
• Execução da escavação; 
• Execução da laje de fundo e drenagem; 
• Manutenção do TBM; 
• Execução das estruturas internas / acabamentos. 

Frente 5 
Fábrica de Anéis 

• Preparo da área e demolições; 
• Construção das estruturas; 
• Montagem da central de concreto / silos de armazenamento; 
• Execução da viga de coroamento; 
• Montagem dos equipamentos principais e demais sistemas; 
• Testes; 
• Fabricação dos anéis. 

Frente 6 
Túnel de Via com TBM 

• Negociações e Projetos; 
• Fabricação na Alemanha; 
• Pré-montagem e testes na fábrica; 
• Desmontagem / embalagem e transporte para a obra; 
• Montagem da máquina na expansão General Osório; 
• Escavação / Colocação de Anéis / Injeção de grouting; 
• Manutenção da máquina durante o arraste nas estações; 
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Frentes de Trabalho Etapas Construtivas 
• Manutenção da máquina no poço/saída de emergência 

Igarapava; 
• Execução da Via Permanente e Sistemas. 

Frente 7 
Saída de Emergência Barão da Torre 

(2x) 

• Demolição e remoção de interferências; 
• Execução do Jet Grouting; 
• Execução da escavação; 
• Demolição parcial dos anéis do TBM; 
• Execução das estruturas internas / acabamentos 
• Reurbanização. 

Frente 8 
Saída de Emergência Visconde de 

Pirajá (2x) 

• Demolição e remoção de interferências; 
• Execução do Jet Grouting; 
• Execução da escavação; 
• Demolição parcial dos anéis do TBM; 
• Execução das estruturas internas / acabamentos 
• Reurbanização. 

 
 
Para a implantação das frentes de trabalho será necessário a limpeza do terreno que 
consiste na demolição e retirada de estruturas existentes na área que poderão interferir na 
instalação dos equipamentos necessários para a realização das obras, de forma que a 
superfície resultante se apresente completamente livre de qualquer material inadequado. 
Essas não sofrerão terraplanagem, permanecendo o terreno com a sua configuração inicial 
sem mudança na topografia. 
 
A remoção da vegetação ocorrerá nas áreas destinadas às escavações das estações (Nossa 
Senhora da Paz, Antero de Quental e Jardim de Alah), sendo retirado o mínimo de árvores 
possíveis para não intervir na dinâmica do ecossistema urbano, não acarretando a 
diminuição da diversidade da flora urbana e consequentemente na fauna associada. 
 
Todas as áreas que sofrerão interferência na etapa de implantação da Expansão do Metrô 
Linha 4 serão atendidas pelo Programa de Recuperação da Paisagem e Reflorestamento 
proposto no Capítulo 11 deste documento. 
 
5.9.2 Escavação de Túneis 
 
O trecho subterrâneo do Metrô Linha 4 – trecho Zona Sul que ligará a expansão da 
estação General Osório em Ipanema – Linha 1 ao traçado da Linha 4 já licitado consistirá 
na construção de 01 (um) túnel com diâmetro externo de 11,53 m e interno de 10,33 m. 
 
A escavação será iniciada a partir da expansão da estação General Osório, onde o TBM 
será montado (Figuras 5.9.2-1 e 5.9.2-2) e seguirá até a Estação Gávea que pertence ao 
trecho já licenciado da Linha 4. 
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Figura 5.9.2-1 – Montagem do TBM – Parte I. 

 

 
Figura 5.9.2-2 – Montagem do TBM – Parte II. 

 
 
Esse túnel será escavado e revestido através da utilização de equipamento denominado 
TBM. Este equipamento será fabricado especificamente para a obra, levando em 
consideração o tipo de material e o diâmetro a escavar e as profundidades a serem 
atingidas durante a execução dos trabalhos. Esse equipamento foi adotado por ser capaz 
de atravessar as mais diversas condições geológicas que se apresentam ao longo do 
traçado. 
 
No processo de escavação, o referido equipamento avança escavando o material 
encontrado seja solo/areia ou rocha, através de sua parte frontal, onde estão situados os 
seus elementos de corte. O material escavado entra no TBM e é retirado através de 
dutos de tubulação pela sua parte posterior, sendo lançado na central de desarenação 
(Figura 5.9.2-3) localizado na estação General Osório, onde será separado o material 
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escavado da lama bentonítica, para depois ser retirado e transportado para os locais de 
bota-fora, através de caminhões basculantes. 
 

 
Figura 5.9.2-3 - Exemplo de Central de Desarenação. 

 
 
Simultaneamente com a escavação, o TBM vai assentando os segmentos de anéis de 
concreto (Figura 5.9.2-4) armado ou com fibras metálicas, que conformam o 
revestimento definitivo dos túneis. Após a montagem dos anéis e executando o 
preenchimento de vazios entre o solo e os anéis de concreto e a impermeabilização do 
túnel com o auxilio de uma pasta de cimento e aditivo específico. 
 

 
Figura 5.9.2-4 – Exemplos de Segmentos de Anéis de Concreto. 

 
 
O TBM é dotado de um sistema automático, na câmara situada atrás da cabeça de corte, 
re-equilibra as pressões de terreno e água, através da aplicação de lama bentonítica, 
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diluída com água, sem a utilização de aditivos, causando um mínimo impacto às 
estruturas existentes nas proximidades dos túneis a serem construídos. 
 
Ao longo do trajeto o TBM passará pelas Estações Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah 
e Antero de Quental. Estas estações deverão estar prontas, ou seja, deverão estar 
escavadas e com as lajes de fundo concluídas, para possibilitar o arraste do TBM (Figura 
5.9.2-5), sem ocorrer paralisação da escavação do túnel, para não comprometer o prazo 
final do cronograma. 
 

 
Figura 5.9.2-5 – Arraste do TBM na Estação. 

 
 
Durante o arraste nas estações o TBM será inspecionado e caso seja necessário alguma 
manutenção no mesmo, será feita durante esse período. 
 
O mesmo ocorrerá quando o TBM chegar no Poço Igarapava. O Poço Igarapava além de 
ser projetado para servir de ventilação e saída de emergência, também servirá para 
inspecionar o TBM, garantindo-se assim a sua chegada na estação PUC. 
 
5.9.3 Execução da Via Permanente e Sistemas 
 
Após o arraste do TBM nas estações, o trecho escavado anteriormente será entregue para 
enchimento da via com concreto até a cota de projeto e execução da via permanente e 
sistemas (Figura 5.9.3-1). 
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Figura 5.9.3-1 – Túnel de via permanente concluído. 

 
 
5.10 Estabilidade dos Solos e Edificações 
 
As intervenções de escavação, sejam em subterrâneo, sejam a céu aberto sempre levam 
à alteração do estado de equilíbrio dos maciços modificando consequentemente suas 
condições de estabilidade podendo colocar em risco o próprio empreendimento, o correto 
desempenho de redes de serviços públicos e as edificações lindeiras. Este fato se reveste 
de particular importância no trecho de escavação em solo arenoso, o material dominante 
em quase todo o trecho de estudo. 
 
Com a finalidade de minimizar as influências das intervenções de escavação ao longo do 
trecho a ser construído, serão realizados, previamente ao início dos serviços, 
levantamentos e investigações para definição das características e parâmetros 
geotécnicos dos solos constituintes dos maciços. 
 
Com a determinação do modelo geomecânico dos diferentes trechos característicos ao 
longo do traçado, será possível, por meio de análises específicas, determinar a resposta 
do maciço às intervenções de escavação e dimensionar e especificar sistemas de 
tratamento a serem implementados antes do início dos trabalhos, que visem à 
minimização das deformações e à garantia da estabilidade das escavações. 
 
Como parte integrante da moderna tecnologia de escavação de maciços de solo, 
principalmente em áreas densamente urbanizadas, como é o caso, será implantado um 
amplo sistema de monitoração das deformações do maciço, tanto das seções de 
escavação dos túneis, quanto dos recalques, em superfície e profundidade, possíveis de 
ocorrer em função do avanço das escavações. Outras medições serão efetuadas em 
associação com as anteriores, tais como medida das variações do nível d’água do lençol 
freático, vibrações induzidas pelo funcionamento de equipamentos e pelas detonações 
dos desmontes, níveis acústicos, etc. Este permitirá o acompanhamento online da 
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evolução do comportamento do terreno e permitirá a tempestiva intervenção corretiva 
eventualmente necessária para manter as desejadas condições de estabilidade e 
segurança das escavações e das estruturas circundantes. 
 
Dentre as grandezas a serem monitoradas, os recalques adquirem particular importância 
já que os mesmos, caso ocorram com valores exagerados, poderão afetar as próprias 
estruturas do empreendimento, como os túneis e as estações, assim como as redes de 
serviços públicos, as edificações lindeiras, o pavimento do sistema viário, etc. 
 
Em função dos modelos geomecânicos definidos para os diversos trechos do traçado, 
serão previstos os valores dos recalques esperados, em função do método construtivo a 
ser empregado, bem como os recalques máximos admissíveis, a serem considerados 
como “limites”. 
 
Deverão ser utilizadas tecnologias as mais modernas para medição de recalques, sendo o 
planejamento executado sobre uma base de dados confiável, incluindo levantamentos 
geotécnicos e topográficos, com referências de níveis e coordenadas precisas e oficiais. 
 
A instrumentação de controle é um elemento fundamental para a interpretação do 
comportamento do maciço e das estruturas lindeiras, servindo para a constante avaliação 
das condições de segurança do avanço dos trabalhos e para fundamentar a decisão de 
introduzir eventuais alterações nos projetos de engenharia das obras ou nos métodos 
executivos utilizados. 
 
O Quadro 5.10-1 exemplifica a árvore de decisão decorrente do acompanhamento da 
instrumentação, na etapa de construção das obras. 
 
Nesta etapa, deverá ser elaborado, conjuntamente com as autoridades competentes 
(Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, etc.), um Plano de Emergência a ser acionado na 
eventualidade de serem atingidos os valores estabelecidos em projeto como “limites 
admissíveis”. 
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Quadro 5.10-1: Fluxo de Informações e Ações. 

 
Fonte: Consórcio Novo Rio Linha 4. 

 
 
5.11 Proteção de Encostas 
 
O traçado do Metrô Linha4 – trecho Zona Sul passa sob os morros do Cantagalo e Dois 
Irmãos, não exercendo impacto nas superfícies deles. Nesses pontos, o traçado será 
subterrâneo e executado pela metodologia TBM (Tunnel Boring Machine) que não 
interfere na superfície. Importante lembrar, que as encostas estão urbanizadas. 
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5.12 Rede de Drenagem Superficial e Subterrânea 
 
5.12.1 Introdução 
 
Pelo exposto nos itens antecedentes, depreende-se que a implantação da Linha 4 - 
Trecho Zona Sul afetará diretamente muito pouco as atuais condições de drenagem das 
encostas (superficiais) nas áreas onde será implantada a sua diretriz, uma vez que essas 
encostas estão urbanizadas. O traçado do túnel segue um alinhamento sob as vias 
existentes em túnel enterrado com uma cobertura razoável que não afetará as 
drenagens existentes. 
 
Quanto às interferências com cursos d’água, a Linha 4 do Metrô, dada a profundidade 
com que sua diretriz atravessa os terrenos rochosos ou sedimentares sob os cursos 
d’água, espera-se pouca ou nenhuma interferência. Isto é válido principalmente para o 
Canal do Jardim de Alah e para o Canal da Avenida Visconde de Albuquerque, uma vez 
que o túnel passará sob esses cursos d’água com cobertura razoável, como pode ser 
observado na Figura 5.12-1. 
 
A implantação do traçado em regiões com nível d’água do lençol freático alto exigiu que a 
metodologia adotada busca-se o mínimo de interferência nesse que diretamente viria a 
interferir na fundação das edificações. Para o túnel buscou-se o equipamento “TBM – 
Shield” que interfere o mínimo com nível do lençol freático durante a construção. 
 
5.12.2 Sistema de Drenagem e Tratamento das Águas dos Túneis e 
Estações 
 
Esse subitem descreve o processo de drenagem e tratamento das águas durante os 
processos de escavação dos túneis e estações na fase de construção, e na fase de 
operação do empreendimento proposto. 
 
5.12.2.2 Drenagem e Tratamento das Águas nas Escavações dos Túneis 
 
Durante o processo de escavação dos túneis é utilizado cerca de 10.000 litros/hora pelos 
equipamentos que realizam a perfuração. 
 
Além do consumo de água durante o processo de perfuração, há também a possibilidade 
de contribuições devido ao afloramento na parte interna dos túneis provenientes dos 
aquíferos subterrâneos, com isso há necessidade de se coletar e descartar 
adequadamente todo esse efluente gerado durante a fase de implantação das obras 
(Figura 5.12.2.2-1). 
 
A estratégia de drenagem é definida durante a etapa de planejamento da obra. No caso 
específico das escavações previstas para a implantação da alternativa selecionada, 
prevê-se a implantação de um sistema de reuso deste efluente gerado pelo processo de 
escavação dos túneis. Este sistema se resume em duas etapas: a coleta do efluente 
gerado e seu respectivo tratamento. 
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Figura 5.12.2.2-1: Reservatórios Intermediários. 

 
 

 Coleta 
 
Prevê-se que a coleta dos efluentes gerados pelos processos de escavação e das águas 
que por ventura possam aflorar na parte interna dos túneis, seja direcionada para 
canaletas e poços de recalques localizados nas extremidades das seções dos túneis. A 
partir dos poços de recalques, que possuem bombas de sucção, a água coletada é 
direcionada para pequenos reservatórios de concreto situados ao longo de toda a 
extensão dos túneis (± a cada 300 m). Após serem depositados nos reservatórios 
intermediários, os efluentes são bombeados para redes coletoras por meio de tubulação 
de aço galvanizado. 
 

 Tratamento 
 
O tratamento previsto inicia-se após a chegada do efluente pela rede coletora às caixas 
de decantação. As caixas de decantação têm como objetivo de reter os sólidos mais 
pesados e de maior gramatura e também a separação de água/óleo, porventura 
misturados, para posterior adição de produtos químicos e passagem pelo floco-
decantador. Estas caixas de decantação são confeccionadas sobre uma base de concreto 
e feitas em aço e ou concreto armado (Figura 5.12.2.2-2). 
 

 
Figura 5.12.2.2-2: Caixa de Decantação e Separação de Água e Óleo. 

 
 
Após a passagem pela caixa decantação e separação de água e óleo, prevê-se que os 
efluentes sejam bombeados para o floco-decantador onde é realizada a adição de 
produtos químicos, conforme o Quadro 5.12.2.2-1 a seguir apresentada. 
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Quadro 5.12.2.2-1: Insumos Químicos do Tratamento. 

Produto Químico Objetivo 

Redut 3.0 Acido destinado a correção de pH com baixa toxidade. 

Policloreto de Alumínio 
18% 

Produto com concentração de 18% destinado a formação 
de flóculos sem alterar o pH e proporcionando maior 
velocidade a estação 

Acrylato 5042 

Produto destinado a dar velocidade ao processo de 
sedimentação em situações onde estação recebe 
sedimentos em proporções elevadas e que necessitem de 
velocidade de decantação. 

 
 
Após a adição de produtos químicos os efluentes são direcionados para o floco-
decantador (Figura 5.12.2.2-3). 
 

 
Figura 5.12.2.2-3: Floco-Decantador. 

 
 
Neste compartimento o processo é finalizado tendo como resultado a correção do pH da 
água e os sedimentos misturados floculados, tornando assim, a água própria para o 
reuso iniciando um novo ciclo. 
 
Os sedimentos floculados (sedimento de solo e rocha) serão coletados por empresa 
especializada e enviados para um destino final licenciado. 
 
Após o tratamento, o efluente tratado é enviado para reservatórios de armazenamento e 
utilizado novamente nos processos de execução das escavações e serviços dos canteiros 
de apoio (Figura 5.12.2.2-4). 
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Figura 5.12.2.2-4: Reservatórios de Armazenamento do Efluente Tratado. 

 
 
5.12.2.3 Drenagem da Execução das Estações em Solo 
 
Para as estações, adotou-se a metodologia de paredes diafragma vedadas por colunas de 
jet grouting. Com essa metodologia, durante a construção das estações, praticamente 
não será necessário rebaixamento do lençol freático, o que reduz os problemas 
ambientais relacionados ao ressecamento do solo que possa afetar as árvores e/ou 
vegetações existentes nas citadas áreas e interferência com o sistema de drenagem dos 
locais.  
 
Para execução da construção das estações previstas será realizado o bombeamento do 
acúmulo de água sendo levada para o sistema de águas pluviais. Já nas áreas a serem 
escavadas das estações que se posicionaram sob as vias, e pelo tempo de escavação da 
parte superior até a laje de teto, a drenagem será substituída por drenagem provisória 
dimensionada a atender as vazões necessárias. 
 
Caso haja necessidade do rebaixamento do lençol d’água durante as escavações das 
estações será utilizada a metodologia apresentada nas Figuras 5.12.2.3-1 e 5.12.2.3-2. 
 

 
Figura 5.12.2.3-1: Detalhe do Poço de Rebaixamento. 
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Figura 5.12.2.3-2: Esquemático do Sistema de Bombeamento. 

 
 
Os poços rebaixarão o lençol d’água permitindo a realização das escavações e retirado do 
solo existente para possibilitar a construção das estações. Com o rebaixamento do lençol 
será gerado uma grande quantidade de água, a qual será destinada para a rede de 
drenagem pluvial existente, após tratamento para retirada de sedimentos, conforme 
descrito anteriormente. 
 
Para esta descarga da vazão bombeada pelo sistema de rebaixamento do lençol d’água 
está prevista a utilização de canaletas de concreto armado, conforme Figura 5.12.2.3-3 a 
seguir apresentada. 
 

 
Figura 5.12.2.3-3: Esquemático da Canaleta ao lado da Parede Diafragma. 

 
 
O dimensionamento das canaletas será efetuado em fase posterior do detalhamento do 
projeto proposto para licenciamento. 
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Cabe ressaltar que para a fase de implantação do empreendimento proposto não é 
previsto a realização de rebaixamento do lençol freático devido a utilização dos métodos 
construtivos que reduz a possibilidade de ocorrência deste procedimento. Calcula-se que 
ao final das obras o lençol freático será recuperado e manterão a cota original, não 
havendo prejuízos em construções superficiais as mais diversas (calçamento, pistas de 
rolamento, estruturas prediais, etc.). 
 
5.12.2.4 Drenagem de Via Permanente 
 
A drenagem de via permanente se dará pela disposição de canaletas ao longo do traçado 
previsto. Na seção transversal que contém a laje de regularização e laje principal (com 
ou sem sistema de atenuação de vibrações e ruídos), as canaletas serão locadas em 
função do tipo de túnel e da geometria das lajes. 
 
Nas seções de via dupla com espaço livre entre lajes das vias, as canaletas de drenagem 
poderão ser colocadas em três posições: nas duas margens do túnel e entre as vias. Na 
seção de túnel de via dupla onde existe uma laje que abrange as duas vias, por exemplo 
em AMV (Aparelhos de Mudança de Via), a canaleta das entrevias pode ser embutida 
na laje de regularização. Porém, uma melhor solução deverá ser estudada durante o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Na existência de seções de via singela, duas canaletas são colocadas em cada uma das 
margens do túnel. 
 
Um fator de suma importância para a drenagem de via permanente são as inclinações 
das lajes do invert do túnel, de regularização e principal. Nas lajes de regularização e 
principal pode ser imposta uma inclinação simétrica, por exemplo, de 2% a partir de seus 
respectivos centros. Esta mesma inclinação deve ser prevista na laje do invert do túnel 
para escoar a água em direção às canaletas. 
 
Ao longo da via a água escoa conforme o perfil longitudinal do terreno. Quando há um 
encontro de escoamento em uma região de vale ou próximo de estação, será instalado 
um poço de captação e bombeamento. Tal poço bombeia a água para outro poço (de 
ventilação) ou estação mais próxima, nos quais a água proveniente da via permanente 
e/ou da estação é levada para o sistema de águas pluviais públicas. As águas de 
drenagem lançadas serão objeto do sistema de monitoramento e controle previsto para a 
fase de operação do empreendimento. 
 
O estudo quanto ao volume que cada poço de captação será dimensionado na fase 
posterior de licenciamento de acordo com a demanda de água prevista para ser drenada 
na via permanente. 
 
5.12.2.5 Drenagem dos Canteiros 
 
As drenagens dos canteiros de obras serão feitas utilizando as redes públicas conforme 
solicitação de demanda sendo descartadas apenas águas pluviais. As águas que por 
ventura possam estar contaminadas serão encaminhadas ao sistema de tratamento, 
antes de serem descartadas nas redes públicas. 
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5.13 Canteiros de Obras 
 
Os trabalhos para implantação da Linha 4 do Metrô – trecho Zona Sul serão realizados 
com apoio de oito tipos de canteiros de obra: 
 
• Canteiro Principal e Centrais de Operação; 
• Canteiro – Alojamento; 
• Oficinas Mecânica e Industrial; 
• Fábrica de Pré-Moldados; 
• Canteiro Estocagem de Pré-moldados; 
• Canteiro de Apoio de Frente de Obra de Saída de Emergência; e 
• Canteiro de Apoio de Frente de Obra de Estação. 
 
Os canteiros serão construídos de maneira a minimizar impactos com o entorno e com a 
vegetação existente, além de buscar soluções ambientais. Será previsto tratamento de 
esgoto, separação de água e óleo, gerenciamento de resíduos. Os canteiros também 
atenderão aos requisitos da norma regulamentadora NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO 
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. Ao final da utilização, todos 
os canteiros serão devolvidos ao uso. 
 
A seguir, são descritos os tipos de canteiros e apresentados os layouts dos mesmos, 
além dos seus pré-dimensionamentos. 
 
A Figura 5.13-1 apresenta a localização proposta para os canteiros. 
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 Canteiro Principal 
 
O Canteiro Principal estará localizado na Praça Grécia, na Avenida Epitácio Pessoa às 
margens do canal do Jardim de Alah. 
 
Esse canteiro contará com os escritórios que darão às obras apoio gerencial, técnico, 
logístico, de controle de qualidade, laboratório, ambiental, relações públicas, 
atendimento à comunidade, medicina e segurança do trabalho. 
 
No projeto buscou-se ocupar as áreas vazias do local, evitando remover vegetação de 
grande porte e o pergolado, item tombado pelo Patrimônio Histórico. Ao final das obras, 
o Jardim de Alah será completamente devolvido o seu antigo uso à população. 
 

 Canteiro - Centrais de Operação 
 
Os canteiros destinados às Centrais de Operação englobam centrais de carpintaria, 
armação e de concreto. Além disso, engloba áreas para estocagem de materiais, 
ferramentaria e almoxarifado. 
 
Além das edificações para as atividades operacionais, esses canteiros também terão 
edificações de apoio como vestiários, refeitórios e guaritas. 
 
Nos canteiros com central de concreto, estão previstos uma subestação local para 
reciclagem de águas e caixas d’água.  
 
Esses canteiros estarão localizados nas seguintes áreas: 
 

• Avenida Epitácio Pessoa, próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas, às margens do canal 
do Jardim de Alah; 

• Avenida Bartolomeu Mitre, onde hoje existe o Batalhão da Policia Militar em frente 
ao Largo da Memória; e 

• Rua Francisco Eugênio, na região da Leopoldina. 
 
 
Os canteiros da Leopoldina (Praça da Bandeira) e do Jardim de Alah são os únicos que 
terão Central de Concreto para atender toda a demanda das obras com a capacidade 
prevista de gerar 142.956,73 m³ e 375.828,067 m³, respectivamente. Não haverá 
Central de Britagem nos canteiros. 
 

 Canteiro - Alojamento 
 
Com o atual aquecimento do mercado da construção civil não só na cidade do Rio de 
Janeiro, mas no Estado também, será necessário prever alojamento para abrigar a mão 
de obra que virá de outros locais para completar o quadro para execução dessa obra. 
 
Prevendo esse cenário, pensou-se em canteiros que irão abrigar alojamentos, áreas de 
vivência, refeitório e vestiários para instalar os colaboradores da obra, uma vez que 
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muitos dos serviços a serem realizados requerem mão de obra especializada. Todas as 
áreas atenderão as orientações contidas na Norma Regulamentadora NR18. 
 
As áreas que abrigarão os Canteiros de Alojamentos serão: 
 

• Avenida Bartolomeu Mitre onde hoje existe o Batalhão da Policia Militar em frente 
ao Largo da Memória; 

• Rua Francisco Eugênio, na região da Leopoldina. 
 
 

 Canteiro - Oficinas Mecânica e Industrial 
 
Com a quantidade de equipamentos necessários para execução da obra, será necessária 
a instalação de oficina mecânica e área para estacionar esses equipamentos enquanto 
não estiverem sendo utilizados. 
 
Esses canteiros contarão com refeitório, vestiário, guarita e escritórios de apoio. 
 
Essas oficinas estarão localizadas na Avenida Bartolomeu Mitre onde hoje existe o 
Batalhão da Policia Militar em frente ao Largo da Memória. E será criado um 
estacionamento de equipamentos na Avenida Epitácio Pessoa próxima a Rua Prof. Gastão 
Bahiana, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Nesse caso, serão apenas 
estacionados os equipamentos. 
 

 Canteiro - Fábrica de Pré-Moldados 
 
A Fábrica de Pré-Moldados estará localizada na região da Leopoldina com entrada pela 
Rua Francisco Eugênio. 
 
Nesse canteiro estará localizada a fábrica de pré-moldados das aduelas, utilizadas no 
equipamento de TBM – shield. Estará localizado uma central de armação, de carpintaria e 
de concreto e um grande pátio para estocagem de aduelas. 
 
Além da fábrica, estará localizado um laboratório para a realização de ensaios de controle 
tecnológico do concreto e estruturas de apoio como escritórios, almoxarifados e 
banheiros. 
 
A central de concreto foi pensada para minimizar o tráfego de caminhões na região visto 
que a linha de produção da fábrica de pré-moldado funcionará 24 horas e o volume de 
concreto necessário solicitaria um grande número de caminhões e viagens desses. 
 

 Canteiro - Estocagem de Pré-moldados 
 
Os canteiros de Estocagem de Pré-moldados próximos as áreas de aplicação desses são 
de extrema importância uma vez que a fábrica estará localizada na região da Leopoldina 
no Centro da cidade do Rio de Janeiro e o transporte desses deverá ser realizado no 
período noturno para minimizar os impactos no trânsito da região.  
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No caso das aduelas pré-moldadas utilizadas pelo equipamento TBM, a estocagem 
próxima ao local de aplicação se faz mais necessária e importante por que a aduela é que 
permite o avanço do TBM e estabilidade do túnel escavado. 
 
As áreas sofrerão pouca ou nenhuma intervenção. Os locais que abrigarão canteiros 
desse tipo serão: 
 

• Avenida General San Martin esquina com a Avenida Epitácio Pessoa, na Praça 
Almirante Saldanha Gama às margens do Canal do Jardim de Alah; 

• Rua Francisco Eugênio, na região da Leopoldina; 
• Avenida Bartolomeu Mitre onde hoje existe o Batalhão da Policia Militar em frente 

ao Largo da Memória. 
 
 

 Canteiro de Apoio de Frente de Obra de Estação  
 
O canteiro de apoio de obra de estação será aquele necessário ao suporte direto às 
frentes das obras das estações. 
 
Nestes canteiros presume-se a montagem da subestação para atender às obras, bombas 
e ventiladores, compressores, oficina mecânica de pequeno porte, ferramentaria, 
almoxarifado, escritório de obra, cisterna, caixas d’água, vestiários e refeitório. 
 
Está prevista a instalação de três canteiros localizados nos seguintes pontos: 
 

• Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema 
 
Esse canteiro dará apoio à obra da Estação Nossa Senhora da Paz. No primeiro momento 
o canteiro de obras ocupará toda a praça para execução das paredes diafragmas e laje 
de teto. A área necessária será maior porque se buscou preservar o máximo da 
vegetação existente sendo previsto a retirada de 113 espécimes de plantas na qual 100 
vão ter transplantios. 
 
Nessa fase será necessária uma central de armação, de polímero, central de injeção de 
Jet Grouting e de CCP. Será preciso uma subestação, almoxarifado e escritório. 
 
Na segunda fase, parte da praça será entregue a população, reduzindo a área de 
trabalho ao menor espaço possível para realização dos serviços. Nessa etapa, serão 
necessários o escritório, almoxarifado, subestação, vestiário e refeitório. A área de 
trabalho será acessada por dois nichos de escavação. 
 

• Jardim de Alah, Leblon 
 
Esse canteiro dará apoio à obra da Estação Jardim de Alah e estará localizado às 
margens do canal do Jardim de Alah entras a Rua Epitácio Pessoa e a Avenida Borges de 
Medeiros. Será instalada uma central de polímero, central de injeção de Jet Grouting, 
CCP, subestação, almoxarifado, escritório, entre outros. 
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O canteiro terá três fases de ocupação, conforme a necessidade da execução das obras 
da estação e preocupando-se em ocupar somente a área mínima necessária. Presume-se 
que para as áreas de escavações para a construção da estação serão retiradas 38 
árvores sendo que 15 terão transplantio. 
 

• Praça Antero de Quental, Leblon 
 
Esse canteiro dará apoio à obra da Estação Antero de Quental e terá três fases, para 
atender as necessidades dos serviços a serem executados. 
 
Na primeira fase, será necessário o fechamento de parte da Praça Antero de Quental e 
da Avenida Ataulfo de Paiva entre a Rua General Venâncio Flores e a Avenida Bartolomeu 
Mitre. A via será fechada parcialmente para o tráfego de veículos e parte da calçada 
também será fechada para o tráfego de pessoas. Na segunda fase o canteiro irá englobar 
toda a Avenida Ataulfo de Paiva para a execução da laje de cobertura e escavação. 
 
Nessa etapa será necessária uma central de armação, de polímero e de CCP e Jet 
Grouting. Será preciso uma subestação, almoxarifado e escritório. 
 
Na terceira fase, o canteiro será reduzido e ocupará apenas parte da Praça Antero de 
Quental. A Avenida Ataulfo de Paiva será liberada para o tráfego de veículos.  
 
Nessa fase, o canteiro manterá o escritório, vestiário, refeitório, almoxarifado e 
subestação. A área de trabalho será acessada por três nichos de escavação dando 
continuidade aos serviços. 
 
Para a construção da Estação Antero de Quental será necessário a retirada de 46 
espécimes de plantas sendo que 23 terão transplantio. 
 

 Canteiro de Apoio de Frente de Obra de Saída de Emergência e Poço de 
Ventilação 

 
Esses canteiros de obras estarão localizados na Rua Farme de Amoedo com a Rua Barão 
da Torre; Rua Visconde de Pirajá com a Rua Aníbal de Mendonça e Rua Igarapava com a 
Rua Visconde de Albuquerque. 
 
Apesar da área de intervenção ser pequena, os canteiros precisarão de estruturas 
mínimas como guarita, banheiros químicos, pequena áreas para estocagem de materiais 
e colocação de equipamentos. Já o canteiro da Rua Igarapava com a Rua Visconde de 
Albuquerque ocupará uma área de 1.370 m² com subestação, escritório, guarita, 
sanitários e ferramentaria. 
 
 Rua Igarapava/ Canal Visconde de Albuquerque, Leblon 

 
Esse canteiro será apoio para a construção das saídas de emergência e poço de 
ventilação localizada na Rua Igarapava. Contará com subestação, ferramentaria, 
almoxarifado e escritório. 
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Esse canteiro, assim como todos os outros, será implantado evitando o corte da 
vegetação existente.  
 
5.13.1 Cronograma de Desativação dos Canteiros 
 
A seguir, são apresentados os cronogramas de desativação dos sete canteiros previstos 
para as obras da Expansão da Linha 4 do Metrô. 
 
- Leopoldina 
 

 
 
 
- Lagoa 
 

 
 
 
- Nossa Senhora da Paz 
 

 
 
 
- Jardim de Alah 
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- Batalhão 
 

 
 
 
- Antero de Quental 
 

 
 
 
- Rua Igarapava/Canal Visconde de Albuquerque 
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5.14 Insumos para as Obras Civis e Abastecimento de Combustíveis 
 
Para a realização das obras civis da Linha 4, os principais insumos a serem utilizados são 
concreto e seus componentes (areia, brita, cimento, adivito e água) e asfalto. 
 
O asfalto será produzido por terceiros, sendo fornecidos à medida que as necessidades 
de uso de cada material se fizerem necessárias. Serão adquiridos de Usinas de Asfalto 
licenciadas pelos órgãos competentes. 
 
O concreto será misturado na obra em Centrais de Concreto a serem instaladas no 
Canteiro do Jardim de Alah e no Canteiro da Leopoldina. Optou-se por essa solução, uma 
vez que os volumes necessários na obra são grandes e as centrais de terceiros não 
teriam como atender a demanda projetada. Outro ponto importante é que com a central 
instalada em locais próximos à obra, o tráfego de caminhões betoneira seria reduzido 
significativamente e, consequentemente, a emissão de gases de combustão de motores. 
Essas centrais serão instaladas de maneira sustentável e ambientalmente correta com 
controle da poluição do ar através da instalação de filtros manga nos silos de cimento, 
fechamento lateral da balança de agregados, cobrindo as correias transportadoras e, 
também, os umidificando os agregados através de aspersores. Além disso, todo resíduo 
líquido da central será encaminhado para tratamento antes de ser descartado na rede 
pública, seja em ETE ou em caixas de decantação de água e óleo. O resíduo sólido será 
separado e encaminhado a destino apropriado.  
 
Quanto ao abastecimento de combustível, serão utilizados caminhões comboio e os 
postos existentes e licenciados na região. Isso tudo para evitar o depósito em obra e a 
construção de postos de combustíveis nos canteiros. 
 
5.15 Volume Escavado e Bota-Fora 
 
O equacionamento e a solução para a retirada, transporte e disposição final do bota-fora 
resultante das escavações são complexas, devido ao volume total a remover que 
atingem valores próximos a 1,10 milhões de m3, as diferentes frentes de serviço e tipos 
de materiais, além dessa operações estarem totalmente inseridas em zona urbana.  
 
O material escavado será destinado a Emasa Mineração S/A, localizado na Avenida Santa 
Cruz nº 7.333 – Senador Camará, no município do Rio de Janeiro/RJ. O local está 
licenciado junto ao INEA por meio da Licença de Operação no FE015297 para receber o 
destino final para resíduos de construção civil. O local foi escolhido por ser o destino mais 
próximo da obra, estar licenciado junto ao INEA e apto a receber o volume escavado 
previsto. 
 
5.15.1 Classes e Volumes de Materiais Escavados 
 
Tendo em vista o seu possível aproveitamento, os materiais provenientes das escavações 
foram classificados em quatro classes. 
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- Classe 1: material rochoso de boa qualidade, categorias I e II ou III do NATM, 
podendo ser britado, proveniente de escavações do túnel entre o Poço Igarapava e a 
Estação Gávea; 

 
- Classe 2: material rochoso de má qualidade, categoria IV do NATM, inservível para 

britagem, proveniente das escavações em túnel a fogo, dos poços de serviço e 
ventilação, bem como de material argiloso e do material arenoso com vegetação, 
proveniente das escavações das estações; 

 
- Classe 3: material rochoso de boa qualidade, porém inservível para britagem, classe 

I, II ou III do NATM, proveniente das escavações mecanizadas em TBM, podendo ser 
usado para aterro;  

 
- Classe 4: material arenoso de boa qualidade, proveniente das escavações 

mecanizadas em TBM na maior parte do trajeto. 
 
 
Para os materiais resultantes das escavações, foram considerados os seguintes índices 
do empolamento: 
 

Rocha escavada a fogo 1,5 

Rocha escavada com TBM 1,3 

Solo 1,2 

 
 
Em resumo, o material in situ e empolado resultante das escavações é apresentado no 
Quadro 5.15.1-1 
 

Quadro 5.15.1-1 - Material in situ e Empolado Resultante das Escavações. 

Material Escavado  Classe do 
Material 
Escavado In Situ Empolado 

Índice de 
Empolamento

Tipo de Material (origem)  

1 73.079,33 109.618,99 1,5 Rocha escavada a fogo 

2 341.718,73 410.062,47 1,2 Solo 

3 145.553,70 189.218,90 1,3 Rocha escavada com TBM 

4 240.746,30 288.895,56 1,2 Solo escavado em TBM 

TOTAIS 801.098,06 1.045.092,45 
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5.16 Uso de Explosivos 
 
Inicialmente, deve ser frisado que não será utilizada dinamite nas escavações em rocha 
na Linha 4 – Zona Sul. O explosivo a ser empregado será o nitrato de amônia em 
emulsão oleosa, adicionado de solução de nitrito de sódio. A emulsão será estocada em 
reservatórios metálicos elevados, com capacidade para 5.000 l. Esses reservatórios serão 
instalados em alguns canteiros e abastecidos por caminhão-tanque que transportará o 
produto desde a instalação de mistura que, também, prepara a solução de nitrito de 
sódio. 
 
Em cada frente da escavação de túnel, existirá um pequeno caminhão-tanque que será 
abastecido pelo reservatório do respectivo canteiro, que, através de uma bomba e 
mangueira, aplicará a emulsão nos orifícios da frente a detonar, nos quais já estará 
colocado o cordel detonante com a respectiva espoleta. Na mangueira, será injetada a 
solução de nitrito de sódio, que dará à mistura a densidade requerida para cada 
intensidade explosiva (potência). A emulsão é suficientemente encorpada, para não 
permitir o escoamento dos orifícios carregados, mesmo em posições no teto da abóbada 
escavada. A solução de nitrito de sódio, que é inerte, deverá ser transportada no veículo 
aplicador em baldes de 50 l. 
 
Os detonadores, elementos sensíveis na cadeia explosiva, serão estocados 
adequadamente no paiol de uma pedreira que esteja em operação, e distribuídos no 
sistema just in time (ou seja, entrega no ato do uso) às frentes de serviço, na 
quantidade estritamente necessária ao consumo das respectivas jornadas de trabalho. 
 
No caso das escavações dos poços, será utilizado o mesmo sistema, sendo também a 
solução suprida por um pequeno caminhão-tanque a partir do reservatório do canteiro 
mais próximo. 
 
Os procedimentos necessários à obtenção da autorização para uso de explosivos serão os 
seguintes: (i) cadastramento prévio da construtora no órgão fiscalizador do Exército; (ii) 
apresentação do projeto à Geo-Rio para obtenção da licença para a obra; (iii) 
apresentação do projeto e da licença da Geo-Rio ao órgão da fiscalização do Exército 
para uso de explosivos; e (iv) apresentação da licença do Exército para uso de explosivos 
ao órgão de fiscalização da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para registro e 
acompanhamento. Esses procedimentos deverão ser repetidos anualmente, enquanto 
durarem os trabalhos de escavação a fogo. 
 
5.17 Análise Preliminar de Risco para as Áreas de Canteiros 
 
A partir do descrito anteriormente, pode-se depreender que os riscos serão mínimos, 
uma vez que os reservatórios e depósitos deverão ter capacidade limitada. Ainda assim, 
quanto ao combustível, que será basicamente o óleo diesel, pode-se observar o seguinte: 
 
• Acionamento do maior número possível de equipamentos a operar no interior dos 

túneis será elétrico, para minimizar os efeitos da emissão de gases de combustão; 
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• Os veículos que transportarão o material escavado para os bota-foras serão 
abastecidos em postos de serviços previamente credenciados, escolhidos 
adequadamente ao longo das respectivas rotas de tráfego nas vias públicas; 

• Nas frentes de serviços, os equipamentos serão abastecidos por caminhões tipo 
comboio. 

 
 
5.18 Infraestrutura de Utilidades Públicos Requeridas na Etapa de Implantação 
 
O fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos 
canteiros de obras e frentes de serviços, requeridos para a implantação do 
empreendimento, serão realizados por intermédio das concessionárias e/ou empresas 
públicas responsáveis por esses serviços. Levantamentos preliminares indicam que todas 
as concessionárias possuem infra-estrutura e disponibilidade para esse fornecimento. 
 
5.19 Áreas a Serem Desocupadas 
 
Para as obras da interligação da Linha 4 (Etapa I – Barra da Tijuca) com a Linha 1 
(Estação General Osório – Expansão) ocorrerá à desocupação apenas nas áreas do Poder 
Público (Praça Nossa Senhora da Paz, Praça Antero de Quental, Praças do Jardim de Alah 
e logradouros). Os procedimentos e os instrumentos jurídicos para autorização/cessão de 
uso, normalmente adotados em empreendimentos similares serão realizados para 
atender os termos legais de desocupação. 
 
5.20 Abertura de Acessos Provisórios e Definitivos 
 
Todos os acessos à diretriz da Expansão Linha 4 serão feitos a partir das vias públicas, 
não sendo necessária à abertura de estradas de serviço, sejam provisórias ou definitivas, 
a não ser em trechos mínimos para acesso direto a pontos específicos de obras 
localizadas, como poços, por exemplo, onde poderá haver necessidade de abrir caminhos 
complementares de poucas dezenas de m. 
 
No que se refere às saídas de emergência e poço de ventilação foram estimados sete 
pontos sendo, porém, tal número e o seu respectivo posicionamento, provisórios, 
servindo apenas para efeitos orçamentários, deverão ser detalhados no projeto executivo 
com base nos estudos dos túneis. Uma avaliação da topografia quanto às seções 
transversais à diretriz poderá conduzir a poços inclinados ou eventuais desvios 
horizontais e/ou verticais (Figura 5.20-1 a Figura 5.20-3). 
 
Os acessos serão perpetrados de forma indireta, podendo ser feita por meio de saídas de 
emergência na rua Barão da Torre esquina com a rua Farme de Amoedo, rua Visconde de 
Pirajá esquina com a rua Aníbal de Mendonça e na rua Igarapava esquina com a rua 
Visconde de Albuquerque ou por meio de poço de ventilação com diâmetro de 12 m na 
rua Igarapava que dará apoio a manutenção do shield. 
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5.21 Tráfego de Veículos Pesados na Etapa de Implantação 
 
Na etapa de implantação da Linha 4 – trecho Zona Sul, será necessário a operação de 
veículos de carga para prestação de serviços auxiliares. Dos serviços necessários para 
atender a demanda da obra, foram identificados três casos específicos: 
 

 Veículos destinados ao Transporte de Concreto: 
 
O primeiro caso considera o transporte de concreto até as diversas frentes de serviço. Na 
cidade do Rio de Janeiro, as centrais de concreto estão instaladas em regiões distantes 
da Zona Sul. Em vista disso, optou-se por instalar centrais de concreto em canteiros 
estratégicos que possam atender todas as frentes de serviço, buscando reduzir a área de 
interferência e impacto desses veículos.  
 
No caso do canteiro da Leopoldina, será instalada uma central de concreto para atender 
a demanda que será de 24 horas. Com isso, a região não será impactada com o tráfego 
de caminhões betoneira. 
 
Na Zona Sul, será instalada uma central de concreto no canteiro do Jardim de Alah, que 
é considerado ponto estratégico entre as obras. 
 
O trajeto que os caminhões utilizarão será as principais vias, evitando passar pelo 
interior dos bairros e em vias de pequeno porte. O trajeto foi proposto de maneira direta, 
evitando grandes percursos. 
 
Abaixo são apresentadas as Figuras 5.21-1 a 5.21-7 com o fluxo dos caminhões 
betoneira por ano conforme a quantidade de serviço prevista no cronograma físico. 
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5.21-1 - Tráfego de Caminhão Betoneira no ano de 2012. 
 
 



  
 

 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 5-117

 
 

 
5.21-2 - Tráfego de Caminhão Betoneira no ano de 2013. 
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5.21-3 - Tráfego de Caminhão Betoneira no ano de 2014. 
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Figura 5.21-4 - Tráfego de Caminhão Betoneira no ano de 2015. 
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O Quadro 5.21-1 abaixo apresenta o fluxo de caminhões betoneira por frente e com a 
quantidade pico do ano. É importante perceber que durante os quatro anos de obra, o 
fluxo não é constante e nem todas as frentes terão demanda. 
 

Quadro 5.21-1 – Fluxo de Caminhões Betoneira. 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 

ESTAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ 
Mês (pico da obra) Junho Janeiro Janeiro Março 
Viagem / mês 1.425 255 200 32 
Viagem / dia 57 10 8 1 

ESTAÇÃO JARDIM DE ALAH 
Mês (pico da obra) Julho Janeiro Maio Julho 
Viagem / mês 1.870 452 565 103 
Viagem / dia 75 18 23 4 

ESTAÇÃO ANTERO DE QUENTAL 
Mês (pico da obra) Outubro Julho Setembro Janeiro 
Viagem / mês 1.009 456 526 105 
Viagem / dia 40 18 21 4 

POÇO IGARAPAVA 
Mês (pico da obra) - Outubro Janeiro - 
Viagem / mês - 25 13 - 
Viagem / dia - 1 1 - 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 1 
Mês (pico da obra) - - Março - 
Viagem / mês - - 148 - 
Viagem / dia - - 6 - 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 2 
Mês (pico da obra) - - Abril - 
Viagem / mês - - 124 - 
Viagem / dia - - 5 - 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 1 
Mês (pico da obra) - Novembro Janeiro  
Viagem / mês - 222 47 - 
Viagem / dia - 0 2 - 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 2 
Mês (pico da obra) - Dezembro Janeiro - 
Viagem / mês - 169 96 - 
Viagem / dia - 7 4 - 

SHIELD - CONCRETO ENCHIMENTO 
Mês (pico da obra) - - Abril Fevereiro 
Viagem / mês - - 2.233 1.848 
Viagem / dia - - 89 74 

 
 

 Veículos destinados ao Escoamento do Material Escavado (“bota-fora”): 
 
O segundo caso, e mais significativo em volume, representa a maior preocupação em 
relação aos impactos causados no tráfego, por caracterizar-se por uma operação 
ininterrupta durante a etapa de escavação, inclusive com as movimentações de 
veículos em horários críticos (Figuras 5.21-5 a 5.21-7). 
 
Assim, como o tráfego de veículos de transporte de concreto, foi priorizado as vias 
com caixa de rua maior e o menor e mais direto percurso. Sempre que possível, foi 
evitado o tráfego de veículos no interior dos bairros. 
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Figura 5.21-5 - Tráfego de Caminhão bota-fora ano 2012. 
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Figura 5.21-6 - Tráfego de Caminhão bota-fora ano 2013. 

 



  
 

 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 5-123

 

 
Figura 5.21-7 - Tráfego de Caminhão bota-fora ano 2014. 
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Quadro 5.21-2 – Fluxo de Caminhões "bota-fora". 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 

 ESTAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ  
Mês (pico da obra) Dezembro Julho - - 
Viagem / mês 1.612 742 - - 
Viagem / dia 64 30 - - 

 ESTAÇÃO JARDIM DE ALAH  
Mês (pico da obra) Novembro Julho - - 
Viagem / mês 709 993 - - 
Viagem / dia 28 40 - - 

 ESTAÇÃO ANTERO DE QUENTAL  
Mês (pico da obra) Maio Janeiro Março - 
Viagem / mês 164 574 443 - 
Viagem / dia 7 22 18 - 

 POÇO IGARAPAVA  
Mês (pico da obra) - Agosto - - 
Viagem / mês - 216 - - 
Viagem / dia - 9 - - 

 SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 1  
Mês (pico da obra) - - Março/Abril - 
Viagem / mês - - 44 - 
Viagem / dia - - 2 - 

 SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 2  
Mês (pico da obra) - - Maio - 
Viagem / mês - - 64 - 
Viagem / dia - - 3 - 

 SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 1  
Mês (pico da obra) - Dezembro Janeiro  
Viagem / mês - 64 24 - 
Viagem / dia - 3 1 - 

 SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 2  
Mês (pico da obra) - - Janeiro - 
Viagem / mês - - 57 - 
Viagem / dia - - 2 - 

 SHIELD - BOTA-FORA  
Mês (pico da obra) - Setembro Outubro - 
Viagem / mês - 3.999 5.101 - 
Viagem / dia - 160 204 - 

 
 
No Quadro 5.21-2 acima são apresentados o pico de viagens dentro de cada ano, não 
representando necessariamente o mesmo mês para as diversas frentes de serviço.  
 
O local estabelecido para bota-fora é a EMASA Minerações S/A que está localizada na 
Avenida Senador Camará. O trajeto até o descarte será feito pela Estrada Lagoa-Barra 
e de lá seguirá conforme a Figura 5.21-8 abaixo. 
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Figura 5.21-8 – Trajeto até a EMASA (local de bota-fora). 
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As escavações serão encerradas em 2014. Em 2015, não haverá tráfego de 
caminhões de bota-fora. 
 
• Veículos destinados ao Transporte de Aduelas: 
 
As aduelas utilizadas na execução do túnel serão executadas no Canteiro da 
Leopoldina e transportadas para os canteiros da Gastão Bahiana que apesar de ser 
um canteiro de obras da Linha 1 do Metrô, ele dará apoio a operação do equipamento 
TBM – Shield (Figura 5.21-9). As aduelas serão estocadas no Canteiro do Jardim de 
Alah e no Canteiro do Batalhão. A estocagem das aduelas se fará necessário uma vez 
que o equipamento shield trabalhará sem interrupções e só poderá avançar se se 
colocadas as aduelas em todo perímetro da seção do túnel. 
 

Quadro 5.21-3 – Quantidade de Viagem por mês e dia – Aduelas. 
Aduelas 2013 2014 

Viagem / mês 2.875,00 4.792,00 

Viagem / dia 131,00 218,00 

 
 

 
Figura 5.21-9 – Trajeto do transporte das aduelas. 
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Figura 5.21-10 - Trajeto do transporte das aduelas - 2013. 

 
 

 
Figura 5.21-11 - Trajeto do transporte das aduelas - 2014. 
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5.22 Descrição Acústica do Empreendimento 
 
Para caracterização acústica e vibratória do empreendimento, foram consideradas as 
fases de implantação e de operação. Inicialmente, foi realizado um inventário, para 
ambas as fases, das principais atividades potencialmente emissoras de ruído e 
vibrações, a fim de se determinar, dentre outros aspectos, as Áreas de Influência de 
cada fonte. A partir dessa informação, foi possível estimar as Áreas de Influência 
Direta e Indireta do empreendimento que, por sua vez, serão utilizadas para delimitar 
a área onde os cenários acústicos e vibratórios serão caracterizados na fase de 
avaliação de impactos. 
 
5.22.1 Caracterização Acústica e Vibratória na Etapa de Implantação 
 

 Inventário das Atividades Potencialmente Poluidoras 
 
Dentre as principais atividades a serem executadas durante a fase de implantação da 
Linha 4 do Metrô – trecho Zona Sul, podem-se citar aquelas consideradas 
potencialmente ruidosas: 
 
 demolição;  
 instalação dos canteiros de obras; 
 abertura de acessos para as frentes de serviços; 
 transporte de material para as frentes de serviços; 
 remoção da cobertura vegetal; 
 remanejamento de redes de serviços públicos; 
 escavação dos túneis; 
 escavação das estações; 
 escavação do poços de ventilação e saídas de emergência; 
 execução das obras civis; 
 remoção subterrânea e transferência de material escavado; 
 bota-fora; 
 construção das estações; 
 construção do poço de ventilação e saídas de emergência. 

 
Considerando as atividades supracitadas, destacam-se a seguir as atividades mais 
poluidoras: 
 
• Escavação dos Túneis  
 
A escavação dos túneis será iniciada por acesso direto, janela ou emboque, ou por 
acesso indireto, túnel auxiliar ou poço. Neste último caso, acima do mesmo será 
instalado um pórtico com elevador. Equipamentos, constituindo a frota prisioneira, 
serão baixados por este poço e deverão permanecer nesta situação durante uma boa 
parte do tempo da obra.  
 
Conforme já mencionado, uma das metodologias de abertura dos túneis consiste no 
ataque a fogo de sua seção plena, outra consiste na escavação de um túnel de 
diâmetro de 11,53 m com uma máquina TBM (Tunnel Boring Machine), seguida de um 
realce através de explosões, até atingir a configuração desejada. Uma terceira 
metodologia, usada em rocha alterada, chamada “Coroa e Rebaixo“, consiste em 
escavar a parte superior do túnel, construindo uma coroa de concreto abaixo da qual 
a rocha é atacada com cargas explosivas, realizando assim o rebaixo.  
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As vibrações e o ruído gerados serão provenientes da utilização de perfuratrizes (BM 
Hydraboom) e rompedores, das explosões, dos compressores e do transporte do 
material resultante das escavações. 
 
Utilização de Perfuratrizes  
 
O ruído e as vibrações emitidas pelas perfuratrizes ocorrerão, basicamente, dentro 
dos poços e túneis, fazendo com que, à superfície, seus níveis sejam atenuados, não 
causando, praticamente, incômodo significativo.  
 
Explosões 
 
O ruído e as vibrações resultantes das explosões deverão se produzir dentro dos 
poços e dos túneis. A intensidade da explosão poderá ser controlada, em função da 
profundidade dos mesmos e da proximidade das edificações. O estágio atual da 
tecnologia permite realizar esse controle através da dosagem da mistura química e do 
peso do explosivo. Apesar desse controle, os níveis de ruído máximos deverão ser 
elevados e serão submetidos às restrições de horário da legislação em vigor. 
 
Transporte do Material Resultante das Escavações 
 
Uma das maiores fontes de ruído provém da derrubada do material proveniente das 
escavações sobre as caçambas dos caminhões, o que ocorre no caso do acesso por 
poço, e posterior descarga nos caminhões destinados a transportar o bota-fora, nos 
pontos de destino. Esse ruído é produzido pelo choque do material pétreo com a 
estrutura metálica da caçamba do caminhão. Ele se dá ao longo do dia de trabalho, 
pois não há capacidade de estocagem dentro dos túneis. 
 
Utilização de Compressores 
 
Compressores serão utilizados para suprir, dentre outras, as necessidades dos 
conjuntos “prisioneiros” de equipamentos a ar comprimido. O ruído produzido por 
compressores do tipo alternativo é relativamente elevado, dependendo da potência do 
equipamento e do seu estado de conservação. 
 
• Transporte de bota-fora 
 
Esse transporte será realizado por caminhões cuja circulação pode mudar 
notavelmente o cenário acústico local dos pontos de carga. 
 
• Canteiros 
 
Em apoio às obras, são previstos tipos diferentes de canteiros que também 
apresentam contribuição sonora, porém, em geral, de menor tamanho. 
 
Os canteiros Principal e de Alojamento não apresentarão alteração acústica para a 
região uma vez que eles possuem uso comercial e residencial comum na região. 
 
Os canteiros de Apoio de Frente de Obra de Estação e de Saída de Emergência 
apresentarão ruídos de acordo com os serviços executados na etapa da obra. No 
inicio, o ruído tende a ser mais intenso por causa da execução de parede diafragma e 
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Jet Grouting e escavação. Durante a execução no interior dos edifícios, o ruído tende 
a diminuir restando apenas o ruído dos equipamentos. 
 
O canteiro de estocagem de pré-moldados terá ruído apenas dos caminhões durante o 
transporte dos pré-moldados. Não haverá equipamentos em operação no local. 
 
Os canteiros onde o ruído será intenso serão a Fabrica de Pré-moldados, Oficinas 
Mecânica e Industrial e Centrais de Operação. Nesses locais, os equipamentos serão 
de uso constante. 
 
• Fontes de Ruído 
 
Na fase de implantação, o ruído será proveniente dos processos mecânicos utilizados 
na obra para demolir, escavar ou construir. Esses processos mecânicos envolvem 
máquinas de construção civil, cuja emissão sonora é característica da tecnologia 
empregada. 
 
A obra em questão envolverá, em sua maioria, os seguintes equipamentos ruidosos: 
 
 conjunto TBM com transportador; 
 jumbos de um e dois braços; 
 conjunto para uso de explosivos; 
 perfuratrizes/ rompedor pneumático; 
 compressor de ar; 
 carregadeira; 
 bate-estaca vibratório; 
 retroescavadeira; 
 guindaste; 
 pórtico; 
 caminhão-caçamba; 
 caminhão-basculante;  
 caminhão-plataforma; 
 caminhão-betoneira; 
 ventilador; 
 jumbo para concreto projetado; 
 bomba para concreto projetado; 
 vibrador de imersão; 
 pórtico com guinchos para elevação de cargas. 

 
 
Outros equipamentos poderão ser utilizados após a escavação dos túneis, tais como: 
 
 equipamentos manuais; 
 máquinas e equipamentos para compactação de solo;  
 máquinas para execução de pavimentos;  
 bombas injetoras de nata e argamassa;  
 equipamentos para transporte horizontal e vertical e montagem de estruturas;  
 grupos geradores de energia; 
 centrais de ar comprimido; 
 bombas de recalque; 
 equipamentos para rebaixamento do lençol freático;  
 caminhão-tanque; 
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 rolo vibro-compactador;  
 trator. 

 
Emissão Sonora  
 
Cada um desses equipamentos será caracterizado pela sua potência sonora ou pelo 
seu nível de pressão sonora equivalente em dB(A) - decibéis na escala A - a uma 
certa distância.  
 
Fontes de Vibração 
 
A utilização de rompedores ou perfuratrizes como “hidro boom” de máquinas de 
escavação com o TBM e o transporte dentro dos túneis, assim como a circulação dos 
caminhões de transporte de material e bota-fora, poderão produzir vibrações que vão 
ser transmitidas às edificações vizinhas. As explosões também poderão ser sentidas 
como leves sismos. 
 
5.22.2 Caracterização Acústica do Empreendimento na Etapa de Operação 
 
O projeto da superestrutura de via permanente será desenvolvido considerando, 
simultaneamente, os requisitos de segurança da estabilidade da via e os satisfatórios 
de vibrações e ruídos secundários nas edificações lindeiras às vias. Quanto mais 
rígidos os componentes da via permanente, menores são as deformações da via, 
entretanto, a transmissão das vibrações provenientes do contato roda-trilho para os 
elementos da superestrutura é mais intensa. Estabelecer a condição ótima entre estes 
extremos será o princípio básico da definição das seções transversais típicas da via. 
 
A metodologia a ser empregada seguirá a metodologia descrita a seguir, baseada em 
determinado princípios físicos. Dependendo das condições geológicas do subsolo e 
geométricas da via, assim como dos tipos de imóveis lindeiros, os níveis de vibrações 
podem atingir valores elevados no interior das residências. Os efeitos da transmissão 
de vibração pelo solo incluem o movimento perceptível das lajes de edifícios, vibração 
de janelas e de objetos sobre prateleiras ou pendurados nas paredes, além de ruídos. 
Os conceitos básicos da transmissão de vibração pelo solo estão ilustrados na Figura 
5.22.2-1 e é iniciado a partir do contato roda-trilho, criando uma energia de vibração 
que é transmitida à estrutura do túnel por meio do sistema de suporte. A quantidade 
de energia transmitida à estrutura do túnel depende de fatores, tais como a 
rugosidade das rodas e trilhos e a freqüência de ressonância do sistema de suspensão 
do veículo e do sistema de suporte. 
 
A vibração da estrutura do túnel excita a área adjacente, criando ondas de vibração 
que se propagam através das diversas camadas do solo e rocha até os edifícios 
vizinhos, onde é transmitida da fundação até o topo da estrutura. A máxima 
amplitude de vibração dos pisos e paredes de um edifício sempre ocorrerá na 
freqüência de ressonância dos diversos componentes deste. Os fatores que 
influenciam os níveis de vibrações que impactam uma edificação são numerosos e 
complexos e relativos à fonte de vibrações (I), ao caminho por ela percorrido (II) e 
aos receptores (III). 
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Figura 5.22.2-1 − Mecanismos das Transmissões das Vibrações. 

 
 
Para a mitigação dos níveis de vibração pode-se atuar nos fatores do grupo I ou grupo 
III, uma vez que os fatores do grupo II são condições de contorno fixas, embora, em 
casos especiais, seja possível a construção de valas profundas preenchidas com 
materiais adequados para a alteração do caminho das vibrações. Com relação ao 
grupo III, uma das poucas formas de atuação para minimizar o impacto das vibrações 
é a utilização de tratamento acústico (para mitigar o ruído secundário) ou, em casos 
extremos, alterar a freqüência natural da estrutura, modificando a sua rigidez, como 
por exemplo, contraventando estruturas com vãos grandes. As atuações mais efetivas 
serão realizadas nos fatores do grupo I. Pode-se também atuar no material rodante 
de forma a atenuar a excitação exercida na via. Alterações na suspensão dos carros, 
correção de calos e rugosidades nas rodas são algumas ações deste tipo. Com relação 
à infraestrutura da via, a regra geral é que quanto mais massa possuir a estrutura, 
menores são os níveis de vibração transmitidos. Por exemplo, níveis de vibração em 
túneis NATM ou Shield são maiores que aqueles verificados em túneis executados em 
vala a céu aberto. 
 
Atuações na via permanente podem ser feitas através de ações de manutenção para 
garantir uma superfície de rodagem suave (correção de desgastes ondulatórios em 
trilhos, defeitos nos jacarés de AMV´s, troca de trilhos e fixações, etc.) ou ações de 
projeto, concebendo sistemas de superestrutura com controles especiais de vibração, 
como por exemplo fixações elásticas, mantas sob lastro, palmilhas amortecedoras e 
fixação direta sobre laje flutuante (sistema com laje massa-mola). Outra ação de 
projeto é a opção da implantação de via permanente dotada de Aparelhos de Mudança 
de Via (AMV´s) com jacaré móvel. 
 
Assim, a partir das informações relativas à geotecnia, ao projeto dos túneis, à 
geometria da via e aos métodos construtivos e operacionais, será iniciado o 
desenvolvimento do projeto básico de via permanente. A metodologia para definição 
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dos sistemas de atenuação das vibrações envolve a definição dos limites para 
vibrações nas edificações lindeiras de acordo com seu uso, a escolha das edificações 
críticas para o projeto, a obtenção dos parâmetros dinâmicos das edificações críticas 
por meio de ensaios e, finalmente, os cálculos de propagação passo a passo das 
vibrações da fonte até o receptor, que permitem escolher o sistema de atenuação 
necessário. Os desempenhos dos sistemas definidos deverão ser comprovados por 
cálculos e ensaios em campo. 
 
5.23 Interferência com o Tráfego Urbano na Etapa de Implantação 
 
A diretriz da Linha 4 do Metrô – trecho Zona Sul acompanha, para o seu 
desenvolvimento, o traçado dos eixos viários, sendo esperada a necessidade de 
interrupção do tráfego nas vias urbanas.  
 
As intervenções quando propostas serão apresentadas à CET-Rio para aprovação e 
atendimento as todas as exigências do mesmo. Além disso, todas as intervenções 
serão sinalizadas e comunicadas à população, através de comunicados na imprensa, 
por placas e agentes de trânsito. 
 
Os principais pontos que sofrerão interferências com o tráfego local na fase de 
implantação são apresentados a seguir: 
 

 Ipanema – Saídas de Emergência da Rua Barão da Torre/Rua Farme de Amoedo  
 
As saídas de emergência, situadas em lados opostos das calçadas da Rua Barão da 
Torre na esquina com a Rua Farme de Amoedo serão construídas em única etapa e 
utilizarão parte da via de pedestre e metade da faixa de rolamento. Haverá 
estreitamento do tráfego na via de passagem dos pedestres e dos veículos. 
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 Ipanema – Saídas de Emergência da Rua Visconde de Pirajá/Rua Aníbal de 
Mendonça 

 
As saídas de emergência, situadas em duas esquinas da Rua Visconde de Pirajá com a 
Rua Aníbal de Mendonça, serão construídas em única etapa e utilizarão parte da via 
de pedestre e metade da faixa de rolamento. Haverá estreitamento do tráfego na via 
de passagem dos pedestres e dos veículos. 
 

 
 
 

 Leblon - Saída de Emergência e Poço de Ventilação na Rua Igarapava  
 
O tráfego de veículos entre o trecho da Rua Igarapava entre a Avenida Visconde de 
Albuquerque e a Rua Aperana ficará interditado para a construção da Saída de 
Emergência e Poço de Ventilação. 
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 Ipanema – Estação Nossa Senhora da Paz 
 
Essa estação estará localizada no centro da Praça e, durante sua construção, as obras 
não irão alterar o fluxo do tráfego no entorno e nem os estacionamentos de veículos.  
 

 Leblon – Estação Jardim de Alah 
 
A Estação Jardim de Alah situada no centro da Rua Ataulfo de Paiva entre as Avenidas 
Borges de Medeiros e Afrânio de Melo Franco será construída em três fases para a 
execução das obras de escavação da estação (vide Figura 5.4.1-2). 
 
Para a construção da Estação Jardim de Alah, numa primeira fase, será necessário a 
interdição parcial temporária do uso da Avenida Ataulfo de Paiva entre as Avenidas 
Afrânio de Melo Franco e Avenida Borges de Medeiros por um período de 9 (nove) 
meses. 
 
Nesta primeira fase, o trânsito de veículos será interditado parcialmente, mantendo a 
passagem dos coletivos. Nessa etapa serão executados os remanejamentos de redes 
e parte da parede diafragma. 
 
A segunda fase de interdição da Avenida Ataulfo de Paiva será para a execução das 
demais paredes diafragma e da laje de teto. Durante esse período, a via será 
totalmente interditada por um período de 9 meses. 
 
Na terceira fase, o trânsito de veículos na Avenida Ataulfo de Paiva terá restrição 
parcial, próximo a esquinas das Avenidas Afrânio de Melo Franco e Borges de 
Medeiros para continuidade das obras dos acessos à Estação e interior dessa por um 
período de 29 meses. 
 
É importante lembrar, que a metodologia adotada, buscou-se reduzir a área e período 
de intervenção utilizando o mínimo necessário.  
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 Leblon – Estação Antero de Quental 

 
Na primeira fase, a Avenida Ataulfo de Paiva próxima a Praça Antero de Quental terá 
o trânsito de veículos parcialmente fechado para a execução de remanejamento de 
redes e parte das paredes diafragmas por um período de 9 meses (vide Figura 5.4.1-
3). 
 
Na segunda fase o trecho da Avenida Ataulfo de Paiva entre a Rua General Venâncio 
Flores e a Avenida Bartolomeu Mitre terá o tráfego de veículos totalmente 
interrompido para a construção das paredes diafragmas e laje de teto da Estação 
Antero de Quental, por um período de 9 meses. 
 
Após a conclusão desses serviços, a Avenida Ataulfo de Paiva será reaberta ao tráfego 
normalmente. Esse é o método construtivo que permite o menor tempo de execução 
da Estação aliado a um custo de obras compatível com o orçamento da obra como um 
todo. 
 
Na terceira fase, a Avenida Ataulfo de Paiva não terá mais qualquer tipo de interdição. 
A interdição ficará restrita a uma parte da Praça Antero de Quental que não 
prejudicará a circulação dos veículos na Avenida Ataulfo de Paiva, por um período de 
29 meses. 
 
5.23.1 Desvios de Tráfego Propostos  
 
Analisando o texto acima, pode-se observar que, de todos os pontos que sofrerão 
intervenções, apenas dois pontos terão o trânsito de veículos fechados totalmente 
durante parte do período das obras. 
 
O primeiro trecho compreende a Avenida Ataulfo de Paiva que será interrompida entre 
a Rua General Venâncio Flores e a Avenida Bartolomeu Mitre para a construção da 
Estação Antero de Quental. O outro ponto de interrupção é também na Avenida 
Ataulfo de Paiva entre as Avenidas Afrânio de Melo Franco e Borges de Medeiros para 
a construção da Estação Jardim de Alah. 
 
Para a realização do Estudo Conceitual de Implantação de Desvios foram realizadas 
contagens em campo de Unidade Carro de Passeio por hora (UCP/hora) buscando a 
coerência com a realidade encontrada na região durante os horários de pico e a 
melhor proposta de Estudo Conceitual. Buscou-se interferir de maneira pontual, 
evitando grandes mudanças do cotidiano da região. Outra questão importante de citar 
é que estes pontos de intervenção já apresentam tráfego pesado em horários de pico 
e as medidas propostas no Estudo Conceitual de Tráfego são para atender a demanda 
já existente e em muitos casos melhorá-la. 
 
Importante considerar que diversas alternativas de implantação de desvios de tráfego 
foram estudas para substituir a Avenida Ataulfo de Paiva durante o período de 
fechamento. Primeiramente, estudou-se a transferência do tráfego para a Rua Mário 
Ribeiro em direção a Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa alternativa foi descartada após 
observar a situação atual da via em questão que já se apresenta extremamente 
saturada. 
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O segundo estudo realizado propunha a inversão da mão de uma das vias da Avenida 
General San Martin, Rua Professor Antonio Maria Teixeira, entre outras. Essa 
alternativa foi descartada por que a inversão de mão de via apresenta, 
historicamente, alto risco de acidentes com pedestres e também por que a Avenida 
General San Martin apresenta sua demanda esgotada com o tráfego atual, não 
comportando a mudança do sentido de mão de uma faixa. O volume de tráfego na 
Avenida General San Martin na esquina com a Avenida Bartolomeu Mitre é de 1994 
UCP/hora superior ao volume de 1821 UCP/hora encontrado na Avenida Ataulfo de 
Paiva na esquina com a Avenida Bartolomeu Mitre. 
 
O terceiro estudo realizado propunha desviar o tráfego para a Avenida Delfim Moreira. 
Apesar da Avenida Delfim Moreira possuir sobra de demanda de 1000 UCP/ hora, essa 
alternativa foi descartada por que o desvio não atenderia a demanda de tráfego aos 
domingos devido ao fechamento de uma mão da Avenida Delfim Moreira. Esse estudo 
faz parte da alternativa proposta aliada a outras soluções. 
 
O estudo proposto busca aliar as melhores alternativas interferindo o mínimo possível 
no cotidiano da região e gerando o menor número de intervenções. O período de 
intervenção será de Fevereiro de 2012 à Julho de 2013. Esse período de desvio será 
dividido em duas etapas, conforme descrito nos itens abaixo. 
 
Além da implantação dos desvios de tráfego será proposto junto a Secretaria de 
Transportes Municipal e CET-Rio um Estudo de Operação que busca minimizar os 
impactos das mudanças propostas através de controladores de trânsito, placas de 
sinalização, painéis eletrônicos de informação e reprogramação dos semáforos.  
 
• Primeira Etapa – Fevereiro de 2012 até Outubro de 2012 
 
A primeira fase abrange o fechamento parcial da Avenida Ataulfo de Paiva entre as 
Ruas General Venâncio Flores e Bartolomeu Mitre passando de três vias para uma via 
e também no trecho entre as Avenidas Afrânio de Melo Franco e Borges de Medeiros. 
 
Apesar dos desvios propostos, na primeira etapa, serão mantidos os trajetos do 
transporte coletivo – ônibus. Os ônibus seguirão seu trajeto conhecido enquanto os 
demais veículos serão orientados a seguir por uma das alternativas: Avenida Delfim 
Moreira ou Rua Humberto de Campos. 
 
Com a redução provisória da capacidade de tráfego da Avenida Ataulfo de Paiva, será 
necessário o deslocamento do fluxo dessa via para outras que permitem o acesso ao 
bairro de Ipanema e consequentemente ao resto da cidade. Para isso foram 
analisados os dados de Unidade de Carro de Passeio (UCP) por hora para que se 
pudesse verificar se alguma via da região teria condição de comportar essa demanda. 
 
Observando que a Avenida Ataulfo de Paiva esquina com a Avenida Bartolomeu Mitre 
possui 1825 UCP/hora que deverá ser realocado em outras vias. Para isso será 
preconizada a circulação de veículos pela Rua Mário Ribeiro e Avenida Delfim Moreira, 
principalmente essa última que possui sobra de demanda. Com esses dados, 
verificou-se que a Avenida Delfim Moreira tem uma sobra de demanda de, 
aproximadamente, 1.000 UCP/hora, que poderia absorver grande parte da demanda 
da Avenida Ataulfo de Paiva.  
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Outra via que possui sobra de demanda é a Rua Humberto Campos com 
aproximadamente 1000 UCP/hora de sobra. Essa Rua será importante via para 
redistribuição do trânsito de veículos na região uma vez que ela é contínua e direta. 
Medidas para garantir o bom fluxo dos veículos serão tomadas.  
 
Será construída uma ponte provisória sobre o Jardim de Alah com o intuito de permitir 
o escoamento direto do trânsito para a outra margem do canal do Jardim de Alah. Os 
veículos seguirão até a Avenida Henrique Dumont onde retornarão à Rua Visconde de 
Pirajá e seguirão o trajeto de costume. Essa ponte será construída em caráter 
provisório e ao final das obras ela será desmontada e o Jardim de Alah devolvido ao 
uso da comunidade. 
 
• Segunda Etapa – Novembro de 2012 até Julho de 2013 
 
A segunda etapa abrange o fechamento total da Avenida Ataulfo de Paiva entre o 
trecho da Rua General Venâncio Flores e Avenida Bartolomeu Mitre e o trecho entre a 
Avenida Afrânio de Melo Franco e Avenida Borges de Medeiros.  
 
Nessa etapa será necessário o fechamento total dos trechos para a execução da laje 
superior das estações o que incluiu os serviços de execução de fôrma, armadura e 
concretagem da laje. Depois a área será aterrada e o pavimento será refeito para que 
a área seja devolvida ao uso da cidade. 
 
Nessa etapa, o trânsito de veículos que apenas atravessam o bairro para acessar 
outras regiões da cidade deverá ser deslocado para a Avenida Delfim Moreira e para a 
Rua Humberto de Campos. Essa última será adaptada para receber a nova demanda.  
 
Com o fechamento total da Avenida Ataulfo de Paiva, a Rua Almirante Pereira de 
Guimarães entre a Rua Professor Antônio Maria Teixeira e Avenida General San Martin 
será seccionada. Seus quarteirões se tornarão vias de mão dupla. O mesmo 
acontecerá com a Avenida Borges de Medeiros que se tornará uma via de mão dupla 
no trecho entre a Rua Humberto de Campos e início da Rua Visconde de Pirajá que 
estará fechada para a construção da Estação Jardim de Alah e o trecho entre a Rua 
Visconde de Pirajá e Rua Prudente de Morais. As demais vias do bairro não sofrerão 
mudanças. 
 
No segundo momento, o trajeto dos ônibus também será deslocado para a Rua 
Humberto Campos localizada a um quarteirão e que segue paralela à Avenida Ataulfo 
de Paiva até o encontro do Jardim de Alah. Esse deslocamento foi pensado para que 
os ônibus tenham um trajeto direto e evite andar no interior do bairro tumultuando 
vias menores. 
 
Além dos desvios propostos para a construção das Estações, será necessário também 
um desvio para a construção da Saída de Emergência da Rua Igarapava localizada no 
Bairro Leblon. Essa Saída de Emergência tem importância para a operação do Metrô 
pois atende as normas de segurança contra incêndios. Durante a construção, esse 
poço será utilizado para reparos e adaptações do equipamento TBM e entrada de 
materiais para os serviços de escavação e montagem da via permanente. O período 
total de fechamento da via será de aproximadamente dois anos. Para adequar a 
região ao fechamento da Rua Igarapava, as Rua Gabriel Mufarrej e Rua Aperana que 
atualmente são de mão única e deverão ser transformadas em vias de mão dupla. Em 
frente à Rua Gabriel Mufarrej será implantada uma ponte como a proposta para o 



 
 

 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
5-139

Jardim de Alah. Essa ponte será provisória e servirá para transposição rápida dos 
moradores do bairro Jardim Pernambuco.  
 
A partir de agosto de 2013 até dezembro de 2015, ainda na etapa de implantação do 
empreendimento proposto, não prevê nenhum tipo de desvio de trânsito e o fluxo de 
veículos segue como antes do início das obras. 
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5.24 Movimentação de Pedestres 
 
As interfaces entre a circulação de pedestres e as obras do Metrô Linha 4 ficarão 
restritas as áreas dos canteiros. Os impactos gerados pelas interferências descritas 
abaixo serão mitigados garantindo a segurança dos pedestres. 
 
5.24.1. Movimentação de Pedestres Específicas  
 
• Saídas de Emergência na Rua Barão da Torre esquina com Rua Farme 

de Amoedo  
 
As calçadas localizadas na Rua Barão da Torre esquina com a Rua Farme de Amoedo 
que, na etapa de implantação, abrigará um canteiro de obras de apoio para a 
construção de Saídas de Emergência. O uso dessas calçadas sofrerá interdição 
temporária de, aproximadamente, um ano. Durante esse período, será proposto um 
novo trajeto aos pedestres, devidamente sinalizado e seguro. Ao final das obras, a 
calçada será recuperada e seu uso devolvido ao público. 
 
• Saídas de Emergência da Rua Visconde de Pirajá esquina com Rua 

Aníbal de Mendonça 
 
As calçadas localizadas na Rua Visconde de Pirajá esquina com a Rua Anibal de 
Mendonça que, na etapa de implantação, abrigará um canteiro de obras de apoio para 
a construção de Saídas de Emergência. O uso dessas calçadas sofrerá interdição 
temporária de, aproximadamente, um ano. Durante esse período, será proposto um 
novo trajeto aos pedestres, devidamente sinalizado e seguro. Ao final das obras, a 
calçada será recuperada e seu uso devolvido ao público.  
 
• Poço de Ventilação e Saída de Emergência - Rua Igarapava 
 
O trecho da calçada da Rua Igarapava esquina com a Avenida Visconde de 
Albuquerque ficará com uso restrito para a construção do Poço de Ventilação e Saída 
de Emergência. Será também interditado temporariamente o quarteirão da Rua 
Igarapava entre a Avenida Visconde de Albuquerque e a Rua Aperana. 
 
• Praça Nossa Senhora da Paz 
 
Interdição temporária do uso da Praça Nossa Senhora da Paz que, na etapa de 
implantação, abrigará um canteiro de obras de apoio para a construção da Estação de 
mesmo nome. Os monumentos serão encaminhados para a divisão Parques e Jardins, 
desmontados e transportados com os devidos cuidados inerentes. 
 
A Praça será interditada somente na sua parte central, ficando as calçadas 
circundantes livres de intervenções. As interdições de uso da Praça serão realizadas 
em dois níveis e fases. A primeira fase que compreende a execução da parede 
diafragma e laje de teto exigirá a interdição de boa parte da Praça para acomodar os 
elementos necessários ao trabalho integrando-os ao ambiente e evitando afetar a 
arborização (vide Figura 5.13-4). 
 
Na segunda fase, a área interditada será reduzida após a execução das paredes 
diafragmas e laje superior. Após esses serviços, parte da Praça será devolvida 
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conforme figuras abaixo. Com isso, se reduzirá a área afetada pelas obras, 
devolvendo boa parte da Praça ao seu uso cotidiano. 
 
• Praça Antero de Quental 
 
Parte da Praça Antero de Quental e das calçadas da Avenida Ataulfo de Paiva terão 
seu uso restringido durante o período de obra para a construção da Estação Antero de 
Quental. A interdição da Praça Antero de Quental será feita em três etapas buscando 
minimizar os impactos aos pedestres (vide Figura 5.13-7). 
 
Na primeira fase, somente um dos lados da Avenida Ataulfo de Paiva e da Praça 
Antero de Quental terão o trânsito de pedestres confinado. 

 
Já na segunda fase, parte da Praça Antero de Quental e da Avenida Ataulfo de Paiva 
terão seu trânsito de pedestre confinado por causa da execução da parede diafragma 
e laje superior. Esse método busca acelerar o período de restrição do uso da área.  
 
Numa terceira fase, o uso ficará restrito apenas em parte da Praça Antero de Quental. 
A Avenida Ataulfo de Paiva não terá mais qualquer tipo de interdição. O trânsito de 
pedestre e veículos estará liberado.  
 
O mobiliário urbano será relocado durante o período de ocupação de parte da Praça 
Antero Quental para continuar a atender as necessidades da população, produzindo o 
mínimo de interferências no cotidiano. Ao final das obras, a Praça será devolvida com 
os mobiliários devidamente localizados quando do início das obras. 
 
• Avenida Ataulfo de Paiva entre a Avenida Borges de Medeiros e Afrânio de 

Melo Franco 
 
Interdição temporária do uso da Avenida Ataulfo de Paiva entre as Avenidas Afrânio 
de Melo Franco e Avenida Borges de Medeiros para execução da escavação da estação 
Jardim de Alah que terá como apoio o canteiro de obras do canal Jardim de Alah (vide 
Figura 5.13-5A e Figura 5.13-5B). 
 
Assim como o trecho próximo a Praça Antero de Quental, esse trecho da Avenida 
Ataulfo de Paiva será na primeira e terceira fase parcialmente fechado e somente na 
segunda fase será fechado completamente e devolvido a população em três etapas, 
conforme necessidade da execução da Estação Jardim de Alah. É importante lembrar, 
que a metodologia adotada, buscou-se reduzir a área e período de intervenção 
utilizando o mínimo necessário.  
 
A primeira etapa de interdição da Avenida Ataulfo de Paiva será para a execução de 
parte das paredes diafragma. Na segunda etapa será necessária a interdição da outra 
calçada para a execução das demais paredes diafragmas e da laje de teto que 
permitirão a liberação de parte da área, conforme apresentado na terceira etapa. 
Durante esse período, as calçadas da Avenida Ataulfo de Paiva do trecho em 
referência terão seu uso restringido.  
 
Na terceira fase, o trânsito de pedestres na Avenida Ataulfo de Paiva não terá 
restrição. O único local que ainda ficará com trânsito de pedestre restrito será o 
trecho entre a Avenida Borges de Medeiros e o Canal do Jardim de Alah. Contudo esse 
trecho terá uma nova rota definida e sinalizada. 
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5.25 Sistema de Limpeza de Logradouros e Áreas Afetadas na Etapa de 
Implantação 

 
Nos logradouros onde serão executadas obras longitudinalmente, que ocupem, parcial 
ou totalmente, a sua largura, é esperado a necessidade de limpeza sistemática dos 
mesmos. 
 
Durante a execução das travessias, descritas nos itens anteriores, será mantido um 
dispositivo operacional, com homens e equipamentos, para proceder à imediata 
remoção de quaisquer materiais que porventura também estejam fora dos limites das 
cercas que confinarão as referidas obras. 
 
5.26  Sistema de Sinalização na Etapa de Implantação 
 
Conforme já exposto na subitem 5.23 – “Interferências com o Tráfego Urbano na 
Etapa de Implantação”, as interferências diretas esperadas na etapa de implantação 
da Linha 4 do Metrô – trecho Zona Sul com vias púbicas é no local em que se 
encontram as saídas de emergência, poço de ventilação e estações. Nesses locais, a 
obra receberá a sinalização usual, ou seja: 
 
 Placas de alerta sobre a obra, colocadas a 400m, 200m e 100m, iluminadas se 

necessário; 
 Perímetro da obra – meia pista – devidamente cercado e com sinalização luminosa, 

inclusive no contorno do alargamento provisório sobre o passeio lateral. 
 
Assim, o caso mais freqüente de sinalização será o uso de placas de alerta sobre a 
saída e entrada de caminhões nos canteiros. 
 
5.27 Estudo de Demanda 
 
Os estudos foram realizados com o objetivo de estimar a demanda da Linha 4 em 
cada uma de suas estações e sua evolução futura. Para tal foram analisados estudos 
existentes e realizadas pesquisas de forma a abranger toda a área de influência da 
futura Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro na qual estão inseridos os seus trechos de 
Jardim Oceânico até Ipanema. Procedeu-se, também, à avaliação do impacto desse 
carregamento nas Linhas 1 e 2 com a implantação da interligação direta com a Linha 
4. As condicionantes principais deste estudo foram: 
 

• Utilização de dados secundários complementado com pesquisas de campo; 
• Locais das Estações previamente determinados; 
• Tarifa única de R$ 3,10; e 
• Alimentação da Estação Jardim Oceânico por BRT. 

 
 
Nos últimos anos foram realizados diversos estudos específicos da demanda da Linha 
4, além de outros voltados para o transporte público em geral para a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Dentre os trabalhos utilizados como referência 
destacam-se os estudos de demanda realizados em 1998 e 2008 para diferentes 
configurações de traçado para a Linha 4. Dentre os estudos existentes relativos ao 
transporte público em geral, sobressaem aqueles realizados para subsidiar a 
implantação do Bilhete Único Municipal, o levantamento realizado em 2010 da rede de 
linhas de ônibus e vans municipais da Cidade do Rio de Janeiro e o Plano Diretor de 
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Transporte Urbano (PDTU-2005). As estimativas da demanda aqui apresentadas são 
apoiadas em pesquisas realizadas especificamente e que permitiram a atualização das 
matrizes obtidas do PDTU-2005. Os demais estudos existentes consultados são 
relacionados a seguir: 
 

• Projeto Básico e Especificações Técnicas - Anexo IV do Edital de Licitação para a 
Implantação e Exploração da Linha 4 e sua integração com a Linha 1; 

• Programa Estadual de Desestatização - PED; Licitação PED/ERJ/Nº-2/98 - 
METRÔ; publicado no D.O. do Estado do Rio de Janeiro em 8/10/1998; 

• Estudo de Demanda da Linha 4 do Metrô - RJ; Relatório Final; Concessionária 
Rio Barra S.A.; Agosto de 2008; 

• Estudo de Viabilidade da estação Nossa Senhora da Paz, com vistas ao 
prolongamento da Linha 1; Estudo realizado pela Sinergia em 2007/2008; 

• Bilhete Único com Tarifa Única nos Transportes Coletivos do Município do Rio de 
Janeiro: Montagem da Base de Dados de Planejamento e Elaboração de 
Alternativas de Rede; Companhia Brasileira de Soluções e Serviços para a 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2010; 

• Plano Diretor de Transporte Urbano da Cidade do Rio de Janeiro; Secretaria 
Municipal de Transportes – SMTR / Instituto Pereira Passos – IPP / Secretaria 
Municipal de Transportes Urbanos – SMTU; 2005. 

 
 
Apresenta-se a seguir o resumo da metodologia utilizada no presente estudo para a 
determinação da demanda: 
 

• Definição da área de influência; 
• Determinação de matrizes de viagens atuais por meio de procedimento 

estatístico conhecido como de máxima verossimilhança, a partir das matrizes 
do PDTU, das pesquisas realizadas e de rede matemática representativa da 
região em estudo;  

• Modelagem da escolha modal, ou seja, levantamento de informações sobre os 
parâmetros relevantes para a transferência de usuários de seu atual modo de 
transporte para a nova linha de Metrô, em particular: tempo de viagem, 
transbordos e tarifas; 

• Aplicação de modelo de alocação de viagens com a consequente estimação da 
demanda atual por estação; e 

• Determinação da demanda futura ao longo do horizonte do projeto através da 
projeção de variáveis socioeconômicas. 

 
 
5.27.1 Definição da Área de Influência 
 
A nova diretriz de traçado, que conecta a Linha 4 a partir da Barra da Tijuca para a 
integração com a Linha 1 do Metrô em Ipanema, definiu uma nova área de influência 
que liga Jardim Oceânico a Ipanema, passando pelo Leblon e a Gávea. 
 
Com vistas a caracterizar a área de influência a pé em cada estação – área em que o 
acesso à estação é predominantemente feito a pé – foram realizadas pesquisas 
específicas na Estação Siqueira Campos em Copacabana e ao longo das linhas de 
integração por ônibus à Estação General Osório, nos trechos General Osório-Gávea e 
General Osório-Barra de Tijuca. O resultado das pesquisas apontou que mais de 80% 
dos usuários que se dirigem a pé para uma estação o fazem em um percurso inferior 
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a 600m, com um percentual ainda significativo entre 600 e 800m. A pesquisa 
realizada na linha de ônibus de integração para a Barra mostrou uma maior tolerância 
ao deslocamento a pé por estes usuários, com cerca de 12% caminhando distâncias 
superiores a 800m. O posicionamento proposto para as estações nos bairros de 
Ipanema e Leblon permite uma excelente cobertura, onde quase todo usuário do 
Metrô poderá alcançar seu destino a pé. Além do acesso a pé, linhas de ônibus 
especiais devem ser integradas a estações selecionadas de forma a captar a demanda 
de regiões não servidas diretamente pelo Metrô. Na Barra, está prevista uma linha de 
Bus Rapid Transit (BRT), denominada TransOeste, que captará a demanda 
proveniente da região oeste do município com destino à Zona Sul e ao Centro e que 
será integrada ao sistema metroviário na Estação Jardim Oceânico da Linha 4 ora em 
análise.  
 
A Figura 5.27.1-1 apresenta a área de influência direta da Linha 4, com a localização 
das futuras estações. 
 

 
Figura 5.27.1-1: Área de Influência Direta da Linha 4 

Fonte: Google Earth e Projeto Conceitual – FGV 
 
 
5.27.2 Levantamento da Matriz de Viagens Base e sua Complementação 
 
As matrizes de viagem do Plano Diretor de Transporte Urbano da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU, 2005) foram tomadas como base para a 
obtenção das estimativas de demanda aqui apresentadas. Do referido estudo foram 
utilizadas como insumo matrizes de viagem por modalidade de transporte. Essas 
matrizes foram tratadas e confrontadas com resultados de pesquisas elaboradas 
especificamente para a Linha 4, de forma a estimar matrizes de viagens atuais para o 
ano de 2011. 
 
O procedimento para a obtenção das matrizes sintéticas atuais de passageiros adotou 
uma metodologia comum a ônibus e automóveis. Partiu-se – em cada caso – de 
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matriz existente e utilizou-se dados obtidos em postos de contagens distribuídos de 
forma a cobrir adequadamente a área de influência da Linha 4. No campo, foram 
feitas pesquisas de contraste visual e contagem volumétrica dos veículos que 
passavam por cada posto. Com estes dados e os demais insumos mencionados acima 
(matrizes e redes matemáticas), procedeu-se à estimação das matrizes de origem e 
destino atuais mediante a aplicação de um procedimento estatístico conhecido como 
máxima verossimilhança. 
 
AUTOMÓVEIS 
 
Para subsidiar a estimação da matriz de automóveis para o ano de 2011 foram 
utilizadas as seguintes informações contidas do Plano Diretor de Transporte Urbano da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU, 2005): 
 

• Matriz de Passageiros do Modo Individual Período Pico da Manhã (6h30 até 
9h30min) para o ano de 2003; 

 
• Rede viária da RMRJ em ambiente de Sistema de Informação Geográfica – SIG. 

Nesta base de dados, além das informações geográficas (vias, comprimento e 
direção) estão incluídos parâmetros operacionais das vias, por exemplo, 
capacidade das vias, velocidade e parâmetros de calibração do modelo de 
alocação de viagens. 

 
 
A matriz de 2003 contendo as viagens realizadas por automóveis foi utilizada como 
matriz base (ou semente) para estimação da matriz de automóveis para o ano de 
2011. O procedimento para estimação envolveu, além da matriz semente, contagens 
realizadas em 36 seções de vias de tráfego na área de influência direta e indireta da 
Linha 4.  
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Figura 5.27.2-1: Localização dos Postos de Contagem de Automóveis 

Fonte: Google Earth, FGV 
 
 
ÔNIBUS 
 
Para subsidiar a estimação da matriz de ônibus para o ano de 2011 foram utilizadas 
as seguintes informações contidas do Plano Diretor de Transporte Urbano da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU, 2005): 
 

• Matriz de Passageiros do Modo Ônibus Período Pico da Manhã (6h30 até 
9h30min) para o ano de 2003; 

• Rede viária da RMRJ (Região Metropolitana do Rio de Janeiro) em ambiente de 
Sistema de Informação Geográfica – SIG; 

• Rotas de ônibus do município do Rio de Janeiro em ambiente de Sistema de 
Informação Geográfica – SIG. 

 
 
A matriz de viagens de ônibus da RMRJ do ano de 2003 para o período de pico da 
manhã foi utilizada como matriz base (ou semente) para estimação da matriz de 
ônibus para o ano de 2011. Apesar de a matriz semente representar a RMRJ, o 
processo de estimação envolve apenas os deslocamentos realizados dentro do 
município do Rio de Janeiro. 
 
O procedimento para estimação envolveu, além da matriz semente, contagens do 
volume de passageiros realizadas em 29 seções de vias de tráfego no município do 
Rio de Janeiro identificadas na Figura 5.27.2-2. 
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Figura 5.27.2-2: Localização dos Postos de Contagem de Passageiros em Ônibus. 

Fonte: FGV 
 
VANS 
 
Para a determinação da matriz de viagens dos passageiros que utilizam hoje 
transporte complementar (vans), foi realizada pesquisa de origem e destino sobre as 
linhas na área de influência da Linha 4, sendo especificamente buscados os 
deslocamentos que poderiam vir a se utilizar da nova Linha 4 do Metrô, notadamente 
nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e da Zona Sul. A Figura 5.27.2-3 
apresenta a localização dos postos de pesquisa. 
 

 
Figura 5.27.2-3: Localização dos Postos de Pesquisa dos Passageiros de Vans. 

Fonte: Google Maps e FGV 
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ÔNIBUS DE CONDOMÍNIOS 
 
A maioria dos grandes condomínios da Barra da Tijuca possui transporte coletivo 
fretado, para uso dos condôminos, com rotas específicas, notadamente em direção ao 
centro da cidade.  
 
Para captar essa movimentação, foram realizadas pesquisas junto aos grandes 
condomínios da Barra da Tijuca – aqueles que oferecem transporte fretado aos seus 
moradores – para estimar o contingente de usuários que se utiliza desse transporte. 
 
Também foi realizado um estudo junto aos moradores dos condomínios da região da 
Barra da Tijuca conhecida como Península, que ainda não possui o sistema de ônibus 
fretado, através da realização de pesquisas junto a moradores e funcionários para a 
caracterização dos perfis de viagem. 
 
Além disso, foram realizadas contagens de ônibus de condomínio percorrendo os 
principais eixos de acesso à Barra da Tijuca, ou seja, Auto Estrada Lagoa-Barra, 
Estrada Grajaú-Jacarepaguá e Estrada do Alto, configurando um controle de 
screenline. 

 

 
Figura 5.27.2-4: Localização dos Condomínios Pesquisados. 

Fonte: Google Maps e FGV 
 
 
5.27.3 Modelo de Escolha Modal 
 
Para o presente estudo foi construído um modelo comportamental de escolha modal, 
estimado a partir de pesquisas de preferências reveladas e declaradas, para cada 
modo de transporte atual utilizado. Esse modelo computa a probabilidade de um 
usuário vir a migrar do modo atualmente utilizado para o uso do Metrô, em função de 
variações em alguns atributos relevantes de cada modo. Tais atributos, no modelo 
estimado, referem-se ao tempo total de viagem, custo da viagem, modo de 
pagamento da viagem (no caso do transporte coletivo) e quantidade de transbordos 
necessários para completar a viagem. 
 
As principais variáveis consideradas no modelo foram: 
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• Diferença de tempo de viagem entre o Metrô e o modo utilizado atualmente – 
quanto maior o ganho de tempo com a utilização do Metrô, maior a 
probabilidade de mudança de modo de viagem; 

• Quantidade de transbordos – quanto maior for o número de transbordos na 
viagem por Metrô, menor a probabilidade de ocorrer a mudança de modo; 

• Tarifa – quanto menor a tarifa cobrada no Metrô maior a probabilidade de 
mudança de modo; 

• Custo de estacionamento – específico para usuários de automóvel, quanto 
maior for este custo mais o usuário estará propenso a migrar para o modo 
metroviário. 

 
 
Vale ressaltar que há uma formulação independente para cada modo atual; assim, a 
probabilidade de um usuário de automóvel migrar para o Metrô é diferente do usuário 
de ônibus comum que por sua vez difere do usuário de ônibus de condomínio e de 
vans. A Figura 5.27.3-1 apresenta os locais de realização das pesquisas de preferência 
declarada e revelada. 
 

 
Figura 5.27.3-1: Localização dos Postos de Pesquisa de Preferência Revelada e Declarada. 

Fonte: Google Maps e FGV 
 
 
5.27.4 Alocação de Viagens à Linha 4 do Metrô 
 
Com base nas informações das pesquisas citadas anteriormente, nas matrizes do 
PDTU-2005 e nos modelos de escolha modal calibrados, bem como na rede de 
transporte público e na rede do sistema viário, ambas em base GIS (Sistema de 
Informações Geográfico) para o software CUBE da Citilabs, foram elaboradas as 
simulações para as estimativas de demanda. 
 
Foram adotadas as seguintes premissas para as simulações: 
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• Completa facilidade de integração no Jardim Oceânico (Park and ride, kiss and 
ride e terminais) com capacidade para absorver os veículos que para lá se 
dirigirem; 

• Tarifa de R$3,10 para o Metrô, ônibus a R$2,50 e integração a R$3,50; 
• Atualização das bases de demanda do PDTU-2005 com base em pesquisas 

volumétricas e de contraste visual; 
 
 
5.27.5 Demanda Atual  
 
O Quadro 5.4.5-1 registra a demanda (embarques por estação) estimada para 2011, 
por dia útil, apresentando os embarques por estação na Linha 4 em milhares de 
passageiros. A quantidade de desembarques diários por estação é aproximadamente a 
mesma de embarques. A linha “L1/L2” apresenta os embarques que ocorrem em 
estações das linhas 1 e 2 e que se destinam a estações na Linha 4. Verifica-se que o 
número de embarques adicionais no sistema metroviário decorrentes da implantação 
da Linha 4 foi estimado em 343.000 passageiros. A quantidade de desembarques 
diários por estação é aproximadamente a mesma de embarques. 
 

Quadro 5.27.5-1: Embarques Diários por Estação, 2011, em milhares de passageiros. 
Estações 2011 

Jardim Oceânico 72 
São Conrado 45 

Leblon 30 
Jardim de Alah 15 
N. S. da Paz 35 
Gen. Osório 18 

Gávea 18 
L1/L2 109 
Total 343 

Fonte: FGV 
 
 
5.27.6 Demanda Futura 
 
A demanda futura foi modelada a de projeções de variáveis socioeconômicas 
notadamente população e emprego. Foi considerada ainda a evolução da renda e seu 
impacto na mobilidade. 
 
Foi utilizado o zoneamento desenvolvido para o Plano Diretor de Transportes Urbanos 
(PDTU - 2005) vigente, composto de 342 zonas de tráfego na cidade do Rio de 
Janeiro, para a definição da área de influência da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro. 
Esse zoneamento foi ajustado na área de influência direta da Linha 4 do Metrô, de 
modo a melhor permitir as estimativas por estação. 
 
Como todos os dados socioeconômicos do censo 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) não estavam disponíveis a tempo de sua inclusão no 
presente estudo, foram utilizados os dados do Censo 2000 quando necessário.  
 
Para se entender a dinâmica urbana do Rio de Janeiro deve se ter em mente que se 
trata de uma cidade que, nas últimas décadas, apresentou índices de crescimento 
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absoluto pequenos, tendendo à estabilização em curto/médio prazo. O crescimento 
absoluto é, inclusive, menor que o crescimento vegetativo, donde se concluí que a 
cidade vem exportando população. Contudo, certas regiões dessa mesma cidade 
apresentam altos acréscimos de população. A Área de Planejamento 5 (veja figura 
5.4.6-1), por exemplo, obteve um crescimento de mais de 20% entre 1991 e 2000. 
Por outro lado, no mesmo período, a Área de Planejamento 1 (veja Figura 5.4.6.2-1), 
perdeu mais de 10% de sua população. Assim, o Rio de Janeiro deve ser encarado 
como uma cidade que se muda mais do que cresce. 
 

 
Figura 5.27.6-1: Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas. 

 
 
Para as projeções de população e emprego ao longo do horizonte do estudo foram 
adotados três cenários distintos: Cenário Tendencial, Cenários Restringidos (que 
possuem duas variações); e Cenário Induzido. Finalmente, após a análise dos 
resultados, foi adotado o Cenário Induzido como base para as estimativas de 
demanda. 
 
CENÁRIO TENDENCIAL 
 
Calculado apenas com base nas séries históricas da evolução populacional do 
município e dos bairros, o cenário partiu da série composta pelos censos de 1960, 
1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Para a evolução dos empregos foram utilizadas duas 
séries históricas.  
 

• A primeira, considerando a série de empregos totais do Rio de Janeiro, foi 
utilizada para se encontrar o somatório de toda a cidade, tendo como fonte o 
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Armazém de Dados do Instituto Pereira Passos da Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro (IPP/PCRJ).  

• A segunda mostra a distribuição dos empregos formais por bairro, que foi 
utilizada para a estimativa de distribuição, obtida a partir dos Anuários RAIS e 
CAGED.  

 
 
Ambas possuem uma abrangência temporal bem inferior ao observado na população, 
2002-2010 e 1999-2009, respectivamente. 
 
CENÁRIOS RESTRINGIDOS 
 
O segundo cenário foi elaborado com duas variações, denominadas de Restringido A e 
Restringido B. Eles foram feitos de forma análoga ao Cenário Tendencial, mas com 
limites de população e emprego por bairro. Esse procedimento tende a gerar 
estimativas mais confiáveis do que as do Tendencial. 
 
Limitar a perda de população do bairro se faz necessário, pois os processos que 
acarretam esse comportamento demográfico possuem um horizonte de médio prazo. 
No caso carioca, foram identificadas duas causas que podem explicar a redução de 
população de bairros. A primeira é a diminuição do número de pessoas por família, 
que tem relação direta com a quantidade de pessoas por habitação e na densidade 
dos bairros. De fato, a série de Censos mostra uma diminuição do número de pessoas 
por família no Rio de Janeiro, contudo, esse processo tende a se estabilizar. 
 
Outro fator de diminuição de população por bairro é o esvaziamento econômico. Esse 
fator também tem um fim em si mesmo, pois a perda de população gera imóveis 
vazios e diminuição do valor da terra e dos imóveis. Tal barateamento é um atrativo 
para classes sociais mais pobres que vão substituir a população antes residente e 
frear a tendência de perda de população. 
 
Por outro lado, estabelecer limites máximos de população é necessário, pois há casos 
de bairros que possuem estimativa crescente de população e tais estimativas podem 
gerar como resultado densidades superiores ao indicado pela legislação urbanística. O 
limite considerado como regra geral foi baseado no IAT (Índice de Aproveitamento do 
Terreno), parâmetro urbanístico mais indicado para determinar o padrão máximo de 
densidade. Quando a população de determinada região ultrapassasse o adensamento 
máximo, o excedente seria distribuído pelos outros bairros de forma proporcional. 
 
Para o caso do empregos não houve limitação no ganho de empregos, mas foram 
estabelecidos limites mínimos para a redução de empregos, de forma semelhante ao 
aplicado para a população. 
 
CENÁRIO INDUZIDO 
 
Para a elaboração desse cenário foram identificados os principais projetos a serem 
implantados na cidade do Rio de Janeiro (ou no entorno imediato) cuja envergadura 
seja capaz de modificar a dinâmica populacional e de empregos no município. 
Procurou-se, quando possível, apontar estudos de estimativa populacional e de 
empregos decorrentes desses projetos. Quando encontrados, esses dados foram 
somados ao que foi apontado no Cenário Restringido A, gerando o Cenário Induzido. 
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A escolha do Cenário Restringido A como base para a derivação do Cenário Induzido 
foi resultado de discussões com técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo e do 
Instituto Pereira Passos, no âmbito dos estudos de demanda para o “VLT do Porto 
Maravilha”, ou seja, são os cenários considerados factíveis pela Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro. 
 
Destacam-se os três grandes projetos capazes de, pelo menos à primeira vista, 
modificar as tendências urbanísticas da cidade:  
 

• O Porto de Sepetiba;  
• O conjunto de obras para as Olimpíadas; e 
• O Porto Maravilha.  

 
 
As obras para a Copa de 2014 não foram destacadas, pois serão concentradas no 
Estádio do Maracanã e em infraestrutura. Seus reflexos tendem a ser distribuídos na 
cidade como um todo não modificando desta forma as tendências de distribuição. 
 
Repetindo o mesmo procedimento utilizado para a população sobre os dados de 
emprego, foi feito o Cenário Induzido de distribuição de empregos baseado no Cenário 
Restringido A e no relatório “Indicadores Socioeconômicos para Estudo de Demanda 
do VLT do Porto Maravilha”. 
 
Há, contudo, uma diferença relevante em relação a população e empregos: o 
incremento de empregos é muito significativo se comparado ao que se estimou para 
os bairros e para a cidade como um todo. Por conta disso, o cenário foi construído 
considerando que do total de empregos gerados, metade são empregos novos e a 
outra metade trata-se do deslocamento dos empregos existentes nos bairros não 
cobertos pelo estudo citado. Essa perda de emprego por bairro foi considerada de 
forma proporcional ao número de empregos que cada bairro possui. 
 
Para as estimativas de demanda futura foi utilizado o Cenário Induzido para as 
projeções de população e emprego no horizonte do projeto.  
 
5.27.7 Projeções 
 
O quadro 5.4.6.1-1 apresenta as estimativas de demanda ao longo do horizonte do 
projeto, resultado da aplicação da metodologia descrita anteriormente. 
Adicionalmente, foi considerado um aumento da mobilidade decorrente de um 
aumento 2,7% a.a. da renda no Rio de Janeiro.  
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Quadro 5.27.7-1: Embarques Diários por Estação, em milhares de passageiros. 
Estações 2011 2016 2026 2036 2040 

Jardim 
Oceânico 

72 91 128 165 182 

São Conrado 45 61 81 85 86 

Leblon 30 35 41 45 47 

Jardim de Alah 15 20 22 23 23 

N. S. da Paz 35 47 55 57 58 

Gen. Osório 18 25 31 32 32 

Gávea 18 19 21 22 23 

L1/L2 109 127 158 199 218 

Total 343 425 536 627 670 
 
 
Observa-se pela tabela acima que a taxa de crescimento decresce ao longo do tempo. 
A taxa média de crescimento da demanda prevista para o período entre 2011 e 2016 
é da ordem de 4,4% a.a., enquanto que entre 2016 e 2026 é de cerca de 2,4% a.a. A 
partir de 2026, a taxa média de crescimento estimada é de cerca de 1,6% a.a.  
 
5.28 Interligação com outros Modais 
 
A região metropolitana do Rio de Janeiro vem expandindo sua rede de transportes de 
média e alta capacidade, no sentido de implantar uma rede estrutural apoiada nas 
modalidades metroviária, trens urbanos e sistemas de ônibus de alta capacidade BRT 
(Bus Rapid Transit), todos integrados, conforme mostrado esquematicamente na 
Figura 5.28-1. 
 

 
Figura 5.28-1: Rede Estrutural de Transporte na Cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: Projeto Conceitual - FGV, 2011. 
 



 
 

 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
5-162

 
Conforme pode ser visualizado na Figura 5.28-1, a Linha 4 do Metrô une a Linha 1 
diretamente ao sistema BRT, na Estação Jardim Oceânico. A Linha 4 foi planejada 
para integrar-se com as linhas existentes do Sistema Metroviário, possibilitando ligar 
a Barra da Tijuca ao Centro da Cidade, através da Zona Sul, recebendo a demanda da 
região oeste proveniente do sistema de ônibus e automóveis, e em particular da 
futura Linha TransOeste de BRT. Pode ser percebido ainda, que a Linha 4 fecha uma 
malha de transportes de média/alta capacidade composta pelo sistema metroviário, 
pelo sistema de trens urbanos e BRTs, tornando possível uma integração entre as 
diversas modalidades de transporte público. Ônibus comuns de menor capacidade 
servirão para alimentar essa rede estrutural, capilarizando a oferta de transporte e 
definindo um novo sistema de transporte para o Rio de Janeiro. 
 
5.29 Capacidade de Absorção da Demanda Existente  
 
Segundo a literatura especializada, o espaço ocupado em pé varia entre 0,15 e 
0,25m² por passageiro. Isto corresponde a intervalo entre 4 e 6,7 passageiros por 
m². Estudos no Brasil têm considerado como recomendável a taxa de ocupação de 6 
pass./m² ou 0,16 m²/pass., e esse é o padrão de conforto costumeiramente adotado. 
É considerado admissível para os horários de pico, uma taxa de ocupação limite de 8 
pass./m² para os trechos mais carregados de uma linha. 
 
As primeiras simulações operacionais coordenadas pela FGV para a Linha 4 
apresentaram uma maior taxa de ocupação no segmento S. Conrado – Leblon, com 
aproximadamente 3,0 pax/m2, o que oferece um conforto bem superior ao padrão 
adotado no Brasil, com nível de atendimento à demanda em padrão de conforto 
superior mesmo ao ideal. A tendência dos estudos é que a taxa de ocupação não 
deverá superar o padrão no horizonte do estudo (2040), não havendo necessidade de 
investimentos adicionais neste trecho da Linha 4 até este horizonte. 
 
Para a Linhas 1 e 2, a partir de pesquisas realizadas pela Concessionária Metrô Rio em 
2010, o trecho mais carregado na hora de pico no sistema metroviário das Linhas 1 e 
2 localiza-se entre as estações Central e Presidente Vargas, com cerca de 33.000 
passageiros no sentido predominante. Durante o pico da manhã, o sentido mais 
carregado é o Central - Presidente Vargas (Norte-Sul). A Linha 4, neste mesmo 
horário, tem como sentido mais carregado o Oeste-Sul-Norte, o que, para o sistema 
das Linhas 1 e 2 corresponde a Sul–Norte. Este sentido é, portanto, oposto ao 
predominante nas linhas 1 e 2.  
 
Segundo as pesquisas realizadas pela FGV em 2011, o acréscimo de passageiros 
neste trecho mais carregado, nos horários de pico, seria de cerca de 3.000 
passageiros/hora. No caso a Linha 4 ser implantada, o carregamento entre as 
estações Central e Presidente Vargas (sentido mais carregado) subiria de 33.000 para 
36.000 passageiros na hora de pico. O impacto da linha 4 sobre este trecho mais 
carregado das Linhas 1 e 2 seria, portanto, inferior a 10% em virtude dos sentidos 
predominantes serem opostos nos períodos de pico.  
 
Admitindo-se um nível de conforto de 6 pax/m2 e a oferta de lugares dos trens, 
teríamos, como capacidade para o fluxo em questão, aproximadamente 55.000 pas/h. 
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5.30 Paralisação das Estações Existentes 
 
O traçado escolhido interligará a Linha 4 diretamente com a Linha 1, ou seja, sem 
transbordo, tendo a necessidade da construção de um túnel de aproximadamente 
400m que fará a conexão à expansão da Estação General Osório até a Linha 1, 
próximo à Estação Cantagalo, conforme mostrado na Figura 5.30-1. 
 

 
Figura 5.30-1: Exemplo de conexão da Expansão em General Osório com a Linha 1. 

Fonte: Projeto Conceitual – FGV, 2011. 
 
 
A construção do túnel forçará a paralisação das estações General Osório e Cantagalo 
num prazo máximo estimado de oito meses. Durante este período de fechamento, a 
estação Siqueira Campos voltará a ser a estação terminal, como já ocorreu em outra 
oportunidade.  
 
No intuito de atender a população carioca e minimizar o impacto da interrupção 
destes serviços, planeja-se uma operação por ônibus “Metrô na Superfície”, com 
intervalos regulares de partidas próximos a 3 minutos a partir da estação Siqueira 
Campos. Nesta forma de operação, o usuário não pagará tarifa adicional e continuará 
sendo atendido no seu destino final, porém com a necessidade de um transbordo do 
trem para o ônibus. 
 
A Figura 5.30-2 abaixo apresenta uma proposta de contingência durante as obras nas 
estações General Osório e Cantagalo. 
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Estação General Osório

Estação Cantagalo

Estação Siqueira Campos

Pontos Existentes (sentido Siqueira Campos Gávea)

Pontos Existentes (sentido Gávea Siqueira Cam pos)

Novo Ponto (sentido Siqueira Cam pos Gávea)

Novo Ponto (sentido Gávea Siqueira Cam pos)

Estação Cantagalo
Rua Barata Ribeiro, 772
BRS 1

Estação Cantagalo
Av. N S de Copacabana, 969
BRS 3

Estação Ipanema/General Osório
Rua Prudente de Moraes, 147
BRS 2

Sá Ferreira
Rua Raul Pompéia, 231
BRS 2

Sá Ferreira
Av. N S de Copacabana, 1229
BRS 1

 
Figura 5.30-2: Proposta de Contingência. 

 
 
Atualmente o “Metrô na Superfície” tem 15 pontos de parada a partir da estação 
General Osório. Com a necessidade de interrupção das referidas estações, o número 
de paradas subiria para 19, conforme mostra a Figura 5.2.3-2. O percurso total, que 
atualmente é de aproximadamente 9,3 km, subiria para 15,2 km, e o tempo de 
viagem estimado na hora pico da tarde aumentaria em, aproximadamente, 10 
minutos. O intervalo entre ônibus, atualmente em 4 minutos com uma frota de 15 
veículos, seria de 3 minutos com uma frota de 22 ônibus. 
 
Cabe lembrar que, a operação do sistema BRS (Bus Rapid System) nas áreas de 
Ipanema e Copacabana irá colaborar com o sistema de contingenciamento proposto 
na mitigação do impacto da paralisação destas estações. 
 
Deve ser mencionado que, em qualquer das duas variantes (com ou sem transbordo), 
seria necessária a existência de uma expansão da Estação de General Osório com o 
objetivo de superar os riscos analisados da ligação de topo da Linha 4 com a Linha 1 
nas atuais instalações conforme apresentado nas Figuras 5.30-3 e 5.30-4. 
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Figura 5.30-3: Riscos de Engenharia – túneis sob prédios. 

Fonte: Projeto Conceitual – FGV, 2011. 
 

Figura 5.30-4: Área confinada próxima à Estação General Osório. 
Fonte: Projeto Conceitual – FGV, 2011. 
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As figuras anteriores mostram que a ligação de topo na atual Estação General Osório 
obriga: 
 

• A construção de túnel sob prédios altos, com fundação profunda bastante 
próxima à área de escavação (ver Figura 5.30-3); e 

• A necessidade de ultrapassagem de uma área densamente habitada e 
confinada (ver Figura 5.30-4). 

 
Embora essas ocorrências possam ser superadas com aplicação de procedimentos de 
engenharia já utilizados em outros países da Europa e nos Estados Unidos, os 
métodos apresentam dois tipos de inconveniente: 
 

• A exigência de monitoramento Metrô a Metrô da execução dos trabalhos, o 
que requer consumo adicional de tempo em relação aos processos mais usuais; 
e 

 
• A possibilidade de esvaziamento dos prédios passíveis de serem afetados para 

viabilizar a realização de pesquisas adicionais das condições do terreno e para 
monitoramento da estabilidade dos edifícios. 

 
 
Às dificuldades construtivas, são agregados ainda dois tipos de risco: 
 

• Perturbação social na área do projeto; e 
• Elevada probabilidade da ocorrência de embargo judicial, caso seja necessária a 

desocupação de moradores dos prédios, o que acarretaria grande incerteza 
sobre o prazo de conclusão dos trabalhos. 

 
 
O segundo tipo de risco, indicado acima, significará aumento da responsabilidade civil 
do construtor, do concessionário e do Estado em face da interferência causada nos 
prédios da região, com o quase certo ingresso de dezenas de medidas judiciais, 
visando interromper o andamento das obras e obter reparação de danos e lucros 
cessantes. Ademais, as alternativas de desapropriação e de evacuação de alguns 
prédios, além do elevado custo econômico-financeiro associado, acarretariam um 
grande atraso na conclusão das obras em face das inúmeras ações judiciais que 
seriam propostas. 
 
Em suma, ainda que, ao final, fossem obtidas decisões judiciais favoráveis à 
continuidade das obras, essa decisão teria pouca importância, pois o resultado prático 
de qualquer atraso significativo seria a impossibilidade de ver cumprida a conclusão 
da obra dentro do exíguo prazo estabelecido. 
 
5.31 Compatibilização do Sistema com o Planejamento Urbano 
 
O Plano Diretor de Transportes da Cidade do Rio de Janeiro foi realizado tomando 
como ponto de partida o Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana 
elaborado pelo Governo do Estado (PDTU-2005), sem diferir deste em suas diretrizes 
principais. Nesta proposta está inserida a Linha 4, com integrações previstas com a 
Linha 1 em duas estações: Gávea e Botafogo.  
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O atual traçado proposto para a Linha 4, entre Jardim Oceânico e General Osório, 
compreende estações previstas no PDTU e preserva as seguintes proposições: 
 
• ligação da Barra da Tijuca à Zona Sul; 
• flexibilidade para expansão ao Centro, Botafogo ou Tijuca (Uruguai), através das 

duas ramificações de acesso à Gávea (Zona Sul e Zona Oeste). 
 
 
A Figura 5.31-1, a seguir, apresenta a configuração da rede de transportes de alta e 
média capacidade, tal como prevista para 2016, com a implantação das linhas 4 e 3 
do Metrô, do sistema BRT e do VLT da região portuária. 
 

 
Figura 5.31-1: Rede Metropolitana de Transporte Público. 

Fonte: MobiRio – Escola Politécnica da UFRJ. 
 
 
Pode ser observado no esquema da rede estrutural de transportes do Rio de Janeiro, a 
adequação do novo traçado da Linha 4, conectando a Zona Oeste à Zona Sul, e daí ao 
Centro. Pode ser visualizada ainda a ramificação para a Gávea, que abre a 
possibilidade para futuras expansões do sistema metroviário. O traçado atual proposto 
para a Linha 4 segue, portanto, as diretrizes gerais do PDTU, apenas priorizando a 
ligação Ipanema – Gávea (já prevista), sem impedir futuras expansões. 
 
5.32 Análise dos Riscos Operacionais considerando os Cruzamentos em "Y" 
 
A operação de linhas de Metrô com a circulação de trens com destinos diferentes, isto 
é, com ramificação das linhas, é denominada operação em “Y”. Não há o risco de 
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colisão quando se opera em “Y” com Sistema de Sinalização e monitoramento 
adequados. A capacidade de solucionar eventuais falhas minimizando suas 
conseqüências é que determina a qualidade dos serviços prestados. Como exemplo, 
podemos citar os casos dos Metrôs de Brasília e de Recife, além do Metrô de Londres. 
Todos estes sistemas operam linhas com tal tipo de ramificação. 
 
Como exemplo, o sistema metroviário de Londres é o mais antigo do mundo, com seu 
primeiro trecho inaugurado em 1863. Além de pontos com operação em “Y”, há 
também em sua malha um cruzamento em nível que une as linhas District, Circle e 
Metropolitan. O Sistema de Sinalização de trens utilizado neste cruzamento utiliza o 
mesmo conceito adotado para a Sinalização atual da Linha 1 do Metrô do Rio de 
Janeiro. Com relação a colisões, há o registro de cinco acidentes neste cruzamento, 
tendo o último ocorrido em 1937, ou seja, mais de 70 anos atrás (Fonte: FGV). Por 
tratar-se de um ponto crítico e que merece atenção especial, há um controle através 
de painéis dedicados ao cruzamento, o que eliminou o histórico de colisões naquele 
local.  
 

 
Figura 5.32-1: Cruzamento em nível entre Circle, Metropolitan e Distric Lines. 

Fonte: FGV 
 
Com relação à capacidade operacional, ela não está diretamente vinculada a 
extremidade das linhas. Cabe ressaltar que a oferta de transporte em uma linha deve 
ser dimensionada de acordo com o seu carregamento, obtido por meio de projeções a 
partir dos estudos de demanda e de intenção de viagem. Geralmente, no caso de 
Metrôs, não se necessita da maior oferta nas extremidades das linhas. Caso a linha 
fosse carregada nas extremidades, o modelo de operação deveria prever trens 
expressos e trens paradores, o que é característico de ferrovias suburbanas, que 
possuem um plano de vias e sinalização adequada para permitir tal operação (com 
eventual ultrapassagem de trens com mesmo destino). 
 
Também não haverá o risco de colapso do sistema no caso da interrupção de algum 
trecho se o sistema metroviário do Rio de Janeiro, com a inclusão da Linha 4, 
funcionar de maneira segmentada. O modelo operacional adotado atualmente pela 
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operadora das Linhas 1 e 2 deverá ser adotado na expansão da malha (Linha 4), 
devido as características operacionais da mesma. No caso de alguma interrupção, o 
modelo de distribuição da frota, no qual existirão trens circulando por toda a malha, 
com estacionamentos em pontos estratégicos da mesma para o início / fim das 
operações diárias, juntamente com a capacidade de manobra de trens ao longo de 
toda a via, permite que somente o trecho interrompido fique temporariamente sem 
operação. No caso de interrupção do acesso ao Centro de manutenção, manutenções 
de pequeno porte poderão ser realizadas nos pontos de estacionamento em caráter 
excepcional até que estes acessos estejam restabelecidos. 
 
A operadora do sistema da Linha 4 deve apresentar os devidos planos de contingência 
e emergência, devidamente preparados para situações como esta, como os já 
existentes na operação atual. 
 
5.33 Cenários Operacionais 
 
As simulações coordenadas pela Fundação Getulio Vargas, considerando uma ligação 
direta Barra – Centro, basearam-se, principalmente, em condicionantes como: Estudo 
de Demanda estimada para a Linha 4, locais das Estações previamente determinados, 
estações (plataformas) compatíveis com a Linha 1 (140 m de comprimento), todas as 
composições (trens) formadas por 6 carros, capacidade aproximada de 1.800 pessoas 
por composição (taxa de ocupação 6 pass/m2), entre outros. 
 
Estimou-se um intervalo entre trens (headway) de 3 minutos para a Linha 4.  
 
Os resultados produzidos foram, para o horário de pico, estimativas de tempos de 
viagem, frota necessária para atender a demanda estimada no período de 2016-2040, 
e projeções de nível de conforto do usuário. 
 
O esquemático dos serviços simulados está apresentado na Figura 5.33-1 a seguir 
apresentada: 
 
 



  
 

 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 5-170

 
 

 
Figura 5.33-1: Esquema dos Serviços. 
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Conclusões 
 
Conforme já dito, o objetivo desta avaliação foi, entre outras razões, chegar às 
seguintes conclusões principais: 
 

• Nível de conforto para o passageiro – Taxa de ocupação no horizonte até 2040; 
• Tempos de viagem estimados; e 
• Dimensionamento da frota com a entrada em operação da Linha 4. 

 
 
Nível de Conforto 
 
Para o trecho mais carregado das Linhas 1 e 2, entre as estações Central e Presidente 
Vargas, as projeções apresentaram que, até o horizonte de 2030 o nível de conforto 
para o passageiro está dentro do padrão ideal. Para o trecho mais carregado da Linha 
4, as projeções mostram que o nível de conforto está no padrão ideal até o horizonte 
do estudo, em 2040. 
 
Tempos de Viagem 
 
Seguem abaixo os tempos de viagem estimados: 
 
o  Jardim Oceânico – São Conrado: 5min48s 
 
o  Jardim Oceânico – Gávea: 9min50s 
 
o  Jardim Oceânico – Leblon (Antero de Quental): 9min31s 
 
o  Jardim Oceânico – Jardim de Alah: 11min11s 
 
o  Jardim Oceânico – Nossa Senhora da Paz: 13min15s 
 
o  Jardim Oceânico – General Osório: 15min31s 
 
o  Jardim Oceânico – Copacabana: 21 minutos 
 
o  Jardim Oceânico – Botafogo: 23min24s 
 
o  Jardim Oceânico – Largo do Machado: 27min53s 
 
o  Jardim Oceânico – Cinelândia: 32min41s 
 
o  Jardim Oceânico – Carioca: 34min0s 
 
o  Jardim Oceânico – Central: 38min37s 
 
o  Jardim Oceânico – Praça Onze: 40min53s 
 
o  Jardim Oceânico – Estácio: 42min24s 
 
o  Jardim Oceânico – Saens Peña: 48min13s 
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o Jardim Oceânico – Uruguai: 50min58s 
 
o  Jardim Oceânico – Pavuna: 1h20min, com transbordo na General Osório  
 
o  Jardim Oceânico – Irajá: 1h10min, com transbordo na General Osório 
 
o  Jardim Oceânico – Del Castilho: 1 hora, com transbordo na General Osório 
 
o  Jardim Oceânico – Maria da Graça: 58min, com transbordo na General Osório 
 
o  Jardim Oceânico – Maracanã: 54min, com transbordo na General Osório 
 
o  Jardim Oceânico – São Cristóvão: 50min, com transbordo na General Osório 
 
o  Jardim Oceânico – Cidade Nova: 47min, com transbordo na General Osório 
 
o  Jardim Oceânico – Central: 23min 
 
o Ipanema – Carioca: 18min 
 
o Leblon – Carioca: 24min 
 
o São Conrado – Carioca: 27min 
 
o Gávea – Carioca: 34min 
 
o General Osório – Pavuna, sem transbordo: 1 hora 
 
 
Dimensionamento da Frota 
 
A frota necessária estimada é de 66 trens para todo o sistema. O Metrô Rio hoje 
opera com composições de 6 carros e 5 carros. Caso operasse exclusivamente com 
trens de 6 carros, sua frota seria de 30 composições. Como há uma encomenda de 19 
trens de 6 carros, tem-se um total de 49 trens de 6 carros. Conclui-se, então, que é 
necessária a aquisição de mais 17 trens para que se atinja a frota recomendada para 
a operação em horário de pico, sem considerar trens reservas. 
 
5.34 Mão-de-obra Utilizada e Jornada de Trabalho  
 
5.34.1 Mão-de-Obra  
 
- Fase de Implantação 
 
A implantação da Linha 4 do Metrô – trecho Zona Sul – compreenderá a mobilização 
de mão-de-obra com qualificações diversas para execução da obra. 
 
O Gráfico 5.34.1-1, a seguir, apresenta-se a relação de profissionais a serem 
contratados na fase de implantação, por níveis de qualificação. 
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Gráfico 5.34.1-1 – Relação de Profissionais a serem Contratados na Fase de Implantação. 

 
 
Apresenta-se o Gráfico 5.34.1-2, a seguir, a distribuição da mão-de-obra por 
escolaridade e qualificação no pico da obra por ano. 
 

 
Gráfico 5.34.1-2 - Mão de Obra por Qualificação/Nível de Escolaridade na Fase de 

Implantação – pico da obra. 
 
 
- Fase de Operação 
 
Em termos gerais, o dia de trabalho básico para a indústria mundial é de cerca de 8 
horas, com uma pausa intermediária de, pelo menos, 30 minutos. Em um sistema de 
transporte sobre trilhos, com funcionamento que variam entre 18 a 24 horas por dia, 
profissionais envolvidos na operação dos trens podem apresentar condições de 
trabalho mais flexíveis, com jornadas que poderão se estender a até 12 horas, com 
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intervalos de descanso adequados. É muito comum que o trabalho noturno esteja 
envolvido. Grande parte dos países têm leis que limitam as horas de trabalho e que 
determinam os períodos mínimos de descanso, que são vitais para a segurança e o 
bem-estar pessoal. 
 
Geralmente, é necessário manter alguns funcionários de reposição de plantão em 
todos os momentos, além da cobertura a eventuais ausências. Isto permite o 
treinamento, cobertura de final de semana, dias ocasionais de folga, licenças, férias 
compensatórias por trabalho em feriados, doença, desvio de função e equipes 
sobressalentes. Os totais individuais variam com o serviço prestado e as condições de 
trabalho. 
 
Desta forma, considerando uma estimativa inicial de 17 trens necessários à operação 
da Linha 4 interligada à Linha 1, sendo 15 em operação e 2 reservas, aplica-se o 
cálculo padrão (conceitual) para o quadro técnico-operacional necessário à Linha 4, 
considerando-se os funcionários que efetivamente estão trabalhando, em treinamento 
e ausentes. Segundo a análise da equipe coordenada pela FGV, esta equipe técnica é 
formada pelos seguintes profissionais: 
 
• Equipe do trem (para toda a frota): aproximadamente 97 funcionários 
 
• Inspeção e manutenção de Sinalização e Comunicação (diário): 9 
 
• Inspeção e manutenção elétrica (diário): 4 
 
• Inspeção e manutenção de via (diário): 9 
 
• Operação de sinalização e eletrificação (diário): 10 
 
• Supervisão das áreas acima: 21  

 
 
Total de funcionários técnicos estimado para a Linha 4: 150. 

 
Outros funcionários necessários para as operações das estações também serão 
necessários. Caso seja adotada a prática atual no Rio de Janeiro, e as estações 
ficarem abertas durante um período máximo de 19 horas por dia para o público, isso 
exigirá pessoal suficiente para cobrir, pelo menos, 20 horas por dia, em três turnos 
por função. 

 
Para os 3 (três) turnos e para as funções abaixo relacionadas estimamos os seguintes 
efetivos: 
 

• Supervisor da estação -21 Funcionários; 
• Supervisor assistente da estação- 21 Funcionários; 
• Funcionários das bilheterias- 63 Funcionários; 
• Auxiliares do serviço ao cliente-28 Funcionários; 
• Quadro de funcionários de segurança-105 Funcionários; e 
• Quadro de funcionários administrativos (pode ser incorporado pelo quadro atual 

das Linhas 1 e 2, já que irão operar interligadas). 
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Total de Funcionários estimado para operação das estações: 238. 
 
Desta forma, para a operação da Linha 4 estima-se um total de 388 funcionários, 
entre pessoal técnico e administrativo. Porém, o número exato de pessoal necessário 
para cumprir essas funções e quaisquer outras não listadas dependerá do tamanho da 
estação, layout e sinergia com o seu entorno. 
 
5.34.2 Jornada de Trabalho 
 
A jornada de trabalho da mão-de-obra envolvida diretamente nos serviços de 
implantação da Linha 4 – trecho Zona Sul (abertura de acessos, escavações, etc.) 
será contínua, em três turnos diários, respeitados domingos e feriados, cumprindo 
220 horas mensais. Essa mão-de-obra será contratada para cada turno, não havendo 
rodízio. 
 
Parte da mão-de-obra não envolvida diretamente na construção (serviços de 
alimentação, de vigilância, de assistência médica, de manutenção de equipamentos e 
de almoxarifado) seguirá o mesmo regime de trabalho. A restante cumprirá o 
expediente comercial (44 horas semanais). 
 
A operação do TBM (Tunnel Boring Machine) será contínua, considerando-se 350 
dias/ano, o que exigirá equipes extras para cobrir as folgas de domingos, feriados e 
parcial dos sábados das equipes fixas. As equipes extras completarão o seu tempo de 
trabalho mensal (220 horas) realizando atividades de conservação e manutenção. 
 
 
5.35 Cronograma de Obras e Investimentos 
 
5.35.1 Cronograma Físico de Implantação 
 
A implantação da expansão Linha 4 do Metrô, no município do Rio de Janeiro, possui 
uma previsão de duração de cinco anos, conforme o cronograma físico apresentado no 
Quadro 5.35.1. 
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Quadro 5.35-1 – Cronograma Físico. 
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5.35.2 Investimentos 
 
Para as obras civis de interligação da Linha 4 (Etapa I - Barra da Tijuca) com a 
Linha 1 (Expansão Estação General Osório) os principais itens orçados estão 
apresentados a seguir: 
 

 Túneis – R$ 1.168.500.000,00 
 Estações – R$ 326.000.000,00 
 Remanejamento de Redes e Serviços - R$ 74.740.000,00  

 
 
Total aproximado: R$ 1.569.000.000.00 
 
 

 
Figura 5.35.2-1: Cronograma Físico – Percentuais Realizados/ano. 
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6. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
 
6.1 Legislação Ambiental Federal  
 
a) Constituição Federal 
 
A Constituição Federal de 1988 deu grande impulso à proteção ambiental quando, em 
seu Artigo 225, estabeleceu que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações". 
 
De fato, o tema meio ambiente foi inserido na Constituição Federal sob diferentes 
formas, dentre outros: a ação popular ambiental (art. 5, LXXIII); destaca-se a 
partilha de competência mencionada sobre o tema sob os enfoques global e setorial: 
florestas, fauna, água, atividades nucleares, defesa do solo, conservação da natureza, 
defesa dos recursos naturais (arts. 22 e 24); a defesa do Meio Ambiente constou 
como um dos princípios gerais da atividade econômica (art. 170, VI) e no capítulo de 
política agrícola e fundiária e da reforma agrária, a propriedade cumpre sua função 
social quando preserva o meio ambiente (art. 123, III); encontra-se um capítulo total 
e especificamente dedicado ao meio ambiente (art. 225 e seus parágrafos). 
 
No seu capítulo dedicado ao Meio Ambiente, a Constituição determina que cabe ao 
Poder Público (art 225), dentre outros: definir, em todas as unidades da federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; e, exigir, 
na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. 
 
Constitui, ainda, determinação do Artigo 225 da Constituição Federal a obrigação de, 
pessoas físicas ou jurídicas, reparar danos ambientais, sem prejuízo de sanções 
penais e administrativas (Parágrafo 3o). 
 
Essas normas constitucionais vieram consagrar o que, na prática, já ocorria na 
legislação ordinária federal e estadual. Nas últimas décadas, inúmeras leis, decretos, 
portarias e resoluções foram incorporadas ao ordenamento jurídico nacional para a 
conservação do meio ambiente. 
 
No tocante à competência para legislar sobre o Meio Ambiente, a Constituição Federal 
inovou ao estabelecer a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal 
(Artigo 24), limitando a competência da União a estabelecer normas gerais, ou seja, 
normas que, pela sua natureza, podem ser aplicadas a todo o território brasileiro. O 
Artigo 24, Parágrafo 1o da Constituição Federal prevê tal generalidade da norma 
federal; o Parágrafo 3o do mesmo artigo prevê a peculiaridade da norma estadual e o 
Artigo 30, Inciso I, prevê o interesse local da norma municipal. O município tem, 
portanto, competência suplementar. Não cabe à norma geral adentrar o campo das 
peculiaridades regionais ou estaduais ou o interesse exclusivamente local, passando a 
ser inconstitucional se assim o fizer. 
 
b) Política Nacional de Meio Ambiente 
 
A Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída pela Lei Federal 6.938, de 
31/08/81, e posteriormente alterada pelas Leis 7.804, de 18/07/89, 8.028, de 
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12/04/90, 9.960, de 2000, 10.165, de 2000, e 11.284, de 2006. Atualmente, 
encontra-se regulada pelo Decreto 99.274, de 6/06/90, que revogou o Decreto 
88.351/83 e vários outros que a regulamentavam. O Decreto 99.274/90 foi 
posteriormente alterado pelos Decretos 99.355, de 27.06.90, 122, de 17.5.91, 1.205, 
de 1994, 3.942, de 2001, e 6.792, de 2009. O meio ambiente é conceituado pela Lei 
6.938/81 como "o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" 
(art. 3, inciso I).  
 
A Lei 6.938/81 passou a considerar como recursos ambientais "a atmosfera, as águas 
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 
subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora" (art. 3, V). 
 
A execução da Política Nacional do Meio Ambiente se dá através da formulação de 
normas e planos que orientam a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, no que se relacionam à conservação do meio ambiente, 
assim como das atividades empresariais públicas e privadas. No campo 
organizacional, a lei ambiental criou, através do artigo 6º, o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, estruturado com os diversos órgãos governamentais: federais, 
estaduais e municipais. 
 
O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, dentro da estrutura do SISNAMA, 
tem por finalidade "assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes 
de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, 
no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida" (art. 6o, II 
da Lei 6.938).  
 
No SISNAMA, o Ministério do Meio Ambiente tem por atribuição "planejar, coordenar, 
supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente" (art. 6o, III da Lei 6.938), cabendo ao 
IBAMA a função de "executar e fazer executar, como órgão federal, a política e 
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente" (art. 6o, IV da Lei 6.938). 
Constitui também atribuição do IBAMA "promover a fiscalização das atividades de 
exploração dos recursos hídricos, visando a sua conservação e desenvolvimento, bem 
assim a proteção e melhoria do meio ambiente" (art. 1º, X, do Decreto 78 de 5 de 
abril de 1991). 
 
Além do IBAMA, foi criado, ainda, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, pela Lei nº 11.516, de 28/08/2007, que tem dentre suas finalidades 
“executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, 
referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, 
proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela 
União”, e “exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de 
conservação instituídas pela União”. 
 
Como a lei supracitada ainda não foi regulamentada, no que diz respeito ao 
licenciamento ambiental, aplica-se, no momento, a legislação anterior. 
 
No artigo 9o da Lei 6.938 encontram-se listados os instrumentos para execução da 
Política Nacional do Meio Ambiente, dentre eles: “a avaliação dos impactos 
ambientais; o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
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poluidoras; a criação de espaços territoriais, especialmente protegidos pelo Poder 
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; e, as penalidades disciplinares 
ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 
correção da degradação ambiental”. 
 
O Decreto no 99.274/90, que substituiu o Decreto no 88.351/83 na regulamentação 
das Leis no 6.902/80 e 6.938/81, estabelece no seu Artigo 1o, Inciso I, a competência 
do Poder Público, em seus diferentes níveis de governo, para manter fiscalização 
permanente dos recursos ambientais, visando a compatibilização do desenvolvimento 
econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 
 
Além disso, o Decreto nº 99.274/90 determina que quaisquer atividades que possam 
afetar a biota, localizada em um raio de 10 km (dez quilômetros) das áreas 
circundantes às Unidades de Conservação, ficarão subordinadas às normas editadas 
pelo CONAMA (artigo 27). A Resolução CONAMA nº 13, de 06/12/90, corrobora com o 
Decreto e subordina o licenciamento ambiental destas atividades à autorização a ser 
concedida pelo órgão responsável pela gestão da Unidade de Conservação. 
 
6.1.1 Outros Aspectos da Legislação Ambiental Federal Pertinente ao 

Empreendimento  
 
Os principais textos legais federais aplicados direta ou indiretamente ao projeto para a 
implantação da obra de interligação da linha 1 (Estação General Osório) com a linha 4 
(Estação Gávea) do Metrô da Cidade do Rio de Janeiro, encontram-se listados na 
Tabela abaixo: 
 

Tabela 6.1.1-1: Listagem das Legislações Federais aplicadas ao Empreendimento. 

Competência 
Material 

Constituição Federal 
05/10/88 

O Artigo 23, inciso VI, determina que compete à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
todas as suas formas. 

Competência 
Legislativa 

Constituição Federal 
05/10/88 

O Artigo 24, inciso VI, determina que compete à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre 
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Constituição Federal 
05/10/88 

O Capítulo IV, Artigo 225, determina que: “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”. 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Lei nº 6.938 
31/08/81 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA e o Cadastro de Defesa Ambiental.  Esta Lei 
estabelece ainda, como instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento pelo órgão 
competente, a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos 
ambientais (atualizado pela Lei nº 7.804/89). 
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Parcelamento 
do Solo Urbano 

Lei nº 6.766 
19/12/1979 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. Alterada 
pelas Leis nº 9.785/99, 10.932/2004, 11.445/2007 e 
12.424/2011. 

Proteção das 
Nascentes 

Lei nº 7.754 
14/04/89 

Estabelece medidas para proteção das florestas 
existentes nas nascentes dos rios e dá outras 
providências. 

Recursos 
Hídricos 

Lei nº 9.433 
08/01/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, de 
28 de dezembro de 1989. Alterada pelas Leis nº 
9.984/2000, 10.881/2004 e 12.334/2010. 

Qualidade da 
Água 

Resolução CONAMA 
nº 430, de 

16/05/2011. 

Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de 
efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, 
de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – CONAMA. 

Proteção do  
Meio Ambiente 

Lei nº 9.605 
12/02/98 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. (lei de crimes 
ambientais) Alterada pelas Leis nº 9.985/2000, 
11.428/2006, 12.305/2010 e 12.408/2011. 

Proteção das 
Florestas 

Lei nº 4.771 
15/09/65 

Institui o Novo Código Florestal. Alterada pela Lei nº 
7.803, de 18/07/1989, pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 24/08/2001, e pelas Leis nº 11.284, de 
02/03/2006, 11.428, 22/12/2006, e 11.934, de 
05/05/2009. 

Unidades de 
Conservação 

Resolução CONAMA 
nº 371/06, de 

05/04/06 

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o 
cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de 
gastos de recursos advindos de compensação 
ambiental, conforme a Lei nº 9.985, de 18/07/00, que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC e dá outras 
providências. 

Unidades de 
Conservação e 
Compensação 

Ambiental 

Lei nº 9.985 
18/07/2000 

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 
providências. Obriga o empreendedor a apoiar a 
implantação e manutenção de unidade de conservação 
do grupo de proteção integral. Alterada pelas Leis nº 
11.132/2005, e 11.460 e 11.516, de 2007. 

Fauna 
Lei nº 5.197 

03/01/67 
Lei de proteção à fauna. Alterada pelas Leis nº 7.653 e 
7.679, de 1988, 9.111/99, 9.985/2000 

Licenciamento 
Ambiental e 
Proteção do 

Meio Ambiente 

 
Decreto nº 99.274 

06/06/90 

Regulamenta as Leis nº 6.902/81 e 6.938/81, e 
estabelece que dependerão de licenciamento do órgão 
ambiental competente as atividades que utilizam 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou capazes de causar 
degradação ambiental e que será exigido EIA e 
respectivo EIA e respectivo RIMA para fins do 
licenciamento. Alterado pelos Decretos nº 99.355/90, 
122/91, 1.205/94, 3.942/2001 e 6.792/2009. 
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Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
nº 01/86 
23/01/86 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para 
uso e implementação da Avaliação de Impacto 
Ambiental como um dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente, bem como para a 
realização do EIA / RIMA. 

Cadastro 
Técnico 
Federal 

Resolução CONAMA 
nº 01/88 

13/06/1988 

Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de atividades 
e instrumentos de defesa ambiental. 

Qualidade do 
Ar 

Resolução CONAMA 
nº 03/90 
28/06/90 

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 
PRONAR. 

Poluição do Ar 
Resolução CONAMA 

nº 08/90 
06/12/90 

Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de 
emissão de poluentes no ar para processos de 
combustão externa em fontes fixas de poluição. 

Mata Atlântica 
Resolução CONAMA 

nº 10/93 
03/11/93 

Estabelece os parâmetros básicos para análise dos 
estágios de sucessão de Mata Atlântica. 

Mata Atlântica 
Resolução CONAMA 

nº 06/1994 
30/05/1994 

Estabelece definições e parâmetros mensuráveis para 
análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica no Rio 
de Janeiro. 

Mata Atlântica 
Lei nº 11.428/2006 

22/12/2006 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 
providências. 

Mata Atlântica 
Decreto nº 
6.660/2008 
21/11/2008 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e 
revoga o Decreto nº 750/1993. 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
nº 06/86 
24/01/86 

Estabelece os modelos de publicação de pedidos de 
licenciamento, em qualquer de suas modalidades, sua 
renovação e respectiva concessão da licença. 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
nº 09/87 
03/12/87 

Regulamenta Audiência Pública (quando couber). 

Proteção do 
Meio Ambiente 
– Emissão de 

ruídos 

Resolução CONAMA 
nº 01/90, de 

08/03/90 

Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos 
decorrentes de quaisquer atividades industriais, 
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de 
propaganda política. 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Resolução CONAMA 
nº 357/05, de 

17/03/05 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de 
lançamentos de efluentes, e dá outras providências. 
Alterada pelas Resoluções nº 370, de 2006, nº 397, de 
2008, nº 410, de 2009, e nº 430, de 2011. 

Áreas de 
Preservação 
Permanente 

Resolução CONAMA 
nº 302/02 

13/05/2002 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente de reservatórios 
artificiais e o regime de uso do entorno. 

Áreas de 
Preservação 
Permanente 

Resolução CONAMA 
nº 303/02 
20/03/02 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 
áreas de preservação permanente – APP’s. Alterada 
pela Resolução nº 341, de 2003. 

Áreas de 
Preservação 
Permanente 

Resolução CONAMA 
nº 369/06 
28/03/06 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, 
que possibilita a intervenção ou supressão de 
vegetação em área de preservação permanente – APP. 
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Resíduos 
Sólidos 

(construção 
civil) 

Resolução CONAMA 
nº 307/2002, de 

05/07/2002, 
alterada pelas 

Resoluções CONAMA 
nº 348/2004 e nº 

431, de 2011. 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. 

Resíduos 
Sólidos 
(Política 

Nacional) 

Lei nº 12.305, de 
02.08.2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera 
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá 
outras providências. 

Resíduos 
Sólidos 
(Política 

Nacional) 

Decreto nº 7.404, 
de 23.12.2010 

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria 
o Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá 
outras providências 

Qualidade do 
Ar 

Resolução CONAMA 
nº 382/2006 
02/01/2007 

Estabelece os limites máximos de emissão de 
poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

Qualidade do 
Ar 

Resolução CONAMA 
nº 418, de 

26.11.2009. 
Alterada pela Res. 

CONAMA nº 
426/2010. 

Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de 
Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a 
implantação de Programas de Inspeção e Manutenção 
de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e 
municipais de meio ambiente e determina novos 
limites de emissão e procedimentos para a avaliação 
do estado de manutenção de veículos em uso. 

Licenciamento 
Ambiental 

Resolução CONAMA 
nº 237/97 
19/12/97 

Revisão dos procedimentos e critérios utilizados no 
licenciamento ambiental, de forma a efetivar a 
utilização do sistema de licenciamento como 
instrumento de gestão ambiental. 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Decreto nº 
4.340, de 22/08/02 

Regulamenta a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza. O capítulo VIII regulamenta 
a compensação por significativo impacto ambiental, 
alterado pelo Decreto nº 6.848, de 14/05/2009. 

Proteção do 
Meio Ambiente 

Decreto nº 6.514 
22/07/2008 

Regulamenta a Lei nº 9.605, de 12/02/1998, e dispõe 
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, estabelece o processo administrativo federal 
para apuração destas infrações, e dá outras 
providências. Alterado pelos Decretos nº 6.686/2008, 
7.029/2009, 7.404/2010 e 7.497/2011. 

Proteção das 
Cavidades 
Naturais 

Subterrâneas 

Decreto nº 99.556, 
de 01/10/90 

(alterado pelo 
Decreto nº 6.640, 
de 07/11/2008) 

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais 
subterrâneas existentes no território nacional, e dá 
outras providências. 

Produtos 
Minerais 

Decreto-Lei nº 227, 
de 28.02.1967 

Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 29 de 
janeiro de 1940. (Código de Minas) 

Educação 
Ambiental 

Lei nº 9.795/99 
27/04/1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências. 
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Política Urbana 
Lei nº 10.257/2001 

10/07/2001 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana 
e dá outras providências. Alterado pelas Leis nº 
11.673/2008 e 11.977/2009. 

Proteção do 
Patrimônio 
Histórico 

Decreto-Lei nº 
25/37 

30/11/1937 

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Proteção 
Patrimônio 

Arqueológico 

Lei nº 3.924/61 
26/07/1961 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos. 

Proteção à 
Cultura 

Lei nº 8.313/91 
23/12/1991 

Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho 
de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à 
Cultura (Pronac) e dá outras providências. Alterada 
pela Lei nº 9.874/99, 9.999/2000 e 11.646/2008. 

Solos 
NBR 6484, fevereiro 

de 2001 
Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT 
- Método de ensaio 

Ruídos 
NBR 10.151, julho 

de 2000 
Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, 
visando o conforto da comunidade – Procedimento.  

Ruídos 
NBR 10.152, 

dezembro de 1987 
Níveis de ruído para conforto acústico. 

 
 
São três as licenças emitidas (Art. 19 do Decreto nº 99.274, Resolução CONAMA 
237/97), mostradas no quadro abaixo. 
 

Licença Características 

Licença 
Prévia (LP)

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou
atividades, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases 

Licença de 
Instalação 

(LI) 

Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as
especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual
constituem motivo determinante 

Licença de 
Operação 

(LO) 

Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do
efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas
de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.  

 Fonte: Resolução CONAMA 237/97 
 
 
Basicamente, as obrigações do empreendedor para obter as referidas licenças são: 
 
• Elaboração e apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental; 
• Realização da Audiência Pública; 
• Elaboração de planejamento executivo das medidas de gestão ambiental elencadas 

no EIA; 
• Execução das Medidas. 
 
 
No caso do presente empreendimento, previsto no grupo 33, do Anexo 1 do Decreto 
Estadual nº 42.159, de 02/12/2009, o órgão responsável pelo licenciamento é o INEA 
– Instituto Estadual do Ambiente, que, ao receber o EIA/RIMA, procederá a sua 
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verificação quanto ao cumprimento das diretrizes legais e da instrução técnica 
específica fornecida. Procedida a verificação, terá início a fase de análise técnica. 
 
O RIMA será acessível ao público, permanecendo uma cópia, à disposição para 
consulta dos interessados, na Biblioteca do INEA. As manifestações recebidas dentro 
do período de análise do EIA e do respectivo RIMA, ou no prazo mínimo de 30 dias 
úteis, serão consideradas no parecer técnico de licença e anexadas ao respectivo 
processo administrativo. Para subsidiar a decisão do INEA poderá ser convocada e 
realizada Audiência Pública. 
 
A cópia da licença ambiental concedida permanecerá à disposição para consulta dos 
interessados na Biblioteca do INEA, a qual se juntarão periodicamente os relatórios 
contendo os resultados de acompanhamento da implantação do projeto e dos planos 
de monitorização. 
 
6.2 Aspectos Gerais da Constituição Estadual e da Política Estadual do Meio 

Ambiente 
 
A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu Capítulo VIII, Do Meio Ambiente, 
estabelece no artigo 261 que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, 
impondo-se a todos, e em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo, zelar por 
sua recuperação e proteção em benefício das gerações atuais e futuras”.  
 
De acordo com o parágrafo 1º, inciso II, incumbe ao Poder Público “proteger e 
restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, biológico, ecológico, 
paisagístico, histórico e arquitetônico”, bem como no inciso XIV “informar 
sistematicamente à população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 
ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias 
potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos”. 
 
Ainda no que tange à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o art. 274 determina 
que “as empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão 
atender aos dispositivos de proteção ambiental em vigor”, como no caso o Metrô. 
 

Normas do Estado do 
Rio de Janeiro 

Conteúdo 

Decreto- Lei 134/1975 Dispõe sobre a prevenção e controle da poluição do meio ambiente. 
Lei 1356/88. 

Alterada pelas Leis nº 
1.912/91, 2.535/96, 

2.894/98, 4.517/2005, 
5.000/2007 

Dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e
aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental. 

Decreto nº 42.159/2009 
Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental - SLAM e dá
outras providências. 

Lei nº 4191/2003 
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras
providências. 

Lei nº 3.467/2000 
Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas
lesivas ao meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. 

NT – 202 
Critérios e Padrões para lançamento de efluentes líquidos em
corpos receptores. 

DZ - 1310 Diretriz de implantação do sistema de manifesto de resíduos. 
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Normas do Estado do 
Rio de Janeiro 

Conteúdo 

Lei nº 3.239/1999 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; Cria o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Regulamenta a
Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII;
e dá outras providências. 

Lei nº 5.101/2007 

Dispõe sobre a Criação do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e
sobre outras providências para maior eficiência na execução das
Políticas Estaduais de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e
Florestais. 

 
 
6.2.2 Legislação Aplicável: Vegetação. 
 
As áreas de preservação permanente (APP), definidas pelo Código Florestal - Lei nº 
4.771/65, foram recentemente regulamentadas pelo Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA). 
 
Esta lei define que determinados espaços geográficos, por possuírem grande riqueza 
de atributos ambientais, são áreas onde a vegetação deve ser mantida preservada. 
Tem o objetivo de garantir a preservação dos recursos hídricos, da estabilidade 
geológica e da biodiversidade, bem como, o bem-estar das populações humanas. 
 
Dentre as áreas consideradas de preservação permanente, segundo o Código 
Florestal, estão as situadas “no topo de morros, montes, montanhas e serras; e nas 
encostas ou partes destas, com declividade superior a 45° (quarenta e cinco graus), 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive”, de acordo com o 
artigo 2º da Lei nº 4.771/1965. 
 
Entretanto, há que se esclarecer que em relação a essas áreas de preservação 
permanente, previstas no Código Florestal, abarcando, via de conseqüência, os 
conceitos trazidos pela Resolução CONAMA 303/02, sendo o empreendimento em 
questão uma obra de utilidade pública, sua supressão pode ser autorizada, nos temos 
do disposto no art. 4º, abaixo transcrito: 
 

“Art. 4º A supressão de vegetação em área de preservação 
permanente somente poderá ser autorizada em caso de 
utilidade pública ou de interesse social, devidamente 
caracterizados e motivados em procedimento administrativo 
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto. 
§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá 
de autorização do órgão ambiental estadual competente, com 
anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou 
municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º 
deste artigo. 
§ 2º A supressão de vegetação em área de preservação 
permanente situada em área urbana, dependerá de 
autorização do órgão ambiental 
competente, desde que o município possua conselho de meio 
ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante 
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anuência prévia do órgão ambiental estadual competente 
fundamentada em parecer técnico. 
§ 3º O órgão ambiental competente poderá autorizar a 
supressão eventual e de baixo impacto ambiental, assim 
definido em regulamento, da vegetação em área de 
preservação permanente. 
§ 4º O órgão ambiental competente indicará, previamente à 
emissão da autorização para a supressão de vegetação em 
área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e 
compensatórias que deverão ser adotadas pelo 
empreendedor. 
§ 5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, 
ou de dunas e mangues, de que tratam, respectivamente, as 
alíneas c e f do art. 2º deste Código, somente poderá ser 
autorizada em caso de utilidade pública.” 

 
 
Os remanescentes da Mata Atlântica são protegidos pela Constituição Federal de 
1988, que em seu artigo 225, § 40, declarou a Mata Atlântica como patrimônio 
nacional, determinando que “sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais”. 
 
A Resolução CONAMA n0 10, de 10 de outubro de 1993, em seu artigo 10 estabeleceu 
os parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão ecológica da Mata 
Atlântica. 
 
A Resolução CONAMA n0 06, de 04 de maio de 1994, estabeleceu os parâmetros para 
a classificação das formações florestais abrangidas pela Mata Atlântica, no Estado do 
Rio de Janeiro. 
 
A Resolução CONAMA n0 303, de 20 de março de 2002, dispõe sobre parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente – APP’s. 
 
Somente em 2006, através da Lei Federal n0 11.428, de 22 de dezembro de 2006, é 
que se dispôs sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica. 
 
6.2.3 Legislação Aplicável: Recursos Hídricos. 
 
O Código de Águas de 1934 (Decreto nº 24.643/34) dotou o Brasil de uma legislação 
específica para a exploração dos cursos d’água, mas foi somente com a promulgação 
da Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e 
criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), que o País 
obteve uma moderna e eficiente legislação sobre o gerenciamento dos recursos 
hídricos. Antes da lei federal, contudo, alguns estados já dispunham de leis próprias 
de gerenciamento de recursos hídricos. 
 
A Lei nº 9.433/97 estabeleceu princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos para a 
gestão dos recursos hídricos. A análise desses conceitos é fundamental para nortear o 
empreendedor no uso desse recurso natural. A referida lei tem como objetivo o 
desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos. É o que se depreende da análise 
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do seu art. 2º, que determina como objetivos da PNRH “assegurar à atual e às futuras 
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 
aos respectivos usos; e a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 
incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável”. Dessa 
forma, os planos, ações e outorgas só podem ser aprovados se garantirem 
disponibilidade hídrica para as presentes e futuras gerações. 
 
A lei enumera também os fundamentos da PNRH, dentre eles, o reconhecimento da 
água como um bem de valor econômico, isto é, seu uso deve ser feito mediante uma 
contrapartida financeira. Assim, a lei instituiu a cobrança pelo uso da água com o 
objetivo de: “I – reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma 
indicação de seu real valor; II - incentivar a racionalização do uso da água; III - obter 
recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 
contemplados nos planos de recursos hídricos” (art. 19). 
 
Além disso, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas, mas, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos 
deve ser para o consumo humano e a dessedentação dos animais (art. 1º, IV e III). É 
importante ressaltar que a oferta de água pelos estados deve estar em consonância 
com esse princípio.  
 
A mencionada lei introduziu também o conceito de gestão descentralizada e 
participativa dos recursos hídricos, instituindo a bacia hidrográfica como unidade 
territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Neste sentido, conforme 
dispõe a Resolução CONAMA nº 001/86, o estudo de impacto ambiental deve definir 
os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 
hidrográfica na qual se localiza (art. 5º, III).  
 
A Lei nº 4.771/65, que instituiu o Código Florestal, já havia previsto a consideração da 
bacia hidrográfica como unidade territorial para manutenção da reserva legal (área 
mínima a ser mantida quando da supressão de florestas e outras formas de vegetação 
nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente), dispondo que 
para a localização da reserva legal devem ser considerados, no processo de 
aprovação, a função social da propriedade, e o plano de bacia hidrográfica, dentre 
outros (art. 16, § 4º).  
 
Nesse sentido, a recente Lei nº 11.428/06 também determinou que o corte ou a 
supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam condicionados à compensação ambiental, 
na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as 
mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível 
na mesma microbacia hidrográfica (art. 17). 
 
6.2.4 Legislação Aplicável: Fauna. 
 
A tutela de proteção à fauna só se tornou eficaz quando a legislação passou a 
proteger também a flora e os ecossistemas, ambos indispensáveis para sua 
preservação. A Constituição Federal de 1988 no art. 225, caput, § 1º, VII, inclui a 
proteção à fauna, junto com a flora, como meio de assegurar a efetividade do direito 
ao meio ambiente equilibrado, estando vedadas, as práticas que coloquem em risco 
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sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à 
crueldade. 
 
Da legislação infraconstitucional, vale mencionar a Lei nº 5.197/67, que estabeleceu o 
Código de Proteção à Fauna. Os crimes contra a fauna previstos no Código de 
Proteção à Fauna foram consolidados na Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98.  
 
Além disso, o Decreto 6.514/2008 prevê sanções administrativas a várias condutas 
lesivas à fauna. 
 
Cabe mencionar a Instrução Normativa IBAMA nº 146/07, que estabelece critérios 
para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, 
monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influencia de 
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 
impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental. De acordo com a referida 
Instrução Normativa, as solicitações para concessão de autorização de captura, coleta 
ou transporte de fauna silvestre em áreas de empreendimento e atividades deverão 
ser formalizadas e protocoladas na DIFAP/IBAMA, ou na Superintendência do Estado 
onde se localizará o empreendimento, para avaliação no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias. O pedido de renovação da autorização deverá ser protocolado 30 
(trinta) dias antes de expirar o prazo da autorização anterior. Importante observar o 
disposto no art. 6º da Instrução Normativa IBAMA nº 146/07, de que “os impactos 
sobre a fauna silvestre na área de influência do empreendimento, durante e após sua 
implantação, serão avaliados mediante realização de monitoramento, tendo como 
base o Levantamento de Fauna”. Seu § único esclarece que na ausência de 
levantamento prévio à implantação do empreendimento, caberá solicitação de 
levantamento em áreas de características semelhantes, próximas ao local de 
implantação, a critério do IBAMA. 
 
6.2.5 Legislação Aplicável: Unidades de Conservação. 
 
O empreendimento objeto deste Estudo de Impacto Ambiental contempla diversas 
Unidades de Conservação, seja na Área de Influência Direta como na Área de 
Influência Indireta. São elas: 
 
- Parque Natural Municipal Sérgio Bernandes (PNM do penhasco Dois Irmãos), criado 

pelo Decreto nº 11850 de 21/12/1992; 
- Parque Natural Municipal da Cidade, criado pelo Decreto nº 29.538 de 3/07/2008; 
- Parque Natural Municipal da Catacumba, criado pelo Decreto nº 1967 de 

19/01/1979; 
- Parque Natural Municipal Fonte da Saudade/PNM José Guilherme Merquior, criado 

pelo Decreto "N" nº 19143 de 14/10/2000; 
- Parque Nacional da Tijuca, criado pelo Decreto nº 50923 de 6/07/1961; 
- Área de Proteção Ambiental do Sacopã, criada pelo Decreto nº 6231 de 

28/10/1986; 
- Área de Proteção Ambiental das Pontas de Copacabana e Arpoador e seus entornos, 

criada pela Lei nº 2087 de 04/01/1994; 
- Área de Proteção Ambiental do Morro dos Cabritos/APA do Morro da Saudade, 

criada pela Lei nº 1912 de 28/09/1992; 
- Área de Proteção Ambiental do Jockey Club Brasileiro, criada pela Lei nº 1400 de 

1/06/1989; 
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- Área de Proteção Ambiental da Orla Marítima, criada pela Lei nº 1272 de 
06/07/1988; 

- Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana Alto da Boa Vista, criada pelo 
Decreto nº 11.301 de 21/08/1992; 

- Área de Relevante Interesse Ecológico de São Conrado, criada pelo Decreto nº 
3693 de 4/12/2003. 

 
 
Quase todas as Unidades de Conservação supracitadas estão enquadradas na 
categoria de Unidades de Uso Sustentável, sendo exceção apenas os Parques 
Municipais, que fazem parte da categoria de Proteção Integral. 
 
Os Parques Naturais Municipais, equiparados pela Lei nº 9.985, de 2000, aos Parques 
Nacionais, tem uso mais restrito que as Unidades de Uso Sustentável. Contudo, 
permitem a visitação pública. 
 
As Áreas de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana não possuem equivalente na 
Lei nº 9.985/2000, mas, pelo objetivo das mesmas, são enquadradas também como 
Áreas de Proteção Ambiental. 
  
As Áreas de Proteção Ambiental – APA’s, foram disciplinadas pela Lei nº 6.902, de 27 
de abril de 1981, apesar da posterior edição da Lei nº 9.985/2000, que disciplina as 
Unidades de Conservação em geral. 
 
Para melhor descrever a importância das Unidades de Conservação que fazem parte, 
direta ou indiretamente, do empreendimento, cumpre transcrever os conceitos 
introduzidos pela Lei nº 9.985/2000: 
 
- Área de Proteção Ambiental (APA): “é uma área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais” (artigo 15). 

 
- Parque Nacional (PARNA): “tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando 
a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 
turismo ecológico” (artigo 11). 

 
- Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE): “é uma área em geral de pequena 

extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais 
extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como 
objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular 
o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza” (artigo 16). 

 
A título de ilustração, a Lei nº 9.985/2000 conceitua “zona de amortecimento” como 
“o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a unidade”. 
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O Decreto Federal nº 99.274/90 definiu, em seu artigo 27, que o raio de proteção das 
Unidades de Conservação é de 10 km (dez quilômetros), ficando as atividades 
localizadas nesta área subordinadas às normas editadas pelo CONAMA. 
 
Faz-se necessário, portanto, buscar um parecer do Instituto Chico Mendes quanto à 
realização do empreendimento, em razão da proximidade do Parque Nacional da 
Tijuca, bem como do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em razão das Unidades 
de Conservação Estaduais, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, em 
função das Unidades de Conservação municipais supracitadas. 
 
6.2.6 Legislação Aplicável: Transporte de Cargas Perigosas. 
 
Devido às suas características exclusivas, sobretudo pelo alto risco para as pessoas, a 
infra-estrutura e ao meio ambiente, o transporte de cargas perigosas (combustíveis, 
lubrificantes, explosivos, defensivos agrícolas, produtos radioativos, entre outros) 
sempre foi motivo de preocupação dos órgãos rodoviários. 
 
No projeto em análise, há menção de que haverá transporte de carga perigosa, 
explosivos e combustíveis, motivo pelo qual deve-se fazer recomendações que 
também são aplicadas ao transporte rodoviário, com o agravante de que os 
caminhões circularão em áreas totalmente habitadas, dentro da zona sul da Cidade do 
Rio de Janeiro, são elas: 
 
- Evitar situações de risco na área onde ocorrer a fiscalização. 
- Manter uma distância mínima de 50m entre veículos carregados com produtos 

Classe 1 – explosivos. 
- Nunca entrar numa carroceria fechada, contendo produtos perigosos, sem se 

assegurar de que não há riscos de desprendimento de gases ou de vapores nocivos. 
- Não utilizar aparelhos e equipamentos capazes de produzir ignição dos produtos ou 

de seus gases e vapores, em especial aparelhos de iluminação a chama. 
- Nunca fumar próximo a embalagem ou a veículos que contenham produtos 

perigosos. 
- Aproximar-se de qualquer veículo com cautela, pois esse veículo pode conter 

produtos perigosos e não portar a sinalização exigida ou estar carregado com 
quantidades tais que não requeiram tal sinalização (quantidade isenta). 

- Derramamentos, odores ou ruídos ajudam a identificar problemas com a carga. 
- Se detectado algum problema com produtos perigosos, evitar qualquer tipo de 

contato com a carga. 
- No caso de algum problema, iniciar o controle da situação, isolando o veículo e 

adotando as medidas previstas nas Instruções. 
- As ações fiscalizadoras devem ser realizadas de acordo com as Instruções, 

compreendendo: 
o Inspeção da documentação de porte obrigatório; 
o Verificação da identificação das unidades de transporte e das embalagens; 
o Verificação das condições de transporte: veículo, equipamentos, 

carregamento e embalagens; 
o Verificação dos equipamentos de segurança obrigatórios; 
o Outras inspeções e verificações, de acordo com as condicionantes 

encontradas. 
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No que tange às normas relativas ao transporte de cargas perigosas, as principais são 
as seguintes: 
 

• Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.  

• Decreto nº 4.097, de 23 de janeiro de 2002 - Altera a redação dos arts. 7º e 19 
dos Regulamentos para os transportes rodoviário e ferroviário de produtos 
perigosos, aprovados pelos Decretos nos 96.044, de 18/5/88, e 98.973, de 
21/2/90, respectivamente.  

• Portaria MT nº 349, de 04 de junho de 2002 - Aprova as Instruções para a 
Fiscalização do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Âmbito 
Nacional.  

• Resolução ANTT nº 420, de 12 de fevereiro de 2004 - Aprova as Instruções 
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos. 
(*) Consolidado com as alterações introduzidas pelas Resoluções nº 701, nº 
1.644, nº 2657 e nº 2975/08. 

 
 
6.2.7 Legislação Aplicável: Patrimônio Histórico e Cultural 
 
Em alguns locais onde serão instalados os canteiros de obras, as estações, as saídas 
de emergência e poço de ventilação do empreendimento proposto existem 
monumentos, tombados ou não, que se caracterizam como patrimônio histórico e/ou 
cultural da Cidade. 
 
De acordo com o Decreto-Lei nº 25, de 1937: “As coisas tombadas não poderão, em 
caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização 
especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, 
pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqüenta por cento do dano 
causado”. (artigo 17) 
 
E, ainda, no parágrafo único do mesmo artigo: “Tratando-se de bens pertencentes á 
União, aos Estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração do 
presente artigo incorrerá pessoalmente na multa”. 
 
O projeto prevê a instalação de estações do metrô em praças tombadas por atos do 
Município do Rio de Janeiro, tais como a Praça Nossa Senhora da Paz, o Jardim de 
Alah, inclusive as praças Almirante Saldanha da Gama, Grécia e Poeta Gibran, e a 
Praça Atahualpa e as pontes sobre o canal da Avenida Visconde de Albuquerque. 
 
De acordo com a legislação específica do tombamento das áreas situadas no bairro do 
Leblon, Decreto Municipal nº 20.300, de 27 de julho de 2001, qualquer obra ou 
intervenção a serem executadas nos referidos bens devem ser previamente aprovadas 
pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (artigo 
5º do Decreto nº 20.300, de 2001, que cria a APAC do Leblon.  
 
Já o Decreto Municipal nº 23.161, de 21 de julho de 2003, que cria a APAC de 
Ipanema, e tomba a Praça Nossa Senhora da Paz, prevê a aprovação pelo órgão 
competente de alterações efetuadas apenas nos bens tombados provisoriamente. 
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Quanto aos bens tombados definitivamente, como a Praça Nossa Sra. da Paz, não há 
esta previsão, sendo que o artigo 11 deste texto legal determina que “Em caso de 
sinistro, demolição não autorizada ou obras que resultem em descaracterizações do 
bem tombado ou preservado, o órgão de tutela poderá estabelecer a obrigatoriedade 
de reconstrução ou recomposição do bem, reproduzindo suas características 
morfológicas principais”. 
 
Recomenda-se, neste caso, a mesma consulta prevista para os bens tombados 
provisoriamente. Caso não seja aprovada a instalação da Estação dentro da Praça, 
pelo órgão competente, outra alternativa deverá ser criada. 
 
Os canteiros, saídas de emergência e poço de ventilação previstos para serem 
instalados em áreas próximas aos bens tombados, seja em Ipanema ou no Leblon, 
deverão ter autorização do mesmo órgão municipal do Patrimônio Cultural. E, não 
havendo esta autorização, o projeto deverá ser alterado. 
 
Cumpre salientar que outra área de influência direta do empreendimento, a Praça 
General Osório, também tombada pelo Município do Rio de Janeiro, já abriga a 
Estação General Osório do metrô. 
 
O complexo que envolve a Estação Ferroviária da Leopoldina: Barão de Mauá, e a 
antiga estação e cocheira da Linha de Carris e Vila Guarany, bens tombados pelo 
Estado do Rio de Janeiro, também estão na área de intervenção do empreendimento, 
para o qual deverá ser consultado o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – 
INEPAC. 
 
Diante do exposto, para que o projeto atual seja mantido, é necessária prévia 
autorização dos seguintes órgãos: Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 
(municipal), Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC (estadual) e o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (federal), tendo em 
vista que existem bens tombados de todos os níveis, nas áreas de influência indireta, 
direta e de intervenção do empreendimento em estudo. 
 
6.2.8 Legislação Aplicável: Resíduos Sólidos 
 
O empreendimento em análise gerará uma grande quantidade de resíduos sólidos, 
principalmente na fase de instalação, e, desta forma, deverá ser realizado o 
gerenciamento destes resíduos, assim definido pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 
2010, como sendo: o “conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 
etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na 
forma desta Lei”. 
 
Os resíduos oriundos do empreendimento são, basicamente, os da construção civil, 
previsto no artigo 13, inciso I, alínea “h”. Contudo, em razão do uso de explosivos, e 
da grande quantidade de caminhões que serão utilizados, pode-se considerar a 
existência de resíduos perigosos. 
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De acordo com o previsto no artigo 20, incisos II, “a”, e III, da Lei nº 12.305/2010, o 
empreendedor está sujeito à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, cujo conteúdo mínimo terá: 
 
Art. 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo 
mínimo:I - descrição do empreendimento ou atividade;II - diagnóstico dos resíduos 
sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização 
dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; III - observadas as 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:a) explicitação dos 
responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;b) definição dos 
procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 
sob responsabilidade do gerador;IV - identificação das soluções consorciadas ou 
compartilhadas com outros geradores;V - ações preventivas e corretivas a serem 
executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;VI - metas e 
procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, 
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à 
reutilização e reciclagem;VII - se couber, ações relativas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31;VIII - medidas 
saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;IX - 
periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva 
licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama”. 
 
Diante do exposto, cumpre ressaltar que o plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do 
empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama. (artigo 24). 
 
6.2.9 Legislação Aplicável: Solo 
 
A NBR 6484, de 2001, prescreve o método de execução de sondagens de simples 
reconhecimento de solos, com SPT, cujas finalidades, para aplicações em Engenharia 
Civil, são: a) a determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de 
ocorrência; b) a posição do nível-d’água; e c) os índices de resistência à penetração 
(N) a cada metro. 
 
Desta forma, devem ser atendidos os procedimentos estabelecidos na referida norma 
técnica. 
 
Cumpre ressaltar que não estão sujeitos aos preceitos do Código de Minas, Decreto-
Lei nº 227, de 1967, os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de 
materiais in natura, que se fizerem necessários à abertura de vias de transporte, 
obras gerais de terraplenagem e de edificações, desde que não haja comercialização 
das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando o seu 
aproveitamento restrito à utilização na própria obra, de acordo com o § 1º do artigo 
3º do Código, texto incluído pela Lei nº 9.314, de 1996.  
 
6.2.10 Legislação Aplicável: Emissões Atmosféricas 
 
No momento da instalação do empreendimento deverão ser respeitados os padrões de 
emissões atmosféricas determinados pelas Resoluções CONAMA nº 03, de 1990, nº 
08, de 1990, nº 382, de 2006, e nº 426, de 2010. 
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6.2.11 Legislação Aplicável: Efluentes Líquidos 
 
Os efluentes líquidos eventualmente lançados em razão do empreendimento deverão 
estar enquadrados nos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430, de 
2011, bem como a NT -202, Estadual. 
 
6.13 Legislação do Município do Rio de Janeiro 
 
6.13.1 Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro 
 
A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro estabelece em seus artigos a 
importância dos transportes, como vejamos: 
 
Art. 392 - Os meios de transporte e os sistemas viários subordinam-se à preservação 
da vida humana, à segurança e ao conforto das pessoas, à defesa do meio ambiente e 
do patrimônio arquitetônico e paisagístico e às diretrizes do uso do solo. 
 
Art. 393 - O transporte é um direito fundamental da pessoa e serviço de interesse 
público e essencial, sendo seu planejamento de responsabilidade do Poder Público e 
seu gerenciamento e operação realizados através de prestação direta ou sob regime 
de concessão ou permissão, assegurado padrão digno de qualidade. 
 
No que tange ao transporte de material inflamável, o artigo 410 da Lei Orgânica 
estabelece que “O transporte de material inflamável, tóxico ou potencialmente 
perigoso para o ser humano ou para a ecologia obedecerá às normas de segurança a 
serem expedidas pelo órgão técnico competente”. 
 
Dentre as funções sociais da Cidade estão compreendidos o direito da população à 
moradia, transporte público, saneamento básico, água potável, serviços de limpeza 
urbana, drenagem das vias de circulação, energia elétrica, gás canalizado, 
abastecimento, iluminação pública, saúde, educação, cultura, creche, lazer, contenção 
de encostas, segurança e preservação, proteção e recuperação do patrimônio 
ambiental e cultural. (artigo 422, § 1º). 
 
Dentre os instrumentos, meios e obrigações de responsabilidade do Poder Público 
para preservar e controlar o meio ambiente, a Lei Orgânica destacou no inciso IX: 
 
“IX - manutenção e defesa das áreas de preservação permanente, assim entendidas 
aquelas que, pelas suas condições fi siográfi cas, geológicas, hidrológicas, biológicas 
ou climatológicas, formam um ecossistema de importância no meio ambiente natural, 
destacando-se: 
 

a) os manguezais, as áreas estuarinas e as restingas; 
b) as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 
c) a cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas sujeitas à 

erosão e deslizamentos ou para fixação de dunas; 
d) as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou 

insuficientemente conhecidos da fl ora e da fauna, bem como aquelas que sirvam 
como local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies; 

e) os bens naturais a seguir, além de outros que a lei definir: 
1. os bosques da Barra e da Freguesia; 
2. a Floresta da Tijuca; 
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3. as Lagoas da Tijuca, de Jacarepaguá, de Marapendi, do Camorim, Lagoinha e 
Rodrigo de Freitas; 

4. as localidades de Grumari e Prainha; 
5. os Maciços da Tijuca e da Pedra Branca; 
6. os Morros do Silvério e Dois Irmãos; 
7. a Serra do Mendanha; 
8. as Pedras Bonita, da Gávea, de Itaúna e do Arpoador; 
9. a Fazendinha do IAPI da Penha; 

f) as lagoas, lagos e lagunas; 
g) os parques, reservas ecológicas e biológicas, estações ecológicas e bosques 

públicos; 
h) as cavidades naturais subterrâneas, inclusive cavernas; 
i) as áreas ocupadas por instalações militares na orla marítima”. 

 
 
6.13.2 Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (Lei Complementar nº 

111/2011) 
 
A Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011, dispõe sobre a Política 
Urbana e Ambiental do Município, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 
 
Assevera o Plano Diretor, instituído pela Lei Complementar nº 111/2011, que “todas 
as diretrizes, objetivos, instrumentos, políticas públicas, bem como suas metas e 
ações, no âmbito deste plano diretor, devem contemplar o entrecruzamento de forma 
matricial da variável ambiental e paisagística nos diversos processos de planejamento 
vinculados ao sistema integrado de planejamento e gestão urbana, objetivando 
garantir o desenvolvimento sustentável da Cidade”. 
 
A política urbana do Município tem por objetivo promover o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da Cidade e da propriedade urbana mediante diretrizes, tais como 
a universalização da acessibilidade aos espaços e prédios públicos e privados e aos 
equipamentos urbanos e aos meios de transportes, bem como priorizando esta 
acessibilidade as pessoas com mobilidade reduzida e/ou pessoas com deficiência. 
 
Quanto ao uso e ocupação do solo urbano, o artigo 14 da Lei Complementar dispõe 
que: “O uso e ocupação do solo das áreas ocupadas ou comprometidas com a 
ocupação serão regulados pela limitação das densidades, da intensidade de 
construção e das atividades econômicas, em função da capacidade da infraestrutura, 
da rede de transportes e acessibilidade da proteção ao meio ambiente natural, da 
memória urbana, do direito de fruição à paisagem natural da Cidade e da qualidade 
da ambiência urbana”. 
 
No parágrafo único do mesmo artigo, tem-se o que deve ser considerado para a 
regulação da densidade e da intensidade da ocupação e do uso do solo, sempre: “I - 
as restrições de natureza ambiental; II - os elementos de relevante interesse da 
paisagem e do ambiente urbano; III - as densidades populacionais e construtivas 
existentes e projetadas; IV - a oferta existente ou projetada de equipamentos e 
serviços públicos, infraestrutura de transportes e saneamento básico; V - a segurança 
individual e coletiva; VI - as condições de mobilidade e de acessibilidade; VII - a 
existência de vazios urbanos e a capacidade de absorção de maior densidade; VIII - 
as projeções sobre os efeitos das mudanças globais do clima, especialmente aqueles 
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relacionados à elevação do nível do mar; IX – a capacidade de suporte da região para 
a garantia da qualidade do ambiente natural da ambiência urbana”. 
 
Cumpre ressaltar que a construção de canteiros e outros aparatos nas calçadas 
dependerá de expressa licença da Prefeitura, observada, em qualquer hipótese, a 
preservação de faixa livre de obstáculos para circulação de pedestres, de acordo com 
o parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar nº 111/2011. 
 
O artigo 31 do Plano Diretor, que está inserido no Capítulo do Macrozoneamento, 
divide o Município em Macrozonas de Ocupação, definidas a partir da avaliação de 
fatores espaciais, culturais, econômicos, sociais, ambientais e de infraestrutura 
urbana em função das grandes áreas diferenciadas da Cidade, conforme estabelecido 
nos Anexos I e II. 
 
O § 2º do mesmo artigo traz o objetivo do macrozoneamento, que é estabelecer a 
referência territorial básica para orientar o controle das densidades, da intensidade e 
da expansão da ocupação urbana, na regulamentação e aplicação dos instrumentos da 
política urbana e indicar as prioridades na distribuição dos investimentos públicos e 
privados. 
 
Para implementar planos, programas e projetos, estabelecer prioridades de 
intervenção, aplicar instrumentos da política urbana e elaborar normas, deverão ser 
observados o disposto para as Macrozonas de Ocupação e para áreas sujeitas à 
intervenção. 
 
De acordo com o artigo 32, as macrozonas de ocupação são: 
 
I - Macrozona de Ocupação Controlada, onde o adensamento populacional, a 

intensidade construtiva serão limitados, a renovação urbana se dará 
preferencialmente pela reconstrução ou pela reconversão de edificações 
existentes e o crescimento das atividades de comércio e serviços em locais 
onde a infra-estrutura seja suficiente, respeitadas as áreas predominantemente 
residenciais; 

 
II - Macrozona de Ocupação Incentivada, onde o adensamento populacional, a 

intensidade construtiva e o incremento das atividades econômicas e 
equipamentos de grande porte serão estimulados, preferencialmente nas áreas 
com maior disponibilidade ou potencial de implantação de infra-estrutura; 

 
III - Macrozona de Ocupação Condicionada, onde o adensamento populacional, a 

intensidade construtiva e a instalação das atividades econômicas serão 
restringidos de acordo com a capacidade das redes de infra-estrutura e 
subordinados à proteção ambiental e paisagística, podendo ser 
progressivamente ampliados com o aporte de recursos privados; 

 
IV - Macrozona de Ocupação Assistida, onde o adensamento populacional, o 

incremento das atividades econômicas e a instalação de complexos econômicos 
deverão ser acompanhados por investimentos públicos em infra-estrutura e por 
medidas de proteção ao meio ambiente e à atividade agrícola. 

 
Desta forma, pelo que se observa das áreas mencionadas acima, grande parte das 
obras da linha 4 do Metrô estarão inseridas na Macrozona de Ocupação Controlada, 
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razão pelo qual devem ser observadas as diretrizes contidas no Anexo do Plano 
Diretor, tais como: 
 

1. Promover melhorias nas condições de mobilidade na mediante: 
 
§  racionalização do serviço de ônibus e redução de veículos em circulação, 

remanejamento de terminais e criação de corredores expressos para ônibus de 
alta capacidade; 

§  apoio à implantação progressiva e contínua das linhas 1 e 4 do sistema 
metroviário e ampliação de sua abrangência para as áreas adjacentes, através do 
transporte integrado; 

§  criação de alternativas para estacionamento e guarda de veículos compatíveis com 
as características locais em todos os bairros, com critério de prioridade para os 
moradores; 

§  ampliação do sistema cicloviário existente, com infra - estrutura de apoio, 
regulamentação e fiscalização de sua utilização. 

 
2. Elaborar plano geral para melhoria sócio-espacial do ambiente urbano nos 

assentamentos de baixa renda e seus entornos, para implantação de: 
 
§  programas de regularização urbanística e fundiária; 
§  projetos de urbanização; 
§  subzonas de incentivo à moradia popular; 
§  Áreas de Especial Interesse Social - AEIS. 
 

3. Promover a diversificação do uso e ocupação na Área Central, por meio de: 
 
§  incentivo ao uso residencial, misto com residência e de hospedagem; 
§  implantação de transporte de média capacidade na Área Central e adjacências, 

conexão intermodal, integração às barcas, Aeroporto Santos Dumont e à rede 
cicloviária. 

 
4. Estimular a reconversão de imóveis tombados e preservados, para o uso 

comercial e de serviços complementares ao uso residencial, atividades de 
hospedagem, apoio ao turismo, culturais, artísticas e de lazer. 

 
5. Promover melhorias urbanísticas, preservando o patrimônio cultural e ambiental 

de Santa Tereza, mediante: 
 
§  estímulo à ocupação de terrenos vazios e à reforma ou reconstrução de imóveis 

subutilizados, visando o aumento de unidades residenciais; 
§  ampliação do comércio de apoio ao uso residencial e ao turismo, com estímulo às 

atividades turística e cultural, preservando a identidade local; 
§  racionalização da mobilidade e ampliação da acessibilidade, por meio do 

transporte coletivo intrabairro e integração ao transporte de massa para as Zonas 
Sul e Norte. 

 
6. Priorizar a requalificação em áreas urbanas com alto potencial para a 

reprodução dos investimentos. 
 

7. Controlar o adensamento e a intensidade de ocupação do solo na Zona Sul, na 
defesa de um ambiente urbano de qualidade, por meio de: 
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§  contrapartidas para a preservação da qualidade do ambiente urbano na 

implantação de novos shopping centers de grande porte e ampliação dos já 
existentes; 

§  restrição à promoção de empreendimentos residenciais, de comércio e serviços de 
grande porte em áreas consideradas saturadas; 

§  preservação de ambientes construídos pela reutilização e conservação de imóveis 
de valor cultural. 

 
 
O Plano Diretor prevê ainda a realização do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, 
que “é o instrumento destinado à avaliação dos efeitos negativos e positivos 
decorrentes da implantação ou ampliação de um empreendimento ou de uma 
atividade econômica em um determinado local e a identificação de medidas para a 
redução, mitigação ou extinção dos efeitos negativos e terá prazo de validade 
regulamentada em legislação específica”. (artigo 99) 
 
Segundo o § 2º do mesmo artigo: “Aplica-se o Relatório de Impacto de Vizinhança 
(RIV) em empreendimentos que importem em substancial aumento na circulação de 
pessoas e tráfego de veículos, ou em utilização massiva da infraestrutura, ou ainda 
naqueles que causem incômodos ambientais à população, a exemplo de emissões 
líquidas, sólidas, sonoras ou condições que impliquem em baixa capacidade de 
circulação do ar, entre outras, de forma a avaliar a amplitude e importância dos 
impactos e adequar, se for o caso, o empreendimento à capacidade física e ambiental 
da região”. 
 
Não há dúvida de que o empreendimento em questão enquadra-se no disposto nos 
artigos supracitados. Contudo, como lei específica para este fim ainda não foi editada, 
caberá ao Poder Público Municipal, a dispensa ou não da realização do referido 
relatório. 
 
No artigo 117 o Plano Diretor cria os sítios de relevante interesse ambiental e 
paisagístico, como as áreas, de domínio público ou privado que, por seus atributos 
naturais, paisagísticos, históricos e culturais, constituam-se em referência para a 
paisagem da Cidade do Rio de Janeiro, sujeitas a regime de proteção específico e a 
intervenções de recuperação ambiental, para efeitos de proteção e manutenção de 
suas características, como as seguintes: 
 
I - Orla marítima, incluídas todas as praias e suas faixas de areia, formações 

rochosas, ilhas lacustres e das baías, o arquipélago das Cagarras as amuradas e 
os cais de atracamento existentes;  

II - Restinga de Marambaia; 
III - Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba; 
IV - O Bairro de Grumari; 
V - Lagoas Rodrigo de Freitas, do Camorim, Feia, Jacarepaguá, Lagoinha, 

Marapendi e Tijuca, seus canais e suas faixas marginais; 
VI - Maciços da Tijuca, Pedra Branca e Mendanha, suas serras e contrafortes; 
VII - As encostas das serras do Engenho Novo, da Capoeira Grande; da Paciência, de 

Inhoaíba, do Cantagalo e do Quitungo; 
VIII - Os Morros da Babilônia, da Catacumba, da Saudade, da Urca, da Viúva, de São 

João, do Cantagalo (AP-2), do Leme, do Pão de Açúcar, do Pasmado, do Urubu 
(AP-2), dos Cabritos, da Estação, do Retiro, do Taquaral, dos Coqueiros, da 
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Posse, das Paineiras, do Santíssimo, do Luis Bom, do Mirante e do Silvério do 
Amorim, Panela, do Bruno, do Camorim, do Cantagalo (AP-4), do Outeiro, do 
Portela, do Rangel e do Urubu (AP-4);  

IX - O Campo dos Afonsos, o Campo de Gericinó, a Base Aérea de Santa Cruz, a 
Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador; 

X - As Pedras da Babilônia, do Arpoador, de Itaúna, do Calembá; 
XI - Parque Nacional da Tijuca e os Parques Estaduais da Pedra Branca e do Grajaú; 
XII - Jardim Botânico; 
XIII - Parques naturais e urbanos municipais; 
XIV - Quinta da Boa Vista o Campo de Santana, o Passeio Público e o Aqueduto da 

Lapa; 
XV - Gávea e Itanhangá Golfe Clubes; 
XVI - Fazendinha da Penha e a Fazenda do Viegas; 
XVII - Sítio Burle Marx. 
 
 
O parágrafo 2º do mesmo artigo determina que “quaisquer alterações de parâmetros 
urbanísticos nos sítios acima citados deverão ser objeto de análise e deliberação 
conjunta entre os órgãos centrais de urbanismo, meio ambiente e patrimônio 
cultural”. 
 
A política de meio ambiente promoverá a proteção da cobertura vegetal de áreas 
consideradas estratégicas por serem ambientalmente vulneráveis e de importante 
valor ecológico, paisagístico e ambiental, entre elas a vegetação ciliar dos sistemas 
lagunares e canais, como a Lagoa Rodrigues de Freitas. (§ único do artigo 163) 
 
Para viabilizar a Política de Transportes, o Plano Diretor estabelece as diretrizes para 
implementação: 
 
I - aproveitamento do potencial hidroviário no transporte urbano; 
II - diminuição do efeito da emissão de gases poluentes, da poluição sonora e da 

intrusão visual prejudicial à sinalização; 
III - atendimento aos portadores de deficiência por meio da adoção de tecnologias 

apropriadas e específicas no transporte coletivo e no trânsito; 
IV - prevenção de acidentes por meio da promoção da educação para o trânsito; 
V - garantia de segurança e conforto aos pedestres; 
VI - definição de política de estacionamento de veículos nos centros de comércio e 

serviços; 
VII - atualização do sistema de comunicação visual de informação e sinalização nas 

vias; 
VIII - estímulo à utilização segura e responsável da de bicicleta como veículo de 

transporte e lazer pela implantação de sistema de ligações cicloviárias 
articulado ao sistema hierarquizado e integrado de transporte e programas de 
educação para o trânsito, visando a mudança de comportamento focado em 
formas adequadas e sustentáveis de mobilidade para a Cidade do Rio de 
Janeiro compreendendo ciclovias, ciclofaixas entre outras; 

IX - estímulo à utilização de biocombustíveis e ampliação da distribuição de gás 
natural nos postos de abastecimento e nas garagens dos operadores de 
transporte coletivo; 

X - elaboração de plano para o transporte de carga de mercadorias e serviços, 
considerando os conceitos, políticas e estratégias de Gerenciamento da 
Mobilidade; 
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XI - implementação de gerenciamento da mobilidade priorizando o transporte 
público e os modos não-motorizados, visando condições equilibradas e 
sustentáveis de acessibilidade e mobilidade; 

XII - incentivo ao uso de tecnologias veiculares que reduzam a poluição ambiental e 
elevem as condições de conforto e segurança dos passageiros e transeuntes;  

XIII - implantar semáforos sonoros nos principais cruzamentos viários da Cidade para 
a segurança da locomoção dos deficientes visuais; 

XIV - promover a implantação de um sistema hierarquizado e inter-modal mediante a 
interligação funcional e tarifária de sistemas sobre trilhos, sobre pneus e 
hidroviário; 

XV - estabelecer mecanismos para participação dos usuários na defesa dos 
interesses relativos aos serviços públicos concedidos ou permitidos, por 
intermédio de associações de usuários ou associações de moradores;  

XVI - implantar a Rede Integrada Inter e Intramodal de Transporte, com sistemas 
tronco-alimentados de ônibus de alta capacidade, climatizados, operando a 
partir de terminais de integração, por faixas exclusivas segregadas, com 
tecnologias inteligentes; 

XVII - definir política de estacionamento de veículos turísticos;  
XVIII - estabelecer política de estacionamento em pontos turísticos da Cidade;  
XIX - atualizar e ampliar o sistema de sinalização turística da Cidade, de acordo com 

padrões internacionais; 
XX - incentivar a criação e regulamentação do transporte voltado para atender 

prioritariamente o turista; 
XXI - criar a interligação entre modais (Aeroporto Galeão/Tom Jobim – Praça XV – 

Barra da Tijuca – Via Zona Sul)”. (artigo 214) 
 
 
Já o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que o inciso XI e o Anexo com as 
Demandas Prioritárias por Área de Planejamento, não substituem, impedem ou 
diminuem a necessidade das linhas 4 (Zona Sul - Barra), 5 (Aeroporto Tom Jobim - 
Santos Dumont) e 6 (Barra - Aeroporto Tom Jobim) do metrô. 
 
O artigo 215 do mesmo texto legal determina as ações estruturantes da Política de 
Transportes: 
 
I - complementação da rede de transportes de passageiros de alta capacidade;  
II - gestão junto aos órgãos das esferas pública federal e estadual (poderes 

concedentes) e privadas (operadores privados), visando a melhoria operacional 
dos ramais dos sistemas ferroviário e metroviário, com aumento de capacidade, 
velocidade média e redução dos tempos de viagem em todos os ramais, 
considerando as distâncias e tempos de deslocamento a pé e/ou por bicicleta; 

III - complementação das linhas 1 e 2 do sistema metroviário e implantação das 
linhas 4, 5 e 6, conforme estudos realizados; 

IV - construção de novos terminais de conexões intermodais, estabelecendo a 
interligação entre os sistemas de transporte sobre trilhos, BRTs/OTRs – Ônibus 
de Trânsito Rápido (Média/Alta Capacidade) e os sistemas de transporte público 
coletores e locais; 

V - implantação de novos terminais e corredores segregados para o sistema de 
transporte público por ônibus; 

VI - intervenções nos sistemas de transporte e viário que viabilizem a conclusão do 
Anel Viário da Cidade articulados a políticas de Uso e Ocupação do Solo, 
sustentáveis; 
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VII - intervenções no espaço urbano que viabilizem a implantação do Corredor T5 
articulados a políticas de Uso e Ocupação do Solo, sustentáveis; 

VIII - estruturação de um órgão gestor que promova a integração de políticas 
públicas de transporte, a integração do planejamento e gestão da Rede Única, e 
as integrações institucional, operacional e tarifária; 

IX - vinculação e compatibilização do planejamento e da implantação da 
infraestrutura física de circulação e de transporte público às políticas e 
diretrizes de planejamento contidas no Plano Diretor; 

X - previsão na legislação da implantação de locais para guarda e estacionamento 
de bicicletas nos terminais rodoviários, metroviários, aeroportuários e nas 
edificações”. 

 
 
Os projetos, como no presente caso, que impliquem na implantação ou expansão de 
atividades geradoras de viagens, de pessoas, veículos ou cargas, serão 
acompanhados de estudos de avaliação dos impactos a serem submetidos aos órgãos 
municipais de transportes, urbanismo, órgão municipal de gestão ambiental, ao 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e aos órgãos municipais do Patrimônio Cultural. 
 
6.13.3 Legislação Aplicável: Emissões Sonoras. 
 
A Lei Municipal nº 3.268, de 29 de agosto de 2001, institui no Município do Rio de 
Janeiro as condições básicas de proteção da coletividade contra a poluição sonora. 
 
De acordo com o artigo 6º da referida Lei, o uso de explosivos em desmontes de 
rochas e obras em geral deverá obedecer aos critérios na NBR-9653 e NBR-7497 da 
ABNT, ou das que lhe sucederem, sendo que para a utilização de explosivos em obras 
civis em geral, o horário permitido será o compreendido entre 10 e 15 horas, nos dias 
úteis.  

Ainda de acordo com a mesma lei, serão permitidos, independentemente dos níveis 
emitidos, os ruídos e sons que provenham de cravação de estacas à percussão e 
máquinas ou equipamentos utilizados em obras públicas ou privadas, desde que não 
passíveis de confinamento, atendidas as medidas de controle de ruídos, seja na fonte 
ou na trajetória, nos dias úteis, e observada a melhor tecnologia disponível, 
respeitado o horário entre 10 e 17 horas, nos dias úteis. 

Devem ser observados, também, os níveis máximos para sons e ruídos externos, em 
dBA, vinculados ao zoneamento municipal, de acordo com a NBR 10151, estabelecidos 
no Anexo I da lei supracitada, de acordo com as áreas onde serão realizadas as obras 
e instalações. 

 
6.14 Considerações Finais. 
 
O empreendimento em análise, previsto inclusive no Plano Diretor da Cidade do Rio de 
Janeiro, é de suma importância para os moradores e turistas que visitam a Cidade. 
 
Contudo, deverão ser respeitadas todas as condicionantes impostas pela legislação 
federal, estadual e municipal supracitadas, levando-se em consideração as licenças, 
autorizações, planos e relatórios que deverão ser elaborados visando complementar o 
licenciamento ambiental. 
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7. PLANOS E PROGRAMAS CO-LOCALIZADOS 
 
O levantamento dos planos e programas co-localizados para a área de influência mais 
abrangente desse estudo, o município do Rio de Janeiro, tem por objetivo verificar 
aqueles que possam provocar algum tipo de interferência ou cumulatividade, seja de 
caráter positivo ou negativo, na implantação e operação do empreendimento 
proposto. 
 
Atualmente a cidade do Rio de Janeiro passa por uma série de intervenções, inclusive 
o empreendimento proposto nesse estudo, referente ao sistema de transporte urbano, 
devido principalmente à escolha da cidade para ser sede de eventos de grande porte e 
visibilidade, como os Jogos Olímpicos de 2016, e do país abrigar um evento também 
de grande magnitude, como a Copa do Mundo de Futebol de 2014, que terá algumas 
atividades desenvolvidas na cidade. 
 
Alguns Planos e Programas já foram realizados com o objetivo de melhorar a oferta de 
transporte na cidade e região metropolitana do Rio de Janeiro, como no caso do Plano 
de Transporte de Massa (1990-1995) e o Plano Diretor de Transportes Urbanos 
(PDTU) de 2003. Devido à desatualização de algumas propostas desses Planos face às 
mudanças ocorridas desde o desenvolvimento dos mesmos, as melhorias no 
transporte urbano ficariam a cargo principalmente das diretrizes desenvolvidas no 
Plano Diretor da cidade. 
 
O PDTU foi o estudo mais recente realizado sobre transporte urbano para a Região 
Metropolitana. O Plano, que está em fase de revisão através do Programa Estadual de 
Transporte (PET), prevê investimentos em projetos viários de interesse metropolitano 
para a construção de infraestrutura viária que permitisse redução do tempo de 
viagem, além de outros objetivos, como: 
 
- o diagnóstico da situação atual da demanda e oferta dos transportes da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) – realizado em 2003; 
- a formulação de alternativas que visem à racionalização do sistema de transporte 

da RMRJ, com especial ênfase à política de integração intermodal física e tarifária – 
em revisão; 

- o fornecimento de um instrumento que permita implementar um processo 
permanente de planejamento. 

 
 
Alguns dos investimentos que atualmente estão em fase de planejamento e em 
execução, seja na área de transporte, habitação, ou saneamento, por exemplo, são 
previsto no Plano Diretor do município do Rio de Janeiro (Lei Complementar 111 de 
2011) através de diversas diretrizes para o desenvolvimento da cidade. O Artigo 3º do 
Plano Diretor aborda de maneira geral as diretrizes mencionadas, que têm por 
objetivo a promoção do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana. Dentre essas diretrizes podemos destacar: 
 
a) V - Urbanização das favelas, dos loteamentos irregulares e clandestinos de baixa 

renda, com a implantação de infraestrutura, saneamento básico, equipamentos 
públicos, áreas de lazer e reflorestamento, aproveitando de todo o potencial 
turístico, visando à sua integração às áreas formais da cidade, ressalvadas as 
situações de risco e de proteção ambiental; 
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b) VIII - Incentivo ao transporte público de alta capacidade, menos poluente e de 
menor consumo de energia; 

 
c) IX – Racionalização dos serviços de ônibus e de transportes complementares, 

efetivação das integrações intermodais e ampliação da malha cicloviária e das 
conexões hidroviárias; 

 
d) XVIII – Fortalecimento da atividade portuária. 
 
 
Também estão previstas no Plano Diretor (2011) ações prioritárias para as diversas 
Macrozonas de ocupação. Dentre as ações previstas, destacam-se as planejadas para 
a Macrozona de ocupação Controlada (Zona Sul e Área Central da cidade) - onde a 
expansão do Metrô Linha 4 será implementada, como a promoção de melhorias nas 
condições de mobilidade, a elaboração de um plano geral para melhoria sócio-espacial 
do ambiente urbano nos assentamentos de baixa renda e seus entornos, a promoção 
da diversificação do uso e ocupação na Área Central; dentre outros.  
 
Os projetos e planos estão sendo desenvolvidos através de investimentos das esferas 
Federal, Estadual e Municipal, principalmente para as áreas de transporte, 
saneamento, segurança e habitação. Porém, cabe ressaltar, que as informações 
disponíveis nos órgãos responsáveis por tais intervenções são, em sua maioria, 
generalistas, o que impede a correta espacialização do projeto dentro da cidade.  
 
Encontram-se abaixo os principais planos, programas e projetos previstos ou já em 
fase de execução nas três esferas de governo para a cidade do Rio de Janeiro: 
 
• Esfera Federal 
 
O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC foi lançado em 2007, pelo Governo 
Federal, para criar condições a fim de assegurar o crescimento de médio e longo 
prazo através de investimentos em diversas áreas, como na infraestrutura do país. A 
segunda fase do programa – PAC 2 – foi lançado em 2010 com investimentos nos 
seguintes eixos: energia; cidade melhor; comunidade cidadã; minha casa, minha 
vida; e água e luz para todos.  
 
Para a cidade do Rio de Janeiro o PAC previu investimentos em logística, incluindo 
rodoviária, ferroviária, portuária, hidroviária e aeroportuária; energética; e social e 
urbana, com projetos de saneamento, habitação, e transporte. Dentre os projetos e 
planos previstos para serem implantados na cidade destacam-se: 
 
- Programa Minha casa, Minha vida; 
- Urbanização e implantação de serviços em algumas favelas; 
- Investimentos no Porto do Rio de Janeiro; 
- Infraestrutura nas obras para a Copa do Mundo de Futebol. 
 
 
O PAC visa investir na construção de diversas unidades habitacionais na cidade, além 
de obras de urbanização e implementação de serviços essenciais em comunidades 
carentes, como no conjunto de favelas do Complexo do Alemão, na Rocinha, no 
Pavão-Pavãozinho, no complexo de Manguinhos, dentre outras localidades. Esse 
Programa também investe nas obras de infraestrutura necessária à Copa de Futebol 
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de 2014, como a reforma do Estádio do Maracanã e prevê ainda investimentos nas 
áreas de educação, saúde, emprego e qualificação profissional, regularização fundiária 
e lazer. 
 
Segundo o Plano Plurianual do Governo Federal 2012-2015 (Plano Mais Brasil) os 
seguintes projetos são previstos pelo PAC para a cidade do Rio de Janeiro: 
 
- Adequação da Avenida Brasil – BR 101/RJ; 
- Duplicação do Arco Rodoviário – BR 493/RJ e BR 101/RJ; 
- Construção do Arco metropolitano; 
- Transporte ferroviário com a construção do Trem de Alta Velocidade (TAV) – EF222 

(Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP – Campinas/SP); 
- Dragagem de aprofundamento do Porto do Rio de Janeiro, pelo Programa Nacional 

de Dragagem (PND); 
- Reforço estrutural do cais da Gamboa; 
- Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeão; 
- Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS com a implantação do 

Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e a construção dos 
institutos de saúde da mulher e da criança e de infectologia na FIOCRUZ; 

- Implantação de terminal de passageiros no Porto do Rio de Janeiro. 
 
 
• Esfera Estadual 
 
Na esfera Estadual também se verificam alguns planos, projetos e programas a serem 
realizados na cidade através das secretarias estaduais atuantes em diversas áreas. 
Dentre os programas estão: 
 
- Programa Somando Forças – repasse de recursos para a realização de obras de 

infraestrutura nos municípios; 
 
- Programa Delegacia Legal – construção e/ou reforma de delegacias policiais, postos 

de polícia técnica, Instituto criminalística e Instituto Médico-Legal; 
 
- Implantação de Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs em comunidades da cidade; 
 
- Metrô Linha 4 – interligação entre Zona Sul e Centro da cidade com a Barra da 

Tijuca; 
 
- PET – Programa Estadual de Transporte, a segunda fase deste programa conta com 

o financiamento do Banco Mundial e também do próprio Estado do Rio de Janeiro, 
tendo por objetivos a aquisição, armazenagem e manutenção de 60 Trens Unidades 
Elétricas novos, além da atualização do PDTU – Plano Diretor de Transportes 
Urbanos Metropolitanos. A primeira fase do projeto contou com construção de 
passarelas, aquisição de materiais necessários à execução de algumas reformas, 
dentre outras ações;  

 
- Recuperação da Praia de Sepetiba; 
 
- Programa de Despoluição da Baia de Sepetiba e da Baia de Guanabara; 
 
- Programa de desenvolvimento do Turismo (PRODETUR); e  
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- Reforma do Estádio Mário Filho (Maracanã). 
 
 
• Esfera Municipal 
 
A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através de diversas parcerias, também 
desenvolve inúmeros projetos em áreas diversificadas. O número de projetos 
previstos foi intensificado devido aos Jogos Olímpicos de 2016 que serão sediados na 
cidade. Os projetos de apoio aos Jogos Olímpicos são divididos por região olímpica: 
Barra, Deodoro e Maracanã, além de alguns outros locais na cidade. Dentre os 
projetos podemos citar: 
 
- BRT Transcarioca – Esse BRT será um corredor expresso que ligará a Barra da 

Tijuca até o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador passando 
por bairros da Zona Norte e Oeste da cidade, tais como: Jacarepaguá, Curicica, 
Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de 
Carvalho, Vila da Penha e Penha. O início da obra era previsto para Março de 2011; 

‘ 

 
Figura 7-1: BRT Transcarioca  

Fonte: www.transparenciaolimpica.com.br 
 
 

- BRT Transoeste – Este será um corredor expresso que ligará os bairros de Santa 
Cruz e Campo Grande à Barra da Tijuca, beneficiando os bairros do Recreio dos 
Bandeirantes, Guaratiba, Barra de Guaratiba, Sepetiba e localidades próximas. O 
projeto prevê ainda a abertura do túnel da Grota Funda. O investimento será de 
R$1.267 milhões e o início das obras era previsto para Agosto de 2010; 
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Figura 7-2: BRT Transoeste  

Fonte: www.transparenciaolimpica.com.br 
 
 

- BRT Transolímpica – Essa via será um corredor de ônibus expresso que ligará a 
Barra da Tijuca à Avenida Brasil na altura de Deodoro. O início das obras é previsto 
para Janeiro de 2012;  

 

 
Figura 7-3: BRT Transolímpica 

Fonte: www.transparenciaolimpica.com.br 
 
 
- BRT Transbrasil – Esse BRT tem por objetivo completar o anel de transportes criado 

pelos BRTs ligando o bairro de Deodoro ao Centro da cidade.  
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Figura 7-4: BRT Transbrasil 

Fonte: www.transparenciaolimpica.com.br 
 
 
- VLT Centro – O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) pretende integrar a região 

portuária passando por equipamentos culturais e turísticos da região, além de se 
integrar com a rodoviária Novo Rio, estação de passageiros das barcas (Praça XV) e 
a proximidade com a futura estação do TAV e estações do metrô; 

 

 
Figura 7-5: VLT Centro 

Fonte: www.transparenciaolimpica.com.br 
 
 
- Parque Olímpico Rio 2016 - O Parque Olímpico é o que concentra maior número de 

equipamentos esportivos com grandes áreas públicas. O Parque será construído na 
Região Olímpica da Barra; 
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- Parque dos Atletas – Esse parque será um local de lazer com capacidade para 150 
mil pessoas. Será construído na Região da Barra da Tijuca, próximo à Vila Olímpica, 
ao Rio Centro e o Parque Olímpico e a Lagoa de Jacarepaguá, onde está previsto o 
BRT Transolímpica; 

 
- Vila dos Atletas - Esta será construída na Barra da Tijuca, totalizando 48 edifícios. 

Após os Jogos Olímpicos, a Vila será um empreendimento residencial; 
 
- Porto Maravilha – O projeto visa à revitalização da zona portuária da cidade através 

de uma ação conjunta entre os governos federal, estadual e municipal. O projeto 
inclui obras de infraestrutura urbana, ações habitacionais, um pólo cultural e 
entretenimento; 

 
- Sambódromo e Entorno – O projeto pretende ampliar e adequar o local aos jogos, 

contemplando a urbanização e requalificação do entorno, com abertura de vias, 
drenagens, pavimentação e iluminação. A conclusão do projeto está prevista para 
Dezembro de 2011; 

 
- Entorno do Engenhão – O objetivo do projeto é urbanizar e requalificar o entorno 

do estádio olímpico João Havelange. O projeto prevê melhorias viárias, construção 
de passarelas e acessos ao estádio e também à estação de trem do Engenho de 
Dentro. Além disso, o projeto visa à construção do Viaduto da Abolição; 

 
- Entorno do Maracanã – O objetivo deste projeto é requalificar o entorno do estádio. 

O projeto prevê a construção de passarelas para pedestres, melhoria no acesso ao 
estádio e criação de áreas de lazer; 

 
- Expansão da Rede Cicloviária - O projeto faz parte do programa Rio Capital da 

Bicicleta que incentiva o uso de bicicletas como meio alternativo de transporte. O 
programa pretende construir novas ciclovias, reformar as existentes e promover 
programa de educação ambiental. Dentro do projeto Olímpico a construção de 
novas ciclovias será feita nas áreas onde existam instalações olímpicas, no entorno 
de vias (BRTs) e interligando áreas de competição; 

 
- Projeto BikeRio – Projeto de sustentabilidade da Prefeitura da cidade em parceria 

com o Banco Itaú. Atualmente o projeto conta com mais de vinte estações ativas e 
tantas outras em fase de ativação, disponibilizando inúmeras bicicletas 
principalmente na Zona sul da cidade, e algumas poucas estações na área central; 
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Figura 7-6: Estações ativas (em laranja) e em ativação (em cinza) do Projeto BikeRio 

Fonte: http://www.mobilicidade.com.br 
 
 
- Morar Carioca - O programa visa à integração e urbanização das favelas,  assim 

como implantar um sistema de controle e ordenamento da ocupação e uso do solo 
urbano. Cabe ressaltar que o projeto se concentrará em comunidades próximas às 
Zonas dos Jogos Olímpicos e de suas vias de ligação. O projeto pretende atender 
215 comunidades; 

 
- Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio Marangá – O projeto pretende ampliar o 

sistema de coleta e tratamento de esgotos da bacia do rio Marangá, atendendo 
aproximadamente 344 mil habitantes; 

 
- Reabilitação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá – O projeto prevê a recuperação 

ambiental do ecossistema lagunar e drenagem da Bacia de Jacarepaguá; 
 
- Proteção do Sistema Lagunar de Jacarepaguá – O projeto visa à implantação de 

cinco unidades de tratamento de rio (rio das Pedras, rio Arroio Pavuna, rio Anil, rio 
Pavuninha e rio Arroio Fundo) com o objetivo de reduzir a poluição do sistema 
lagunar; 

 
 
Além dos projetos e planos previstos para a infraestrutura dos Jogos Olímpicos, 
alguns outros projetos também são desenvolvidos por toda a cidade, como:  
 
- Programa Asfalto Liso que tem por objetivo a melhoria da pavimentação de mais de 

180 corredores de tráfego; 
 
- Projeto de Estruturação Urbana (PEU) – O projeto é um conjunto de regras que visa 

orientar o desenvolvimento físico-urbanístico de um conjunto de bairros próximos 
que possuam características semelhantes; 
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- Programa Rio Estado da Bicicleta – Desenvolvido pela Secretaria de Transporte do 
Estado, o programa visa estimular o uso do transporte alternativo no estado, 
dotando os municípios de infraestrutura capaz de garantir o uso seguro desse meio 
de transporte para os ciclistas e pedestres; 

 
- Projeto GeoVias – O projeto é uma iniciativa conjunta da prefeitura e as principais 

concessionárias de serviços públicos que operam no subsolo da cidade. O objetivo é 
o mapeamento da rede de infraestrutura do subsolo da cidade para manter e criar 
uma base única com as redes de infraestrutura; 

 
- Projeto Lagoa Limpa - O projeto visa à recuperação ambiental da Lagoa Rodrigo de 

Freitas. Para isso, foi articulada uma parceria público-privada que reúne técnicos da 
Prefeitura, do Estado e da empresa EBX. Diversas ações estão em desenvolvimento 
como a eliminação do aporte de esgotos sanitários na Lagoa, sendo executado pela 
CEDAE, o recolhimento de algas e do lixo sobrenadante, feito pela COMLURB, a 
dragagem dos trechos mais assoreados da Lagoa, principalmente os da orla; e o 
nivelamento do seu fundo. Outro objetivo é melhorar a ligação da Lagoa com o 
mar, o que será feito através de dutos subaquáticos (dutos afogados) e aumentará 
a salinidade das suas águas.  

 
 
A maioria dos diversos programas e projetos analisados para a área de estudo da 
expansão do Metrô Linha 4, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, não pressupõe 
conflito de ações ou incompatibilidade com o empreendimento proposto, mostrando-
se complementares, com excessão do Programa Lagoa Limpa.  
 
O programa Lagoa Limpa possui uma de suas estruturas, a Base de Operações 
Náuticas da Comlurb para a limpeza do espelho d’água da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
no Jardim de Alah, além de prevê algumas intervenções próximas à essa área. Nesse 
local se instalará um dos principais canteiros de obra para a execução das obras da 
expansão do Metrô na Zona Sul da cidade. Assim, os dois projetos precisam ser 
analisados para que não existam interferências e incompatibilidade de ações, uma vez 
que se tratam de projetos importantes para a cidade. 
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8. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
A delimitação das áreas de influência de empreendimentos é resultado da 
espacialização territorial dos impactos diretos e indiretos decorrentes de sua 
implantação e operação, considerando-se os meios físico, biótico e socioeconômico. 
São definidas como segue: 
 

 Área de Influência Indireta – AII: é aquela real ou potencialmente ameaçada 
pelos impactos indiretos do planejamento, implantação e operação do 
empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema socioeconômico que 
podem ser impactados por alterações ocorridas na AID. 

 
 Área de Influência Direta – AID: área sujeita aos impactos diretos das etapas 

de planejamento, implantação e operação do empreendimento. A sua 
delimitação se dá em função das características sociais, econômicas, físicas e 
biológicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do 
empreendimento. 

 
 Área de Intervenção: área que sofrerá intervenções diretas em função das 

atividades de implantação e operação do empreendimento, considerando as 
alterações físicas, biológicas, socioeconômicas e das particularidades da 
atividade. 

 
 
O método adotado para a definição de Áreas de Estudo/Áreas de Influência baseou-se 
em procedimento de aproximações sucessivas com o objeto de estudo. De forma 
resumida, tal procedimento consiste na definição prévia de áreas de estudo para cada 
um dos temas abordados com base na previsão dos principais impactos ambientais 
suscitados pelos aspectos ambientais previstos para as diferentes etapas do 
empreendimento. 
 
De forma mais detalhada, primeiramente, a partir do levantamento dos principais 
aspectos ambientais associados à natureza e características do empreendimento, foi 
realizado um exercício prospectivo visando à identificação dos componentes 
ambientais passíveis de sofrerem impactos ambientais nas etapas de planejamento, 
implantação e operação da interligação da Linha 1 com a Linha 4 do Metrô da Cidade 
do Rio de Janeiro; avaliação da provável abrangência territorial dos impactos 
previstos; e, estimativas de intensidade de ocorrência dos mesmos. Tal procedimento, 
além de permitir uma compreensão preliminar da dinâmica da área frente ao 
empreendimento, garantiu a delimitação de Áreas de Influência por meio. 
 
Assim sendo, de acordo com a metodologia adotada, definiram-se, como Áreas de 
Influência da interligação da Linha 1 com a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro os 
seguintes limites: 
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8.1 Área de Influência Indireta – AII 
 
• Meio Físico 
 
Considerando o estabelecido pela Resolução CONAMA n° 01 de 1986, que aponta que, 
em todos os casos de Estudos de Impacto Ambiental, a bacia hidrográfica na qual o 
empreendimento se localiza deve ser considerada para definição das áreas de 
influência definiu-se a AII a partir das sub-bacias hidrográficas que transpassam o 
traçado. Dessa maneira, a AII corresponde as sub-bacias hidrográficas da Lagoa, 
Copacabana, Vidigal e de pequena parte da sub-bacia de São Conrado adjacente à 
bacia do Vidigal. As sub-bacias em questão são demarcadas pelo Instituto Pereira 
Passos e a AII corresponde à área delimitada pelos divisores da Serra da Carioca até a 
linha de costa, sendo fechada pelos divisores formados pelo Morro do Leme e as 
encostas do Vidigal e Rocinha, limitando-se pela cota altimétrica de 85 metros na sub-
bacia de São Conrado (Figura 8.1-1). 
 

• Meio Biótico 
 
Na definição da AII foram empregados conceitos ecológicos de dispersão – potencial 
de deslocamento dos organismos, resiliência – capacidade das populações de retornar 
ao equilíbrio e adaptação – plasticidade ambiental. 
 
Os padrões ecológicos conhecidos para os grupos de interesse, sobretudo os de maior 
mobilidade, como as aves e morcegos foram utilizados na indicação dos limites da AII, 
como: a sub-bacia hidrográfica do Vidigal, a sub-bacia hidrográfica da Lagoa no limite 
norte até a cota de 100 metros tendo como limite sul a linha da costa, sendo fechada 
pelos divisores formados pelo Maciço do Cantagalo e as encostas do Vidigal e Rocinha, 
limitando-se pela cota altimétrica de 85 metros na sub-bacia de São Conrado. (Figura 
8.1-2). 
 

• Meio Socioeconômico 
 
Para o meio antrópico, a Área de Influência Indireta (AII) se refere ao município do 
Rio de Janeiro como um todo, em virtude da importância que o empreendimento 
exercerá em toda a cidade, contribuindo para a melhoria dos padrões de mobilidade 
da população residente. Na análise de alguns aspectos da AII, quando pertinente, 
serão ainda apresentados dados da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, 
assim como do próprio Estado, para efeito de comparação (Figura 8.1-3). 
 
8.2 Área de Influência Direta – AID 
 

• Meios Físico e Biótico 
 
Para os meios físico e biótico, a Área de Influência Direta corresponde a uma faixa de 
250 metros de largura, a partir do eixo do projeto, considerando as peculariedades do 
empreendimento – linear, cujas atividades transformadores vão se restringir a um 
corredor a partir do eixo do traçado do metrô a ser implantado (Figura 8.1-1 e Figura 
8.1-2). 
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• Meio Socioeconômico 
 
A Área de Influência Direta (AID) é composta pela Região Administrativa VI – Lagoa, 
que compreende os bairros da Gávea, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon, São 
Conrado e a comunidade do Vidigal. Com efeito, é na área dessa Região 
Administrativa se darão os principais impactos do empreendimento, tanto positivos 
quanto negativos: ao longo da fase de implantação, tanto a sua população como a 
infraestrutura destes bairros serão severamente impactados, por aí se situarem as 
frentes de trabalho e os canteiros de obra; posteriormente, na fase de operação, a 
maior oferta local de transporte de qualidade, no modal metroviário, acarretará 
substancial melhoria no tráfego da região, com a consequente diminuição dos índices 
de poluição do ar e facilitando a mobilidade e conforto dos moradores e visitantes, o 
que irá ainda contribuir para o desenvolvimento de suas atividades econômicas mais 
características, centradas no comércio e na prestação de serviços (Figura 8.1-3). 
 
8.3 Áreas de Intervenção 
 
Na Área de Intervenção, comuns aos meios físico, biótico e socioeconômico, 
concentram-se os impactos imediatamente percebidos nas diferentes etapas do 
empreendimento, passíveis de serem estimados/mensurados e, portanto, 
compensados e/ou mitigados ou potencializados por um conjunto de medidas ou 
programas a serem propostos.  
 
Durante a execução das obras, os impactos decorrem dos bloqueios parciais de vias e 
passeios, circulação de veículos e equipamentos pesados, ruídos, emissões de poeira, 
presença de operários, que afetam diretamente a população e as atividades locais. 
 
A Área de Intervenção abrange os locais de implantação das estações e das 
instalações de apoio à implantação e operação da Linha 4 – Trecho Sul. Essas áreas 
são identificadas a seguir e apresentadas na Figura 8.3-1. 
 
 
1. Canteiros de obras; 
2. Estações Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah e Antero de Quental; 
3. Saídas de Emergência e Poço de Ventilação; 
4. Área de bota-fora. 
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9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
9.1 Meio Físico 
 
9.1.1 Geologia 
 
9.1.1.2 Substrato Geológico da AII, AID e Áreas de Intervenção 
 
Costa (1986) afirma que os maciços costeiros do Rio de Janeiro inserem-se dentro de 
terrenos pré-cambrianos do setor central da denominada Província Mantiqueira, 
representados por um complexo gnáissico-migmático e corpos granitóides 
subordinados, algumas ilhas de plutonitos alcalinos mesocenozóicos e recobrimentos 
sedimentares principalmente holocênicos. Segundo esta autora, os maciços em 
questão constituem uma das mais importantes províncias fisiográficas de expressão 
regional: a planície costeira (região da baixada) que, juntamente com a região 
serrana (Serra do Mar e Serra da Mantiqueira) e o Vale do Paraíba, representam os 
principais componentes da fisiografia do Estado.  
 
De acordo com Coelho Netto (2005), "o relevo escarpado da região sudeste brasileira 
tem sua história geológica associada à evolução da crosta terrestre. Suas rochas 
originadas há mais de 570 milhões de anos no Proterozóico Superior a partir do 
metamorfismo e da deformação de rochas sedimentares e ígneas pré-existentes. “No 
entanto, sua configuração morfológica montanhosa é mais recente, tendo sido 
associada por Asmus e Ferrari (1978, apud COELHO NETTO, 2005) a falhamentos 
paralelos à costa, ocorridos por volta de 65 milhões de anos (Terciário Inferior), em 
associação à abertura do oceano Atlântico” (COELHO NETO, 2005). Os blocos oriundos 
dos falhamentos deram origens aos maciços costeiros, às ilhas e as serras da 
Mantiqueira e do Mar. 
 
Os maciços litorâneos que compões a AII, AID e áreas de intervenção representam 
uma minúscula parte dos blocos falhados da Faixa Ribeira que formou as rochas do 
sudeste brasileiro, sendo constituído predominantemente por gnaisse facoidal, biotita 
gnaisse, kinzigito, granito (granito Favela), conforme é descrito por Pires e Heilbron 
(1989, apud COELHO NETTO, 2005). As rochas predominantes se dispõem em um 
grande dobramento deitado, com falhamentos deslocando essas litologias (COELHO 
NETTO, 2005).  
  
A Faixa ou Orógeno Ribeira, mencionada anteriormente, apresenta trend estrutural 
NESW e resulta da interação entre o Cráton do São Francisco e outra(s) placas e/ou 
microplaca(s) e/ou arco de ilhas situado(s) a sudeste deste cráton, bem como com a 
porção sudoeste do Cráton do Congo (HEILBRON et al., 2004). Esta colisão 
continental (Colisão II, ca. 580 Ma) resultou no empilhamento de terrenos de leste 
para oeste-noroeste.  
 
Apesar da diversidade existente entre as muitas propostas de nomenclatura 
estratigráfica disponíveis na literatura corrente, Heilbron et al. (2004) afirmam que a 
seguinte subdivisão simplificada aplica-se à Província Mantiqueira como um todo: 
 
a) Embasamento arqueano e/ou paleoproterozóico mais velho que 1,7 Ga; 
b) Sequências metassedimentares depositadas em bacias intracontinentais 

paleoproterozóicas a mesoproterozóicas; 
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c) Sequências metassedimentares e metavulcano-sedimentares neoproterozóicas que 
incluem sequências de margem passiva (abertura oceânica), seqüências 
relacionadas ao fechamento de oceanos (bacias de ante-arco e retro-arco), e ao 
estágio da colisão continental (bacias molássicas e de antepaís); 

d) Granitóides neoproterozóicos pré-colisionais, gerados em arco magmático intra-
oceânico ou de margem continental ativa e, portanto contemporâneos a processos 
de subducção; 

e) Granitóides neoproterozóicos sincolisionais; e 
f) Coberturas neoproterozóico-cambrianas associadas a bacias tardi-orogênicas e 

magmatismo pós-colisional. 
 
 
A geologia da área de influência direta, indireta, e das áreas de intervenção do 
canteiro da Lagoa, da Leopoldina, do Batalhão e do Jardim de Alah consiste em rochas 
de idades pré-cambrianas e paleozóicas dos maciços, cortados por diques de idade 
mesozóica e sedimentos quaternários recentes nas áreas de planícies flúvio-
lagunares, que são sucintamente descritas no Quadro 9.1.1.2-1 e espacializadas na 
Figura 9.1.1.2-1. 

 
Quadro 9.1.1.2-1 – Geologia do Traçado da Linha 4 do Metrô. 

IDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 
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Aluviões, 
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Areias quartzosas, lentes de silte 
e argila, argilas e areias, 
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dimensões variadas. 

M
e
so

zó
ic

o
 

C
re

tá
ce

o
 

In
tr

u
sõ

es
 

B
ás

ic
as

 

Diques 
básicos 

Diques de diabásio ou basalto. 
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Favela 

Granito meso a leucocrático, sem 
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equigranular a porfirítico. 
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Gnaisse 
Facoidal 

Ortognaisse com feno cristais de 
k-feldspato de granulometria 
grossa. 

Leptinito 
Paragnaisse, quartzo-feldspático 
granatífero, com textura variando 
de fina a média. 

Kinzigito 

Cordierita-granada-biotita-
gnaisse. Localmente ocorre 
sillimanita. Apresenta textura fina 
a média bem bandadas. 
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Biotita 
Gnaisse 

Variação do kinzigito, apresenta 
estrututura bem estratificada. 
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9.1.1.3 Descrição das Unidades Geológicas Mapeadas 
 

 Cobertura Sedimentar 
 
Na região de estudo ocorrem duas unidades geológicas: os sedimentos aluvionares ou 
depósitos marinhos e flúvio-marinhos, segundo a terminologia usada por Silva (2001), 
e os depósitos coluvionares e de tálus. A primeira unidade têm sua ocorrência nas 
planícies costeiras e colúvio-alúvio-marinhas formadas no entorno dos maciços 
litorâneos enquanto a segunda unidade geológica encontra-se sobre os substratos 
rochosos consolidados no proterozóico, paleozóico e mesozóico.  
 
Os depósitos marinhos e flúvio-marinhos ou aluvionares constituem-se de sedimentos 
de origem marinha, transicionais e aluvionares, compostos por areias quatzosas, 
lentes de silte e argila. São solos inconsolidados, com nível de água elevado, em geral 
próximo à superfície dos terrenos. Sua presença, espessura e propriedades, ao longo 
do traçado, foram definidas através de reconhecimento geológico de superfície e 
dados de sondagens disponíveis e novas sondagens executadas, apresentados 
posteriormente no anexo I. Esta unidade ocorre nos bairros de Ipanema, Leblon, 
Lagoa, Gávea e Jardim Botânico e abrange quase toda a AID, além das áreas de 
intervenção do canteiro de obras do Batalhão, da Lagoa, do Jardim de Alah e da 
Leopoldina. 
 
Silva (2001) aponta que a formação dos depósitos marinhos e flúvio-marinhos está 
relacionada aos processos costeiros associados ao auge da última fase transgressiva 
do nível relativo do mar e sua posterior regressão (<5,1ka). 
 
O assoreamento da área produzido pela chegada de sedimentos fluviais provenientes 
das encostas dos maciços litorâneos, somado à remobilização destes pelos agentes da 
dinâmica costeira, ondas e correntes litorâneas atuantes no interior dos corpos 
lagunares,contribuíram para a formação deste depósito, segmentando-o em camadas 
estratigráficas variadas de acordo com o predomínio do tipo de sedimentos a serem 
depositados - marinhos ou fluviais. Como resultado do processo de sedimentação, os 
sedimentos acumulados no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas proximidades 
da Leopoldina constituem um pacote composto por intercalações de areias, lamas, 
biodetritos carbonáticos e turfas, produzidas nos diversos ambientes deposicionais 
que ainda hoje estão atuantes na área. 
 
As camadas formadas pela sedimentação costeira encontram-se constituídas por 
sedimentos arenosos com boa maturidade textural e mineralógica, exceto quando 
integram margens internas adjacentes ao embasamento, apresentando areias 
arcosianas ou líticas, ricas em seixos e cascalhos (SILVA, 2001). Segundo Martin et al. 
(1997, apud SILVA, 2001), os sistemas lagunares holocênicos, responsáveis pela 
formação do referido depósito, separam terraços arenosos pleistocênicos e 
holocênicos ou nos cursos inferiores de grandes vales não-preenchidos por 
sedimentos fluviais, e são constituídos por sedimentos sílticos e/ou areno-argilosos 
ricos em matéria orgânica, podendo freqüentemente conter grande quantidade de 
conchas de moluscos de ambientes lagunares, fato este comprovado pelas sondagens 
geotécnicas realizadas. 
 
Nas proximidades das vertentes das encostas de todos os morros ocorrem depósitos 
de tálus e colúvio. Esses sedimentos encontram-se interdigitados entre depósitos de 
rampa (colúvio tálus) e sedimentos aluvionares. Em geral, são argilo-arenosos, 
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misturados com blocos rochosos, encontrando-se saturados, depositados sobre o 
substrato rochoso ou sobre solos residuais das rochas do embasamento. Segundo 
Nava et al. (1991, apud AMBIENTAL, 2002), as coberturas sedimentares, delimitadas 
a partir de perfis de sondagens, apresentam espessura média de 10m, composição 
bastante heterogênea, e pouca resistência a penetração. Cabe ressaltar que, nas 
áreas mais baixas e nos talvegues, pode ocorrer a presença de depósitos de rampa 
como colúvio e tálus. 
 

 Unidades Geológicas do Proterozóico e Paleozóico  
 
As diversas unidades geológicas de idade proterozóica e paleozóica são representadas 
por rochas muito antigas, com características geotécnicas muito semelhantes, bem 
favoráveis à implantação de obras subterrâneas e escavações em geral. Estas rochas 
estão divididas, de acordo com suas petrogêneses, em duas unidades básicas: 
Sequência Metassedimentar e Granitóides Intrusivos. 
 
- Sequência Metassedimentar 
 
Denominação informal que designa um conjunto de gnaisses paraderivados, sendo 
constituídos pelas unidades abaixo descritas: 
 
Leptinito 
 
Trata-se de um leucognaisse quartzo-feldspático, com textura em geral fina a média, 
podendo ter variação textural grossa e até pegmatítica. A mineralogia principal é 
composta de microclina, quartzo, plagioclásio com granada e biotita subordinados, 
tendo, como minerais acessórios, apatita, zircão, ilmenita e magnetita. A foliação 
metamórfica é marcante, bem expressa pela orientação das biotitas e pelo 
estiramento dos grãos de quartzo e feldspato. Esta rocha é encontrada ao norte da 
AII, nos altos cursos das sub-bacias do rio Cabeça e dos Macacos e serve como 
material parental para o desenvolvimento de latossolos associados com cambissolos e 
neossolos litólicos, principais tipos de solos encontrados no maciço da Tijuca. 
 
Kinzigito 
 
Caracterizado por cordierita-granada-biotita gnaisse, localmente com ocorrência de 
sillimanita. Contém lentes de rochas calcissilicáticas, leptinito, biotita gnaisse e 
quartzito. Complementam sua mineralogia principal, quartzo k-feldspato e 
plagioclásio, tendo como minerais acessórios, zircão, espinélio, turmalina, apatita, 
ilmenita e magnetita. É uma variação do biotita gnaisse que se sobrepõe ao gnaisse 
facoidal. Distingue-se do biotita gnaisse pela composição mineralógica, mais rico em 
sillimanita, cordierita e granada.  
 
Presente principalmente no setor leste da AII do empreendimento e abrangendo um 
pequeno trecho da AID entre o Morro Dois Irmãos e o Morro do Vidigal, o kinzigito se 
apresenta no alto e médio curso da sub-bacia do rio Rainha como rocha compacta, 
bem orientada, de granulação média cinza-escura, composta de bandas claras onde 
se encontram feldspato esbranquiçado e quartzo incolor que se intercalam com 
bandas escuras de palhetas de biotita marrom. A textura da rocha é nitidamente 
gnáissica e o estado de preservação dos minerais é excelente. 
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Biotita Gnaisse 
 
Fazem parte de uma unidade de composição mineralógica bastante complexa. 
Ocorrem contendo intercalações de quartzitos, em espessos pacotes que recobrem os 
kinzigitos, dos quais se distinguem por se apresentarem em pacotes mais 
estratificados. Formam a maior parte do relevo baixo e vales da Floresta da Tijuca.  
 
Os biotitas-gnaisse e Kinzigitos afloram na AII no setor Oeste da Bacia da Lagoa 
Rodrigo de Freitas e em pequenas quantidades na proximidade do Corte do 
Cantagalo. Segundo Temoteo (1993, AMBIENTAL, 2002), as fraturas nessas litologias 
permitem a percolação de água favorecendo a subpressão, o crescimento de raízes, o 
intemperismo químico ao longo de suas superfícies e o aparecimento de fontes. Os 
cortes de rochas ao longo das estradas Dona Castorina, passando pela Vista Chinesa e 
pela Mesa do Imperador, apresentam trechos com percolação de água pelas fraturas. 
A acentuada foliação e composição heterogênea dessas rochas propiciam baixa 
resistência ao intemperismo, acarretando maior alteração e, dependendo do relevo, 
tem-se a formação de espesso manto de alteração. A espessura aparente dos solos 
residuais de biotita gnaisse e de kinzigito é da ordem de 3,5 m, sendo que níveis com 
maiores espessuras de alteração já foram detectados através de sondagens na região 
da Vista Chinesa, tendo estes alcançado cerca de 30 m de profundidade, sendo os 2 
metros iniciais correspondentes ao material coluvial.  
 
- Granitóides Intrusivos 
 
Designam toda uma geração de granitóides intrudidos nas sequências acima descritas. 
Esta sequência de granitóides intrusivos pode ser descrita pelas seguintes unidades: 
 
Gnaisse Facoidal 
 
É um granitóide foliado com dimensões batolíticas, com textura porfirítica com 
megacristais de k-feldspato (com 5cm de média podendo atingir 10cm). Quartzo 
granada e biotita também compõem sua mineralogia. Localmente pode apresentar 
uma textura mais xistosa. Sua origem está relacionada ao evento de colisão 
continental (VALERIANO et al., 2007, apud MANSUR et al., 2008) que formou o 
Gondwana e que resultou na fusão das rochas da crosta, com consequente 
metamorfização das rochas. Com a erosão e soerguimento da crosta, estas rochas 
que estavam a mais de 20 km de profundidade, chegaram à superfície e passaram a 
sofrer os processos intempéricos. O gnaisse facoidal, mais resistente ao intemperismo 
do que os outros tipos formados no mesmo evento colisional, destaca-se na paisagem 
da Baía de Guanabara (MANSUR et al., 2008). 
 
Na Área de Influência Indireta deste estudo, o Gnaisse Facoidal é o tipo de rocha em 
maior quantidade e aflora nas partes mais elevadas da Serra da Carioca e conforma 
os maciços costeiros na parte sudoeste desta área, sendo encontrado na base do 
Morro Dois Irmãos (Figura 9.1.1.3-1) e na parte leste da sub-bacia da Lagoa, como o 
Morro do Cantagalo, a Pedra do Arpoador, o Morro São João e o Morro do Leme. O 
perfil geológico traçado por Valeriano et al. (2007, apud MANSUR et al., 2008) entre o 
Arpoador e o Maracanã (Figura 9.1.1.3-2) corrobora o predomínio do gnaisse facoidal 
sobre outros tipos de rocha.  
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Figura 9.1.1.3-1 - Topo do Morro Dois Irmãos composto por gnaisse facoidal com presença 

de fraturas ao longo do paredão rochoso. 
 
 

 
Figura 9.1.1.3-2 - Perfil geológico entre o Arpoador e o Maracanã. 

Fonte : VALERIANO et al. (2007, apud MANSUR et al., 2008). 
 
 
Segundo Ambiental (2002), a base das escarpas dos morros do Cantagalo, dos 
Cabritos, e a encosta do Corcovado, configuram locais susceptíveis à queda de lascas 
e blocos rochosos e apresentam extensos depósitos de tálus. Para minimizar este 
risco foram feitas obras de contenções, tais como escoramentos e atiramentos, como 
pode-se observar nas Figuras 9.1.1.3-3 e 9.1.1.3-4.  
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Figuras 9.1.1.3-3 - Escoramento de blocos rochosos no Morro do Cantagalo. 

 
 

 
Figura 9.1.1.3-4 - Escoramento de blocos rochosos no Morro do Cantagalo. 

 
 

Granito Favela 
 
Descrito por Pires et. al. (1982), designa um granito meso a leucocrático, sem 
xistosidade, com contatos bruscos com as rochas encaixantes. A mineralogia principal 
é composta de microclina, quartzo, plagioclásio e biotita, tendo, como acessórios, 
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allanita, zircão, magnetita e apatita. Esta rocha é encontrada em uma pequena porção 
da AII e AID deste estudo, compondo as encostas do Vidigal (Figura 9.1.1.3-5). 
 

 
Figura 9.1.1.3-5 - Favela do Vidigal localizada sobre o Granito Favela. 

 
 

 Intrusões Básicas 
 
- Diques 
 
Os diques de basalto ou diabásio cortam toda a sequência anterior, com a espessura 
variando de poucos centímetros até 50m, encontram-se encaixados nas rochas mais 
antigas. Os diques com maiores espessuras apresentam textura de diabásio e os 
menos espessos, textura de basalto. Trata-se de estruturas tabulares, com direção 
aproximadamente retilínea. Por serem de rochas com minerais ferromagnesianos, 
apresentam maior potencial de alteração que as demais rochas de idade pré-
cambriana. De uma forma geral, recomendou-se, na definição do traçado, evitar-se o 
desenvolvimento das diretrizes dos túneis paralelas a qualquer um desses diques. 
 
9.1.1.4 Geologia Estrutural 
 
Como decorrência do tectonismo, as rochas na área de influência do traçado 
encontram-se perturbadas por dobramentos, falhamentos e fraturamentos, como 
pode-se observar na Figura 9.1.1.4-1. A região parece ter sofrido diferentes fases de 
movimento com mais de uma geração de dobras, onde sistemas de eixos transversais 
aos primeiros provocam superposições de dobramentos, afetando todos os tipos de 
gnaisses existentes. 
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Através da figura apresentada anteriormente, pode-se verificar que, apesar de 
concentradas no início e final do traçado, são inúmeras as falhas e fraturas existentes 
no substrato rochoso que compõe a AID deste estudo, havendo ainda uma extensa 
zona de cisalhamento na proximidade do Morro Dois Irmãos. Nesta zona de 
cisalhamento há contato entre o gnaisse facoidal e o kinzigito, além de rochas muito 
fissuradas com juntas limoníticas silexíticas e argilosas.   
 
As estruturas geológicas encontradas na AID, com suas falhas, fraturas e zonas de 
cisalhamentos são resultado de distintos eventos tectônicos. Amador (1997) aponta 
que, durante e principalmente o final do Ciclo Orogênico Brasileiro, deslocamentos 
transcorrentes condicionaram uma compartimentação da área em unidades de 
características estratigráficas estruturais ou de litologias distintas. Após o tectonismo 
houve o magmatismo de granitos maciços que se intrusionaram nas falhas geradas no 
Ciclo Brasiliano. Durante o Jurássico houve a reativação de antigas falhas Pré-
Cambrianas e as fendas produzidas pelo rompimento foram preenchidas pelo magma 
basáltico, o que gerou o extenso derrame de Basalto da Bacia do Paraná e o enxame 
de diques de diabásio, que cortam as rochas antigas da região da Bacia da Guanabara 
e, consequentemente, da área em estudo (AMADOR, 1997). 
 
No final do Cretáceo e o início do Terciário (60 a 100 milhões de anos), foram 
produzidas grandes falhas normais, de deslocamento quase vertical, aproveitando as 
antigas linhas de fraqueza, desenvolvidas pelo tectonismo Pré-Cambriano, sendo 
responsáveis pela deformação de uma antiga superfície de erosão, que nivelara o 
embasamento, denominada Superfície Sul-Americana (KING, 1956, apud AMADOR, 
1997). A partir do deslocamento gravimétrico de grandes blocos falhados e 
basculhados, houve um escalonamento de áreas elevadas e rebaixadas. Os maciços 
litorâneos que compõem a área de influência direta, indireta e as áreas de intervenção 
são, segundo Ruellan (1944, apud AMADOR, 1997), blocos falhados, basculados para 
o norte, que apresentam um escarpamento dissecado no lado sul. 
 
Conforme mencionado, a região em estudo apresenta complexo padrão estrutural, 
resultante de sucessivos ciclos de deformação onde megadobras recumbentes 
(horizontais) foram afetadas por dobramentos e falhamentos. Valeriano & Magalhães 
(1984), Silva & Silva (1987) e Silva et. al. (1991) propuseram um modelo estrutural 
agrupando as estruturas observadas em quatro fases de deformação: duas fases sin-
metamórficas (D1 e D2) e duas fases pós-auge metamórficas (D3 e D4). Esta 
superposição de fases de deformação, associadas à topografia íngreme, resultam num 
complexo padrão de afloramentos observados na região. 
 
As fases D1 e D2 dão origem à foliação principal, facilmente observada em campo, em 
geral subparalela ao bandamento migmatítico, dobras isoclinais apertadas, variando 
de recumbentes a reclinadas, sendo observadas desde a escala de afloramento até a 
escala de mapa (megadobras). Zonas de cisalhamento com milonitos e lineação de 
estiramento associados, mais raramente sendo observado xistosidade ou clivagem de 
crenulação. Essas dobras apresentam planos axiais que variam de sub-horizontais a 
mergulhos de 35º para WSW ou ESSE. 
 
As fases D3 e D4 geraram dobras abertas sem foliação plano axial associada, com 
orientações ortogonais. As dobras da fase D3 apresentam planos axiais com 
mergulhos íngremes para ENE, tendo seus eixos caimento suave para NNW. A fase D4 
apresenta dobras com planos axiais subverticais de direção NNW, com eixos de 
caimentos suaves para NNW e SSE. Zonas de cisalhamento subverticais com 
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orientação paralela aos planos axiais ocorrem associadas a esta fase de deformação, 
com maior frequência próximo ao litoral, próximo à Avenida Niemeyer. 
 
As estruturas rúpteis são de caráter profundo, consistindo em fraturamentos e 
falhamentos de direções N60º- 70ºE, N30º - 40ºW e E - W. A essas estruturas, 
associam-se os diques básicos que ocorrem nesta região cortando os gnaisses. As 
rochas básicas estão encaixadas nos grandes fraturamentos, apresentando planos de 
fraquezas como, por exemplo, diáclases e, provavelmente, um maior grau de 
alteração devido a sua composição mineralógica. 
 
Tomando como base o contexto regional podemos concluir que os maciços litorâneos, 
no conjunto formado pelas Áreas de Influência Direta, Indireta e as áreas de 
intervenção representam pequena parte dos blocos falhados da Faixa Ribeira do 
Sudeste brasileiro, formados no pré-cambriano, de idade paleozóica (570 ma), 
cortados por diques de idade mesozóica e sedimentos quaternários recentes nas áreas 
de planícies flúvio-lagunares. Há ocorrência de rochas do tipo gnaisse facoidal, biotita 
gnaisse, kinzigito, granito (granito Favela) e ainda em menor representatividade 
quartzito, pegmatitos, charnoquitos, diques de diabásio, diques de alcalinas e brechas 
tectônicas. 
 
São representativas no que tange as unidades geológicas mapeadas duas diferentes 
classes: a cobertura sedimentar e as unidades Geológicas do Proterozóico e 
Paleozóico. A primeira está associada à dinâmica de avanços e recuos do nível do 
mar, além da deposição fluvial nas planícies e sopés de encosta, sendo predominantes 
na AID; a segunda relaciona-se ao substrato rochoso dos maciços costeiros (Unidades 
Geológicas do Proterozóico e Paleozóico) predominando o gnaisse facoidal nas áreas 
altas e paredões rochosos. As rochas das unidades geológicas do Proterozóico e 
Paleozóico constituem minerais muito resistentes e apropriados para obras de 
perfuração; o maior inconveniente são sem dúvida os diques de diabásio e basalto 
que podem chegar a 50 m de espessura, representando pontos de ruptura e/ou 
fraqueza do substrato rochoso. Em todas as áreas de intervenção e influência do 
empreendimento ocorrem falhas, fraturas, dobramentos e pontos de fraqueza que 
tiveram origem em distintas fases tectônicas.  
 
9.1.2 Recursos Minerais 
 
A partir da consulta ao banco de dados Sistema de Informação Geográfica da 
Mineração (SIGMINE), disponível no site do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), foram levantados os processos de titularidade minerária existentes 
nas Áreas de Influência Direta e Indireta da expansão da Linha 4 do Metrô Rio. 
 
O SIGMINE contém informações importantes acerca dos processos de titularidade 
minerária existentes na AII e AID, uma vez que disponibilizam as poligonais das áreas 
com títulos minerários por Estado da Federação atualizado mensalmente, bem como o 
número de seus respectivos processos no DNPM, a fase em que se encontram e os 
nomes dos requerentes dos processos. 
 
Os processos de titularidade minerárias encontrados na AII do empreendimento 
perfazem quatro áreas que estão espacializadas no Mapa de Processos Minerários na 
Figura 9.1.2-1 e discriminados no Quadro 9.1.2-1, Processos de Titularidade Minerária 
na AII e AID do empreendimento, que contém informações relevantes acerca do 
número do processo, ano, tipo e fase atual do processo de requerimento, área 
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solicitada, identificação do requerente, substâncias requeridas, além de informações 
sobre a situação de análise e pendências do processo e último evento de protocolo. 
 
As áreas requeridas ao DNPM são classificadas em dez fases, referentes ao tipo e/ou 
estágio de tramitação do processo no DNPM: Requerimento de Pesquisa (RP), 
Autorização de Pesquisa (AP), Requerimento de Lavra (RL), Concessão de Lavra (CL), 
Requerimento de Licenciamento (RLI), Licenciamento (LI), Requerimento de Lavra 
Garimpeira (RLG), Requerimento de Registro de Extração (RRE), Registro de Extração 
(RE) e Em Disponibilidade (DISP). Entretanto, na AII e AID do empreendimento foram 
encontrados apenas processos de titularidade nas fases de Requerimento de Pesquisa, 
o que representa estar apenas na primeira fase do processo de concessão de 
titularidade minerária. Dos quatro processos de titularidade minerária que se inserem 
na AII, três destes encontram-se parcialmente sobrepostos à AID e, portanto, ao 
traçado da expansão da Linha 4 do Metrô Rio. 
 
Um dos processos que perfazem o traçado, referente à possibilidade de extração de 
granito na área do Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos foi julgado 
indeferido em 2009. Os outros dois processos em questão foram protocolizados 
recentemente, em junho de 2011, e se referem à extração de ilmenita em parte do 
bairro e em toda a Praia de Copacabana, do Leme, Arpoador e parte da Praia de 
Ipanema, e granito no Morro do Cantagalo, respectivamente. Por se tratar de locais 
densamente ocupados e com forte apelo turístico, dificilmente serão conferidas a 
concessão de lavra a estes processos. Por último, tem-se exclusivamente na AII, no 
afloramento rochoso adjacente ao Morro Dois Irmãos, um outro pedido para extração 
de granito que foi indeferido em 2009. Assim, os resultados obtidos com o 
levantamento de Títulos Minerais, nas áreas de influência consideradas, indicam 
serem mínimas as possibilidades de interferência entre as atividades minerárias 
existentes e as de implantação e operação da Linha 4. 
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Quadro 9.1.2-1 – Processos de Titularidade Minerária na AII e AID do empreendimento. 

Processo Ano Fase 
Último 
Evento Nome Substância Uso 

Área 
Km² 

890357/2004 2004 
Requerimento 
de pesquisa 

Indeferimento 
motivo 
diverso 

publicado em 
11/05/2009 

Construtora 
e Mineradora 
Copenhague 

Ltda 

Granito Revestimento 0,07 

890358/2004 2004 
Requerimento 
de pesquisa 

Indeferimento 
motivo 
diverso 

publicado em 
11/05/2009 

Construtora 
e Mineradora 
Copenhague 

Ltda 

Granito Revestimento 5,49 

890422/2011 2011 
Requerimento 
de pesquisa 

Requerimento 
de pesquisa 

protocolizado 
em 

16/06/2011 

Granigeo 
Consultoria 

Ltda 
Granito Brita 0,48 

890423/2011 2011 
Requerimento 
de pesquisa 

Requerimento 
de pesquisa 

protocolizado 
em 

16/06/2011 

Marcilio 
Pessoa 

Bittencourt 
Ilmenita Industrial 2,50 

 
 
9.1.3 Geomorfologia 
 
A configuração do litoral acidentado, o modelado de colinas, escarpas serranas, 
enseadas, estuários, restingas, lagunas e os manguezais encontrados ao longo do 
município do Rio de Janeiro são produtos de sucessivos ciclos erosivos-deposicionais e 
de significativos eventos paleoambientais de variações climáticas e de nível do mar, 
que ocorreram durante todo o Cenozóico, principalmente no Quaternário (AMADOR, 
1997). Muehe (2003) corrobora para esta afirmativa, apontando que a atual linha de 
costa tem sua formação intrinsecamente relacionada aos processos de ajustamento 
morfológico ao nível do mar pós-glacial, com máximo transgressivo datado entre 
7.000 e 5.000 anos antes do presente (A.P.). Eventos tectônicos datados do pré-
cambriano, proterozóico, paleozóico e mesozóico foram igualmente relevantes, uma 
vez que foram responsáveis pela formação do substrato rochoso sobre o qual se 
desenvolveriam as formas de relevo. 
 
Na área de influência indireta, direta e nas áreas de intervenção os eventos 
formadores do modelado terrestre proporcionaram a existência de relevos de 
agradação e degradação, configurando uma exuberante paisagem que atrai milhares 
de turistas por ano, como pode-se observar na Figura 9.1.3-1. De acordo com Silva 
(2002), em mapeamento do relevo do Estado do Rio de Janeiro em escala 1:50.000, 
os primeiros compartimentos geomorfológicos são expressos na AII e AID pelas 
planícies flúvio-marinhas, enquanto como relevos de degradação tem-se as serras 
escarpadas, serras reafeiçoadas e colinas (Figura 9.1.3-2).  
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Figura 9.1.3-1: Geomorfologia da AII, composta por relevos de agradação e degradação. 
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 Relevo de Agradação 
 
Na classificação de Muehe (1998 b, apud BULHÕES, 2006) para o litoral brasileiro, as 
planícies flúvio-marinhas se encontram no macro-compartimento dos Cordões 
Litorâneos, no litoral Sudeste brasileiro, “onde a partir da brusca inflexão do litoral e 
da plataforma continental interna para oeste, resultante da zona de fratura do Rio de 
Janeiro, fez com que os alinhamentos estruturais do embasamento cristalino (de 
orientação nordeste-sudoeste) fossem truncados entre o Cabo Frio e Marambaia, já 
que a orientação geral do litoral é de leste-oeste”.  
 
O compartimento geomorfológico das planícies flúvio-marinhas, predominante na AII, 
AID e nas áreas de intervenção do canteiro de obras do Batalhão, da Lagoa, do Jardim 
de Alah, teve sua formação condicionada pelas flutuações do nível relativo do mar 
desde o Pleistoceno Superior, sendo caracterizado, segundo Dantas (2000), por 
superfícies sub-horizontais de gradiente extremamente suave, convergentes em 
direção à linha de costa em interface com superfícies planas situadas em zonas 
intermarés ou em antigos fundos de lagunas isoladas do oceano por cordões 
litorâneos. O autor aponta ainda que os depósitos coluviais de tálus do maciço 
costeiro circundante se interdigitam ou se sobrepõem com os depósitos aluviais. 
 
Originalmente, este compartimento geomorfológico era marcado por terrenos mal a 
muito mal drenados, com padrão de canais meandrantes a divagantes. Porém, 
sucessivas obras de aterros e retificação de canais tornaram viável a ocupação urbana 
nesta área, ainda que a mesma apresente potencial de vulnerabilidade a eventos de 
inundação em eventos de intensa precipitação (DANTAS, 2000).  
 
Amador (1997), ao dissertar sobre a formação geológica-geomorfológica sobre a bacia 
da Baía de Guanabara, reafirmou o papel da oscilação do nível do mar em relação à 
costa na configuração da paisagem litorânea do Rio de Janeiro. De acordo com este 
autor, com a ocorrência do último glacial no limite do Pleistoceno com o Holoceno, o 
recuo da linha de costa proporcionou o desenvolvimento de inúmeros leques e cones 
aluviais nas bases das escarpas litorâneas do Rio de Janeiro, resultantes do intenso 
processo de denudação dos maciços costeiros circundantes. Condicionadas pelas 
linhas estruturais, “a parte terminal (distal) destes depósitos coalesciam, formando 
um saiote, de onde um escoamento difuso alimentava canais anastomosados” 
(AMADOR, 1997). Neste período, em que o nível do mar recuou 120 metros abaixo do 
nível do mar, a Lagoa Rodrigo de Freitas nada mais era do que um alvéolo 
contribuinte do canal do Paleo-rio-Guanabara.  
 
Entretanto, Amador (1997) aponta que com a Transgressão Flandriana Guanabarina, 
o litoral do Rio de Janeiro vivenciou um afogamento da plataforma continental e dos 
vales pleistocênicos por águas marinhas. Embora gradual, este evento não se 
processou de forma uniforme ou contínua, sendo interrompido por curtas regressões e 
estabilizações que imprimiram paleolinhas de costa sobre a plataforma continental. 
Para Corrêa et al. (1980, apud AMADOR, 1997) durante este período de estabilização 
do nível do mar, houve o retrabalhamento das areias, as quais propiciaram a 
formação dos primeiros cordões litorâneos. Estes geraram condições para a formação 
das primeiras lagunas costeiras do litoral sudeste brasileiro, dentre as quais a Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Segundo Muehe (2003), uma vez migrado o cordão litorâneo para 
sua nova posição de equilíbrio com o nível do mar, posicionando-se entre o mar e a 
planície costeira, a formação de lagunas é favorecida em inundações posteriores 
ocasionadas por ligeira elevação do nível do mar. 
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De acordo com Ambiental (2002), nas ocasiões onde o nível do mar ultrapassou o 
nível atual, o local onde está localizada a Lagoa Rodrigo de Freitas formava uma 
enseada, com o mar chegando até o sopé da Serra da Carioca, o que explica 
sedimentos marinhos encontrados no bairro do Jardim Botânico. Durante o Máximo 
Transgressivo Holocênico, o mar atingiu a base do maciço litorâneo e da Serra do Mar 
e, com o afogamento marinho, todos os pequenos vales fluviais transformaram-se em 
enseadas e sacos, reentrâncias que seriam ornamentados posteriormente por 
restingas e praias, gerando condições propícias para o desenvolvimento da Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Esta, assim como as lagoas de Maricá e Itaipu, érelacionadas ao 
Máximo Transgressivo Holocênico, tendo seu fechamento pelo desenvolvimento dos 
cordões de restingas regressivos (AMADOR, 1997). 
 
Trangressões e regressões e posteriores destruíram, recuaram, retrabalharam e/ou 
produziram novas gerações de restingas. Na última regressão holocênica, houve o 
fechamento da Lagoa Rodrigo de Freitas e o desenvolvimento de manguezais em 
orlando suas margens, além de rápida progradação do litoral flúvio-marinho com o 
desenvolvimento das praias de Copacabana, Ipanema e Leblon (Figura 9.1.3-3). A fim 
de ilustrar a formação da Lagoa Rodrigo de Freitas e de sua planície circundante, é 
apresentada a Figura 9.1.3-4. 
 

 
Figura 9.1.3-3: Planície flúvio-marinha e praia do Leblon, Ipanema e Arpoador. 
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Figura 9.1.3-4 – Ilustração da formação da Lagoa Rodrigo de Freitas, da planície flúvio-
marinha no seu entorno e dos arcos praial do Leblon, Ipanema e Arpoador ao longo do 
Quaternário, a partir das oscilações do nível do mar, desde a Transgressão Flandarina 

Guanabarina (a) até os dias atuais (h). Fonte: www.lagoalimpa.com.br. 
 
 
Ambiental (2002) ressalta que o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro 
modificou por completo as características da Lagoa. Os sucessivos aterros que se 
deram às margens da Lagoa reduziram a área ocupada pelo espelho d'água para dar 
lugar à expansão urbana (Figura 9.1.3-5), estimando-se que 1/3 da área total da 
Lagoa tenha sido alterada, tendo como resultado a descaracterização do seu entorno 
que, com a perda da vegetação original, acabou também com grande parte da fauna. 
A rede de drenagem que chegava à Lagoa também sofreu alterações, principalmente 
através da canalização de rios, retificação de canais, diminuição da quantidade de 
sedimentos que aportavam na Lagoa.  
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Figura 9.1.3-5 – Densa ocupação urbana no entorno do da Lagoa 

Rodrigo de Freitas, com seu espelho d’água ao fundo. 
 
 
Bulhões (2006) aponta que as praias abrangidas pela AII são praias oceânicas 
arenosas apoiadas sobre cordões litorâneos holocênicos, ao qual estão normalmente 
associados separadas por promontórios rochosos cristalinos, expostas a regimes de 
micro-maré (amplitude em sizígia menor que 2 m) segundo classificação de Davies  
(1964, apud BULHÕES, 2006) e dominadas por ondas. Estas praias apresentam 
morfologias tanto em planta quanto em perfil, composição granulométrica e processos 
dinâmicos na zona de surfe resultantes da incidência, da distribuição de energia, do 
período e da arrebentação das ondas, sendo expostas às ondulações de tempestades 
provenientes do quadrante SW–SE e ondas de tempo bom provenientes do quadrante 
NE–SE (BULHOES, 2003, apud BULHÕES, 2006). 
 
Relatório elaborado pela EBX (2010) aponta que o arco praial que constitui as praias 
de Ipanema e Leblon é limitado a oeste pelo Morro do Vidigal e pela ponta do 
Arpoador a leste. Este arco possui uma extensão total de aproximadamente 4 km, 
sendo seccionado pelo canal do Jardim de Alah, que separa as praias do Leblon e 
Ipanema, que apresentam extensões de 1,3 km e 2,7 km respectivamente, e constitui 
uma barreira arenosa que isola a laguna Rodrigo de Freitas do contado direto com o 
oceano. “Em suas condições naturais este canal tinha livre migração lateral, sendo 
também um canal intermitente, abrindo apenas quando o nível de água da lagoa 
estava bastante elevado” (EBX, 2010). 
 
Fortunato et al. (2008) caracterizam a morfologia das praias do Leblon, Ipanema e 
Arpoador pela existência de uma orla arenosa contínua, ligeiramente arqueada e 
voltada aproximadamente para sul. Estas praias são e constituídas por areias médias, 
de diâmetro mediano da ordem de 0,4mm, com largura da faixa emersa variando de 
70 a 100 m nas praias do Leblon e de Ipanema, e de 20 a 40 m na praia do Arpoador, 
estando sujeita a variações interanuais. Estes autores afirmam que “estas variações 
podem originar situações persistentes de oscilação global da massa de areia: para 
Este, engordando o Arpoador e emagrecendo o Leblon; para Oeste, engordando a 
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praia do Leblon e emagrecendo a do Arpoador”, como se pode observar nos 
levantamentos temporais das partes emersas das praias em questão, apresentados na 
Figura 9.1.3-6. 
 

 
Figura 9.1.3-6: Levantamentos temporais das partes emersas das praias do 

Leblon, Ipanema e Arpoador. Fonte: Fortunato et al. (2008). 
 
 

 Relevos de Degradação 
 
Através do mapa geomorfológico confeccionado por Silva (2002), pode-se verificar a 
existência de três compartimentos geomorfológicos típicos de relevo de degradação – 
morros, serras reafeiçoadas e serras escarpadas. O primeiro compartimento, com 
desnivelamento altimétrico de 100 a 200 metros, tem sua ocorrência nas encostas de 
Copacabana e no Morro do Cantagalo (Figura 9.1.3-7), estando este parcialmente 
inserido nos domínios da AID. De acordo com Dantas (2001), nestas localidades tem-
se a presença de vertentes retilíneas e côncavas e topos aguçados ou alinhados, com 
sedimentação de colúvios e alúvio. 
 

 
Figura 9.1.3-7: Morro do Cantagalo com suas vertentes retilíneas e declivosas.  
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As escarpas reafeiçoadas, que também compõe parte da AID através do Morro Dois 
Irmãos, representam relevos com vertentes, predominantemente, retilíneas a 
côncavas e escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente 
arredondados, que se destacam topograficamente do domínio colinoso. Com 
amplitudes topográficas entre 200 e 400 metros, são encontrados, neste 
compartimento, ocorrência de colúvios e depósitos de tálus, solos rasos e 
afloramentos de rocha. Por último, são observadas a noroeste da AII, o 
compartimento de escarpas serranas com amplitudes superiores a 400ms, localizadas 
sobre o Maciço da Tijuca e denominadas de Serra da Carioca. Segundo Dantas 
(2000), encontra-se na Serra da Carioca vertentes escarpadas e topos de cristas 
alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. Os gradientes são muito elevados, 
havendo ocorrência de colúvios e depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de 
rocha. Através da Figura 9.1.3-8 pode-se observar os compartimentos 
geomorfológicos de serras reafeiçoadas e serras escarpadas encontrados na AII e AID 
deste estudo. 
 

 
Figura 9.1.3-8: Morro Dois Irmãos no canto esquerdo com suas encostas do 

compartimento, serras reafeiçoadas e serras escarpadas no canto direito. 
 
 
O Maciço da Tijuca abrange cerca de 130km2 de área, e conta com presença de “pães 
de açúcar”, encostas com acentuados declives, paredões e escarpas, picos e mesas. 
Os morros e pontões encontrados na área de influência do empreendimento deste 
estudo como o Morro Dois Irmãos e o do Cantagalo, parcialmente inseridos na AID, 
são considerados por Costa (1986) “reflexo da resistência litológica à erosão 
apresentada pelo gnaisse facoidal que tem sua principal área de ocorrência ao 
sul/sudeste do Maciço da Tijuca, onde tais feições aparecem em evidência”. Rosas 
(1991) aponta que os pontões rochosos que sobressaem nos maciços litorâneos 
constituem importantes centros de dispersão hidrológica.  
 
No que tange à declividade das encostas, Costa (1986) aponta que o Maciço da Tijuca 
é, dentre os maciços da cidade do Rio de Janeiro, o que apresenta as maiores 
declividades, sendo as encostas da Zona Sul, onde a AII e AID e algumas das áreas 
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de intervenção encontram-se inseridas, as mais íngremes destes, fato provavelmente 
relacionado ao basculamento da tectônica de blocos falhados, mergulhados para o 
norte. Coelho Netto (1992) afirma que, localmente, o declive das encostas pode variar 
abruptamente e, a montante ou jusante de zonas sob forte gradiente, é possivel 
justapor-se uma de baixo gradiente. Esses degraus suspensos constituem divisores de 
águas dos sistemas de drenagem de baixa ordem hierárquica.  
 
Estudo realizado por GEOHECO-UFRJ/SMAC (2004) nas sub-bacias hidrográficas do 
Vidigal, do rio Rainha, do rio dos Macacos e do rio Cabeça verificaram um predomínio 
de encostas com declividades entre 20 e 35°, correspondendo a 58% das encostas da 
sub-bacia do rio dos Macacos; 55% do rio Cabeça; 48% do rio Rainha e 50 % do 
Vidigal. As encostas com declividades superiores a 35° são encontradas 
majoritariamente próximas aos divisores das sub-bacias em questão e correspondem 
entre 20 a 30% do total das encostas.  
 
O mesmo estudo constatou que todas as sub-bacias mencionadas possuem encostas 
predominantemente de orientação voltada para o sul e de forma convexa, sendo a 
orientação das vertentes e a geometria das encostas resultado de forte controle lito-
estrutural no desenvolvimento do relevo. Temoteo (1993, apud AMBIENTAL, 2002), 
ao fazer correlação entre o tipo de encosta e os processos de morfogênese, verificou 
que encostas convexas de baixas declividades possuem como morfogênese dominante 
o intemperismo físico e químico, além de processos coluvionares e aluvionares, 
enquanto as encostas convexas mais íngremes contribuem para o transporte de 
material advindo de movimentos de massa, como pode-se observar no Quadro 9.1.3-
1. 
 

Quadro 9.1.3-1: Tipo de Encosta Segundo os Processos de Morfogênese. 
Unidades Morfológicas Morfogênese Dominante 

Relevo de formas convexas  
(baixa declividade) 

Intemperismo físico e químico, processos coluvionares e 
aluvionares associados a movimentos laterais de água 
subsuperficial e pedogênese. 

Relevo de formas retilíneas  
(ângulo de 30o) 

Escorregamentos condicionados por ruptura de declive positiva 
de topo, rastejo, desplacamento de lascas e descalçamento de 
matacões. Predominância de intemperismo físico e químico. 

Relevo de formas convexas (depósitos  
de meia-encosta abruptos e de tálus) 

Transporte de material por movimentos de solo devidos à 
acumulação instável de detritos de granulometria variada, 
sujeitos a intemperismo químico, rastejo e descalçamento de 
matacões. 

Relevo de forma retilínea. Depósitos  
de meia- encosta suave e depósitos 
coluviais 

Acumulação de material proveniente de movimentos de massa, 
sujeitos a intenso intemperismo químico, rastejo e 
descalçamento de matacões. 

Relevo de formas côncavas (rampas  
de colúvio) 

Acumulação estável de detritos finos. 

Fonte: Temoteo (1993, apud AMBIENTAL, 2002). 
 
 
Ao discorrer acerca das características geomorfológicas do maciço da Tijuca, Rocha 
Leão (1997) destacou que depósito de tálus e colúvios recobrem grande parte da 
superfície das encostas. Os depósitos de tálus situam-se nas bases das encostas com 
forte declividade, sendo constituídos de materiais depositados por ação da gravidade, 
oriundos do intemperismo das rochas, de composição granulométrica muito variável. 
Eles são muito suscetíveis à instabilização, especialmente, sob ação antrópica e das 
precipitações intensas, favorecendo assim os deslizamentos de encostas. Colúvios, 
entretanto, são depósitos de fragmentos mais homogêneos, de composição 
granulométrica variável, situados nos sopés de encostas e vales, formados por ação 
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das precipitações e que podem recobrir os solos residuais que ocorrem nesses locais. 
Estes têm origem na deposição de materiais nas vertentes e se caracterizam pela 
heterogeneidade de materiais, possuindo trechos com concentração de blocos (ROCHA 
LEÃO, 1997).  
 
Podem ocorrer movimentos de massa quando há rompimento do equilíbrio na 
interface colúvio/solo, devido à ação de águas da chuva e de enxurradas. De acordo 
com Ambiental (2002), depósitos de tálus ocorrem associados aos biotitas-gnaisse, 
kinzigitos, gnaisses facoidais e leptinitos, na base das encostas, em faixas de ruptura 
de declive, sendo mais frequentes nestas últimas unidades, enquanto depósitos de 
colúvio ocorrem de modo generalizado sobre as unidades litológicas existentes no 
maciço costeiro.  
 
Estudo sobre os aspectos morfo-lito-estruturais do maciço da Tijuca, desenvolvidos 
por Costa (1986) constatou que, em resposta ao controle exercido pelos gnaisses, as 
encostas dos vales do Maciço da Tijuca são assimétricas. Além disso, o padrão de 
drenagem representativo é o paralelo a subparalelo, ou seja, constitui-se de rios que 
correm quase que paralelos uns aos outros. No presente caso, há a forte declividade 
aliada ao controle estrutural exercido pela direção do mergulho dos gnaisses. Os rios 
da vertente sul da Serra da Carioca são características dessa morfologia. Coelho Netto 
(1992) corrobora para esta afirmativa, apontando que os “sistemas de drenagem 
canalizados são em grande parte controlados pelas estruturas geológicas, em especial 
pelo fraturamento das rochas. Nos cursos superiores, os mais importantes canais 
fluviais estão confinados em fundos de vales estreitos e profundos, com encostas 
laterais bastante íngremes”. 
 
A partir do que foi descrito anteriormente, pode-se concluir que os relevos de 
agradação, classificados como planícies flúvio-marinhas, formam praticamente toda a 
extensão da AID, formados pela dinâmica de subidas e descidas do nível marinho, 
ocorridas principalmente durante o final do Pleistoceno e no Holoceno. O fechamento 
da Lagoa Rodrigo de Freitas iniciada no final da Transgressão Flandarina Guanabarina, 
proporcionou a descida do nível do mar desde o sopé da Serra da Carioca até arco 
praial do Leblon, Ipanema e Arpoador, formando um cordão arenoso. Os sedimentos 
ali encontrados são principalmente de origem flúvio-marinha. Vale destacar ainda que 
desde o início do processo de urbanização a Lagoa Rodrigo de Freitas teve seu 
espelho d’água reduzido em cerca de 1/3.  
 
Os relevos de degradação são predominantes na Serra da Carioca, inserida 
parcialmente na AII. Entretanto, estes também ocorrem na AID, nas áreas do morro 
do Cantagalo e no Dois Irmãos. Segundo Silva (2002), esses relevos são subdivididos 
em três classes: morros (100 a 200m) serras reafeiçoadas (200 a 400m) e serras 
escarpadas (> 400m). Os relevos de degradação encontrados são formados 
principalmente pelo gnaisse facoidal e pelos depósitos coluvionares e de tálus, sendo 
estes últimos os mais suscetíveis aos de movimentos de massa.  
 
9.1.4 Classificação dos Solos 
 
9.1.4.1 Classes de Solos 
 
A caracterização dos aspectos pedológicos das áreas de influência direta, indireta e de 
intervenção da expansão da Linha 4 do Metrô Rio foi possível através da utilização do 
mapeamento semidetalhado de solos do município do Rio de Janeiro gerado por 
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Palmieri et al. (2004), pesquisadores da EMBRAPA SOLOS e TABULEIROS COSTEIROS 
(2004), elaborado em escala de 1:75.000, do seu respectivo relatório e de sondagens 
à percussão feitas no entorno do traçado da expansão da Linha 4 do Metrô. 
 
O mapeamento pedológico consistiu na atualização do mapa de solos elaborado 
previamente pela Embrapa (1980), tendo este sido ajustado à base fornecida pelo 
município em meio digital e às classes de solo identificadas correlacionadas ao 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, gerando inúmeras alterações na 
terminologia das classes e da legenda. 
 
O mapa em questão, apresentado na Figura 9.1.4.1-1, permitiu verificar a 
predominância de associações de latossolos vermelho-amarelos e amarelos, argissolos 
vermelho-amarelos e amarelos, cambissolos e neossolos litólicos, afloramentos 
rochosos e áreas urbanas na AII e AID. As classes de solos são brevemente descritas 
a seguir, a partir de definições estabelecidas por Palmieri et al. (2004), Lepsch 
(2002), Resende et al. (2002) e pelo CPRM (2001).  
 

a) Latossolo Vermelho-Amarelo e Amarelo  
 
Sob essa denominação, estão compreendidos solos minerais, não hidromórficos, com 
horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizontes 
A. Este tipo de solo representa solos muito profundos, com espessura do solum em 
geral superior a 2m, em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, sendo 
resultado de enérgicas transformações no material constitutivo (CPRM, 2001). 
 
Lepsch (2002) aponta que a transição entre os horizontes deste solo é gradual ou 
difusa, e quase sempre a última diferença a se perceber no perfil é o escurecimento 
do horizonte A, ocasionado pelo acúmulo de húmus advindo de uma intensa 
decomposição de restos vegetais, como é possível observar na Figura 9.1.4.1-2. As 
argilas são majoritariamente do tipo caulinita, cujas partículas são revestidas por 
óxidos de ferro, responsáveis pelas típicas cores avermelhadas. Além disso, há um 
predomínio de argila tipo 1:1 com baixa quantidade de minerais primários e baixa 
reserva de elementos nutritivos para as plantas. A estrutura do horizonte A é 
composta de agregados com formatos arredondados e tamanhos muito pequenos (0,5 
a 3,0mm), os quais favorecem a ocorrência de grande quantidade de macroporos 
entre ele, o que proporciona uma alta permeabilidade à água, mesmo com elevados 
teores de argila (LEPSCH, 2002).  
 
Os Latossolos Vermelho-Amarelos, assim como os Latossolos, compreendem solos 
não hidromórficos com horizonte “B” latossólico, tendo, porém, relação sílica/alúmina 
(Ki) baixa, com coloração variando de vermelho para amarelo e gamas intermediárias. 
Normalmente são solos muito profundos à profundos, com seqüência “A”, “B” e “C”, 
com transição difusa e gradual. Além disso, são de acentuadamente à bem drenados. 
Os Latossolos Vermelho-Amarelos, da mesma maneira que os demais tipos de 
Latossolos, sofrem intemperismo avançado, o que resulta no empobrecimento dos 
minerais do solo. 
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Figura 9.1.4.1-2 - Horizonte A de Latossolo em encosta próxima a 

Vista Chinesa - AII do empreendimento. 
 

b)  Argissolos Vermelho-Amarelo e Amarelo 
 
Argissolos são classificados por Lepsch (2002) como solos bem intemperizados, que 
apresentam horizonte B com acúmulo de argila proveniente da migração do horizonte 
A, fazendo com que o horizonte A fique menos argiloso que o horizonte B. Os 
Argissolos freqüentemente possuem sua ocorrência associada aos Latossolos, 
apresentando o horizonte E com coloração mais clara que o A e B, visto que estes 
possuem maior teor de nutrientes. Os horizontes deste solo são bem definidos e 
possuem minerais pouco resistentes ao intemperismo. Segundo CPRM (2001) os 
Argissolos, assim como os Latossolos, fazem parte da classe que compreende solos 
minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural de coloração que varia de 
vermelha a amarela e teores de Fe2O3 inferiores a 150g/kg. O horizonte A pode ser 
de diferentes tipos, exceto chernozêmico em situações em que o horizonte Bt 
contenha argila de atividade alta (Ta), e húmico, quando além de Ta o solo seja álico. 
 
No que tange aos Argissolos Vermelho-Amarelos, a EMBRAPA (1999) os classifica 
como solos formados por material mineral, com baixa atividade de argila e horizonte 
B textural imediatamente abaixo de um horizonte A ou E, sendo normalmente 
presentes em relevo de colinas e maciços costeiros, como ocorre na AII e AID do 
empreendimento (Figuras 9.1.4.1-3 e 9.1.4.1-4). Esses solos se formam a partir de 
um processo de ferratilização incompleto, sendo de forte a moderadamente ácidos, 
com alta ou baixa saturação por bases, predominantemente caulíticos e com relação 
molecular ki entre 1,0 e 2,3. Sua profundidade é variável, assim como a textura, que 
pode variar de arenosa a argilosa no horizonte A e de média à muito argilosa no 
horizonte Bt, sempre havendo aumento de argila daquele para este (EMBRAPA, 1999). 
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Figura 9.1.4.1-3 - Argissolo com poucos agregados em encosta convexo-

retilínea no Parque Municipal Penhasco Dois Irmãos, na AID do 
empreendimento. 

 

 
Figura 9.1.4.1-4 - Argissolo encontrado no reverso da encosta do Dois 

Irmãos com presença de muitas raízes finas e serrapilheira mais espessa que 
nos demais solos encontrados no Parque. 
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c) Cambissolos 
 

Apresentam características similares aos latossolos, mas diferenciam-se por serem 
menos evoluídos, possuindo, portanto, profundidade inferior a estes e por 
apresentarem presença de minerais primários não intemperizados. Esta presença de 
minerais primários não intemperizados está vinculada a uma série de fatores, tais 
como a atividade da argila ser superior a dos latossolos; a presença de minerais 
amorfos na fração argila; e pelos teores de silte serem mais elevados. Os Cambissolos 
são de caráter álico e possuem, ainda, textura média argilosa, sendo geralmente de 
muito à moderadamente drenados (CPRM, 2000). Lepsch (2002) os define como solos 
“embriônicos”, ou seja, apresentam desenvolvimento de feições (ou horizontes) muito 
fraco ou moderado quando comparados aos solos bem desenvolvidos. Segundo este 
autor, os Cambissolos são constituídos predominantemente por materiais minerais 
com um ou mais horizonte superficial (A, O ou H), que se assenta diretamente sob um 
horizonte subsuperficial B “câmbico”. 
 
O horizonte subsuperficial B é incipiente, constituídos por material mineral. Este 
horizonte para que seja diagnóstico precisa apresentar pelo menos 10 cm de 
espessura, ser de cores brunadas, amareladas e avermelhadas, ou acinzentadas com 
mosqueados, de textura franco arenosa ou mais fina, entre outras características. 
Esta classe tem características muito variáveis de um local para o outro. Entretanto, 
normalmente possui teores uniformes de argila em todo o solum, embora se admita 
diferença marcante do A para o Bi nos casos de solos desenvolvidos em sedimentos 
aluviais.  
 

 
Figura 9.1.4.1-5 - Associação de Cambissolo com Argissolo no Parque 

Municipal da Catacumba. 
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d) Neossolo Litólico 
 
Os Neossolos Litólicos constituem solos minerais pouco desenvolvidos, rasos, 
formados por um horizonte A estabelecido diretamente sobre a rocha, ou sobre um 
horizonte C ou B incipiente com espessura inferior a 50 cm. Apresentam perfis tipo A-
R, ou seja, um horizonte A sobre rocha, ou ainda do tipo A-C-R (RESENDE et al., 
2002). É comum apresentarem minerais de pouca resistência ao intemperismo, com 
presença de cascalhos e calhaus de rocha semi-intemperizada. No que se refere aos 
Neossolos distróficos ou álicos, estes podem ocorrer em duas situações: quando 
desenvolvidos sobre rochas muito pobres, e quando as condições pedoclimáticas 
favorecem mais a lixiviação do que a intemperização (RESENDE et al., 2002). De 
acordo com o CPRM (2001) esta classe de solo encontra-se normalmente associada a 
Cambissolos e Afloramentos Rochosos, sendo bastante comum nas escarpas da Serra 
do Mar, juntamente aos maciços e afloramentos rochosos (CPRM, 2000). Na AII e AID 
deste estudo esta classe de solo se faz presente em associação de Argissolos e 
Afloramentos Rochosos (Figura 9.1.4.1-6). 
 

 
Figura 9.1.4.1-6 - Associação de Neossolo Litólico, Afloramento rochoso e 

Argissolo no Parque Municipal Penhasco Dois Irmãos. 
 
 
9.1.4.2 Unidades de Mapeamento na AII, AID e Áreas de Intervenção 
 
O mapeamento das classes de solo existentes no município do Rio de Janeiro, 
realizado por Palmieri et al. (2004), permitiu que fossem identificadas sete unidades 
de mapeamento na AII - afloramentos rochosos, área urbana, as associações de solo 
LVAd4, PVAd5 e PVAe4, água e praia na AII do empreendimento. A AID apresenta 
apenas as associações PVAd5 e PVAe4, afloramentos rochosos e área urbana 
enquanto as áreas de intervenção do canteiro de obras do Batalhão, da Lagoa, da 
Leopoldina e do local de bota-fora foram todas mapeadas como áreas urbanas. No 
Quadro 9.1.4.2-1 é possível visualizar a descrição das associações de solos da AII, 
feitas em consonância com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 
2006). 
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Quadro 9.1.4.2-1 - Descrição das Associações de Solos encontradas na AII. 

Unidade Associação de solos 

PVAd5 

Argissolo vermelho-amarelo distrófico típico + Argissolo amarelo distrófico típico ou 
abrúpto, ambos álicos + Argissolo vermelho-amarelo eutrófico câmbico, todos 
textura média/argilosa ou média/muito argilosa + Neossolo litólico distrófico típico, 
textura média cascalhenta ou média, argila de baixa atividade, substrato rochas 
gnássicas ácidas, todos A moderado, fase floresta tropical subcaducifólia, relevo 
forte ondulado 

PVAe4 

Argissolo vermelho-amarelo eutrófico câmbico ou saprolítico + Argissolo amarelo 
eutrófico câmbico ou léptico, ambos textura média/argilosa, fase floresta tropical 
subcaducifólia + Neossolo litólico eutrófico típico, textura média ou média 
cascalhenta, argila de baixa atividade, substrato rochas gnássicas, fase floresta 
tropical caducifólia, todos com horizonte A moderado, relevo forte ondulado + 
Afloramentos de rocha  

LVAd4 

Latossolo vermelho-amarelo distrófico câmbico ou típico + Latossolo amarelo 
distrófico câmbico ou típico, ambos textura argilosa + Cambissolo háplico, argilas de 
baixa atividade, distrófico latossólico ou típico, textura argilosa ou média 
cascalhenta, substrato rochas alcalinas ácidas + Neossolo litólico distrófico típico, 
textura média cascalhenta ou média, argilas de baixa atividade, substrato rochas 
alcalinas ácidas, todos com horizonte A moderado, álicos, fase floresta tropical 
subperenifólia, relevo montanhoso 

 
 
Através das unidades de mapeamento, pode-se computar que a unidade 
predominante na AII é a Área Urbana, que corresponde a 37% da Área de Influência 
Indireta e de boa parte dos bairros de Copacabana, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea e 
quase a totalidade dos bairros de Leblon e Ipanema (Gráfico 9.1.4.2-1). Em segundo 
lugar, tem-se a associação de solos LVAd4 encontrada nas encostas do maciço da 
Tijuca. 
 

Gráfico 9.1.4.2-1 - Distribuição percentual das unidades de mapeamento na AII. 

 
 
 

Apesar de representarem apenas 7% da área total da AII, ocorrem expressivos 
afloramentos rochosos na área de estudo, como o Pico Dois Irmãos, o Pavão-



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-40

Pavãozinho e o Morro da Catacumba, como pode-se observar na figura 9.1.4.2-1. 
Segundo o mapeamento da AID, o predomínio de área urbana é ainda maior, pois 
esta chega a ocupar mais de 76% dos solos da AID, como pode-se ver no Gráfico 
9.1.4.2-2. 
 

 
Figura 9.1.4.2-1 - Afloramento rochoso no Cantagalo. 

 
 

Gráfico 9.1.4.2-2 - Distribuição percentual das unidades de mapeamento na AII. 

 
 
 
Silva (2011) ressalta que no atual sistema brasileiro de classificação dos solos não 
está previsto uma classe para os solos localizados em áreas urbanas, fato que pode 
ser justificado pela enorme dificuldade em se realizarem observações nas mesmas. 
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Isso ocorre, pois nem sempre existem obras que promovam a retirada da camada de 
asfalto e concreto que recobre os solos. Este mesmo autor aponta que os solos de 
áreas urbanas, principal unidade de mapeamento encontrada na AII, AID e nas áreas 
de intervenção do empreendimento, apresentam grande variação quanto à 
composição química, física e morfológica e que em áreas urbanas consolidadas – caso 
da área de estudo do presente empreendimento – não se pode dizer que há um solo 
propriamente dito, pois aterros, decapeamentos e a impermeabilização do solo são 
tão fortes que descaracterizam aquilo que se convencionou chamar de solo. Segundo 
Silva (2011), nas áreas urbanas o papel da água no processo de formação dos solos, 
na recarga do lençol freático e dos aqüíferos é praticamente eliminado, uma vez que 
há o predomínio do escoamento superficial em detrimento do processo de infiltração, 
o que acarreta no aumento dos picos de cheias nas bacias hidrográficas.  
 
Apesar da área de entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas ter sido classificada como área 
urbana, há indícios de que os solos que a circundam sejam originalmente 
hidromórficos, visto que, estes solos, derivados de sedimentos do Holoceno, são 
desenvolvidos em condições de excesso d’água sob influência de lençol freático e a 
recorrência de cheias e inundações nas margens da Lagoa favorece o 
desenvolvimento destes. Trabalhos de campo corroboraram para esta conclusão, pois 
os solos encontrados no entorno da Lagoa, apresentam características comuns a estes 
solos, como pode-se observar nas Figuras 9.1.4.2-2 e 9.1.4.2-3. Estas imagens, 
tiradas próxima a área de intervenção do canteiro de obras da Lagoa, que servirá para 
estocagem de aduelas, mostram solos com coloração cinza e com armazenamento de 
matéria orgânica que, de acordo com IAP (2011), são comuns em solos hidromórficos 
em virtude da presença de ferro reduzido, ou ausência de ferro trivalente. IAP (2011) 
ressalta ainda que independente de sua drenagem atual e, em virtude do processo de 
formação dos solos hidromórficos, seus perfis apresentam, comumente, dentro de 50 
(cinqüenta) centímetros a partir da superfície, cores acinzentadas, azuladas ou 
esverdeadas e/ou cores pretas resultantes do acúmulo de matéria orgânica. 
 

 
Figura 9.1.4.2-2 - Exemplo de possível solo hidromórfico encontrado no 

Parque do Cantagalo, no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
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Figura 9.1.4.2-3 - Possível solo hidromórfico com acúmulo de matéria orgânica 

encontrado no Parque do Cantagalo, no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
 
A ocupação dos solos hidromórficos representa alto risco para a população, pois 
episodicamente esses locais são inundados em grandes eventos de precipitação, já 
que para Silva (2011), margens de rios, lagos e lagoas são ambientes destinados ao 
escoamento das águas durante as cheias mais intensas e com elevado intervalo de 
recorrência. À medida que os solos hidromórficos, normalmente associados às áreas 
de várzea, são ocupados e as áreas impermeabilizadas aumentam acentuadamente, a 
freqüência das inundações é maior, assim como ocorrem maiores picos de cheias e 
locais alagados. Eventos como estes tem sido comum na Zona Sul, causando 
prejuízos a mobilidade urbana. Na Figura 9.1.4.2-4 é possível observar o entorno do 
campo de Baseball existente no Parque do Cantagalo - área próxima à área de 
intervenção do canteiro de obras da Lagoa - com seus solos parcialmente encharcados 
num período de seca. 
 

  
Figura 9.1.4.2-4 - Solos periodicamente inundados no Parque do Cantagalo, 

entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
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No que se refere à segunda unidade de mapeamento com maior expressão na AII, a 
associação de solos LVAd4 - composta de Latossolos Vermelho-Amarelo, Latossolo 
Amarelo, Cambissolo e Neossolo Litólico - presente sobre o maciço da Tijuca, Rocha 
Leão (1997) aponta que o maciço da Tijuca apresenta diferentes coberturas 
pedológicas, devido às diferenças nos materiais de origem e à morfologia das 
encostas, que possibilitam diferentes processos de formação e deposição dos solos 
nas vertentes, resultando na variação de classes de solos encontrada pelo 
mapeamento de Palmieri et al. (2004).  
 
Nos topos das serras e em concavidades de afloramento rochosos são encontradas 
áreas de solos rasos como ocorrência de solos orgânicos, que se desenvolvem a partir 
da decomposição da biomassa vegetal presente nos afloramentos rochosos. Coelho 
Netto (1979, in: ROCHA LEÃO, 1997) descreve a formação de solos orgânicos em 
afloramentos rochosos, apontando o papel das fraturas, que permitem a fixação das 
raízes da vegetação rasteira que recobre esses solos. De acordo com Rosas (1991), 
na porção superior do maciço ocorrem localmente os Cambissolos e Neossolos 
Litólicos, este relacionado aos solos pouco espessos formados sobre as rochas e 
aqueles referentes justamente a transição entre os Neossolos Litólicos e os 
Latossolos.   
 
Nas áreas de topografia acidentada, localizadas em substrato rochoso Pré-Cambriano 
caracterizado principalmente pela presença de biotita-gnaisse, há o desenvolvimento 
de solos coluviais classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo e Cambissolo 
(ROSAS, 1991). Coelho Netto et al. (1980, apud COLEHO NETTO, 1992) apontam 
para a predominância de areias quartzosas com baixo teor de feldspatos nos solos 
coluviais, com exceção nos solos com blocos de gnaisse granitóide cuja alteração 
mecânica propicia um enriquecimento de feldspato, principalmente nas frações mais 
finas (0,125mm). 
 
Ao analisarem a textura dos solos, estes autores verificaram uma pequena variação 
textural nos perfis de solos predominando grãos de areia grosseira (0,5 a 2mm) e 
encontraram percentuais médios de silte e argila em torno de 35%, variando de 30% 
a 45% das partes superiores das encostas para as partes inferiores, respectivamente. 
"Nos eixos das encostas côncavas, o percentual de grãos finos (silte e argila) tende a 
decrescer em relação às encostas laterais e zonas de cabeceiras, como conseqüência 
da maior lavagem, principalmente no topo dos solos (até 15 cm)" (COELHO NETTO et 
al., 1980, apud COELHO NETTO, 1992). Coelho Netto (1992) destaca ainda que na 
presença da biotita-gnaisse podem ocorrer solos mais espessos quando em condições 
planas, enquanto em locais de topografia acidentada  há uma tendência de formação 
de solos rasos.  
 
Rosas (1991) aponta que os solos na Floresta da Tijuca possuem condições favoráveis 
de aeração e permeabilidade para o desenvolvimento radicular dos vegetais e intensa 
atividade biológica. Essas condições são expressas em parâmetros como a presença 
de argila altamente floculada; estrutura granular; densidade aparente entre 1.0 e 1.5, 
aumentando com a profundidade; e como a porosidade total, que tende a diminuir 
dentro dos perfis de solos, podendo atingir valores superiores a 60% no topo e 
reduzindo para cerca de 45% em profundidade. Segundo este autor, a maior 
porosidade no topo dos solos (horizonte A) associa-se à atividade biológica promovida 
pela mesofauna endopedônica e pelos sistemas radiculares, podendo ocorrer nessa 
mesma faixa teores de matéria orgânica maiores do que em profundidade. 
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Rosas (1991) destaca ainda que os Latossolos ocorrem amplamente na baixa encosta, 
estando associados aos materiais depositados, a partir do retrabalhamento dos 
colúvios encontrados na alta encosta. Já a presença de Cambissolos, na alta encosta, 
deve-se ao fato de nesta existir grande quantidade de blocos rochosos dispersos na 
matriz do solo, assim como a presença do paredão rochoso, os quais, fornecem um 
suprimento de material mineral ao solo através dos processos de intemperismo 
(ROSAS,1991). Análises químicas de perfis de solos encontrados no maciço da Tijuca, 
tanto de Latossolos como de Cambissolo, demonstraram que estes apresentam-se 
fortemente lixiviados de bases e outros elementos facilmente mobilizáveis.  
 
Negreiros (2006), em estudo sobre solos em diferentes coberturas vegetais na bacia 
do rio dos Macacos, demonstra que os solos que compõem as áreas de floresta 
secundária encontradas na proximidade da Vista Chinesa apresentam valores de mais 
de 65% de areia, principalmente de textura grossa. O domínio de floresta secundária 
tardia apresentou maiores valores de agregados maiores do que 2mm, o que tende a 
favorecer a infiltração de água no solo. Nos demais domínios, a ocorrência de baixo 
percentual de agregados evidenciou a retirada do horizonte A pela constante lavagem 
por processos erosivos superficiais (NEGREIROS, 2006).  
 
Para o mapeamento de solos da cidade do Rio de Janeiro elaborado por Palmieri et al. 
(2004), foram realizadas análises físico-químicas em diversos perfis de solos, sendo 
dois destes perfis inseridos na AII do empreendimento, no maciço da Tijuca. A 
descrição do solo analisado e o resultado das análises realizadas são apresentados nos 
quadros a seguir:  
 

Quadro 9.1.4.2-2 - Descrição do Local de Coleta do Perfil de Solo GB 23 inserido na AII. 
Perfil GB 23 Coletado em 26.05.71 

Classificação: CAMBISSOLO argila de atividade baixa, álico, A moderado, 
textura média cascalhenta fase floresta subperenifólia relevo 
montanhoso substrato rochas cristalinas ácidas 

Unidade de Mapeamento: Lva4 
Localização: Estrada do Sumaré, próximo às torres de televisão 
Altitude:  600m 
Situação e declive e 
cobertura vegetal sobre o 
perfil: 

Trincheira em topo de elevação com 70% de declive, sob 
vegetação de floresta subperenifólia 

Litologia: Rochas gnáissicas - Pré-Cambriano de idade não determinada. 
Material originário: Produtos da decomposição do embasamento local afetados por 

carreamento de detritos provenientes da mesma fonte 
Relevo: Montanhoso 
Erosão: laminar ligeira 
Drenagem: bem drenado 
Vegetação: floresta tropical subperenifólia 
Uso à época: Reserva Florestal 
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Quadro 9.1.4.2-3 - Descrição dos Horizontes do Perfil de Solo GB 23. 
Horiz. Prof.(cm) Descrição 

O1 9-0 serrapilheira constituída de galhos e folhas em decomposição; 

A1 0-10 

bruno-avermelhado-escuro (5YR3/3, úmido) e bruno-avermelhado-escuro 
(5YR 3/ 4,5 seco); franco-arenosa cascalhenta; moderada a forte, 
pequena a média granular; muitos poros muito pequenos e pequenos, 
médios e grandes;muito friável, plástica e pegajosa; transição plana e 
clara; 

A3 10-22 

bruno-avermelhado (5YR 4/5, úmido) e vermelho-amarelado (5YR 4/6, 
seco); franco-arenosa cascalhenta; fraca, muito pequena a pequena 
granular e blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos 
e comuns médios a grandes;friável, plástica e pegajosa; transição plana e 
gradual; 

(B1) 22-44 

vermelho-amarelado(5YR 4/6, úmido); franco-arenosa cascalhenta; muito 
pequena a pequena granular e blocos subangulares, muito pouco coesa 
com aspecto de maciça porosa in situ; muitos poros muito pequenos e 
médios e poucos grandes; muito friável, plástica e pegajosa; transição 
plana e difusa; 

(B2) 44-69 

vermelho-amarelado (5YR 4/7, úmido); franco-argilo-arenosa com 
cascalho;muito pequena a pequena granular e muito pouco coesa com 
aspecto de maciça porosa in situ; muitos poros muito pequenos e médios 
e poucos grandes; muito friável, plástica e pegajosa; raízes comuns; 
transição plana e gradual; 

(B3) 69-89 

vermelho-amarelado (5YR 4/7, úmido); franco-arenosa com cascalho; 
muito pequena a pequena granular, muito pouco coesa com aspecto de 
maciça porosa in situ; cerosidade comum, fraca e descontínua em torno 
dos calhaus; muitos poros muito pequenos e médios e alguns grandes; 
muito friável, plástica e pegajosa; transição ondulada e clara (11-31 cm); 

C 
89-130 
cm+ 

Coloração variegada constituída de matizes amarelo; branco, bruno-
amarelado e preto; franco-arenosa cascalhenta; estrutura de material de 
origem em decomposição; poros comuns; friável, ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa. 

Raízes: abundantes no A1 e A3, comuns no (B1) e (B2), poucas no (B3) e raras no C. 
 
 

Quadro 9.1.4.2-4 - Resultados das análises das propriedades físicas do perfil GB 23 - 
Amostra de laboratório no 7280/85.  

HORIZONTE 
Frações da amostra 

total (%) 

Composição 
granulométrica da terra 

fina (%) 

Nom
e Prof. cm 

Calhau
s 

>20m
m 

Cascalh
o 20-
2mm 

Terra 
fina   
< 

2mm 

Areia 
gross
a 2-
0,2m

m 

Arei
a 

fina 
0,2- 
0,0
5m
m 

Silte 
0,05-
0,00
2mm 

Argil
a 

<0,00
2mm 

%Silte/ 
%Argila 

Argila 
disper
sa em 
água 

% 

Grau 
de 

floc. 
(%)  

A1 0-10 0 28 72 60 14 13 13 1,00 8 38 
A3 10-22 1 23 76 50 14 17 19 0,89 11 42 

(B1) 22-44 5 18 77 48 15 17 20 0,85 11 45 
(B2) 44-69 8 11 81 44 16 19 21 0,90 2 90 
(B3) 69-89 0 14 86 42 21 19 18 1,06 0 100 

C 89-130 0 17 83 49 22 19 10 1,90 0 100 
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Quadro 9.1.4.2-5 - Resultados das análises das propriedades químicas do perfil GB 23 - 
Amostra de laboratório no 7280/85. 

Ataque Sulfúrico % 
C% 

N 
total 
(%) 

C/N 
Si02 Fe2O3 Al2O3 TiO2 P205 

Ki Kr 
Al2O3/ 
Fe2O3 

Saturação 
com Al+++ 

P 
assimilável 

ppm 

2,26 0,21 11 3,1 7,2 20,4 1,01 0,07 0,26 0,21 4,44 65 1 
1,60 O,16 10 4,7 8,9 19,8 2,04 0,08 0,40 0,31 3,49 77 1 
0,93 0,09 10 5,2 10,3 20,9 1,49 0,09 0,42 0,32 3,18 71 1 
0,52 0,06 9 6,5 10,2 21,0 1,45 0,08 0,53 0,40 3,24 70 1 
0,31 0,04 8 6,6 10,2 23,8 1,25 0,11 0,47 0,37 3,66 63 1 
0,10 0,02 5 6,5 9,9 23,6 1,33 0,13 0,47 0,37 3,74 50 1 
 
 

Quadro 9.1.4.2-6 - Resultados das análises das propriedades químicas do perfil GB 23 - 
Amostra de laboratório no 7280/85.  
Complexo Sortivo mE/100g 

pH (1:2,5) 

H20 KCl N 
Ca++ + Mg++ K+ Na+ S Al+++ H+ T 

100Na/T Valor 
V% 

4,3 3,4 0,5 + 0,5 0,11 0,08 1,2 2,2 9,7 13,1 1 9 
4,4 3,8 0,4 0,08 0,07 0,6 2,0 8,5 11,1 1 5 
4,9 4,2 0,3 0,05 0,04 0,4 1,0 5,7 7,1 1 6 
4,8 4,3 0,2 0,05 0,06 0,3 0,7 3,7 4,7 1 6 
4,9 4,3 0,2 0,03 0,06 0,3 0,5 2,8 3,6 2 8 
5,1 4,5 0,2 0,03 0,05 0,3 0,3 2,0 2,6 2 12 

 
 

Quadro 9.1.4.2-7 - Descrição do local de coleta do perfil de solo GB 24 inserido na AII. 
Perfil GB 24 Coletado em 26.05.71 

Classificação: 
Latossolo Vermelho-Amarelo álico pouco profundo A moderado 
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo montanhoso 

Unidade de Mapeamento: Lva4 

Localização: 
Estrada da Vista Chinesa, após o Instituto de Conservação da 
Natureza, lado direito 

Altitude: 400m 
Situação e declive e 
cobertura vegetal 
sobre perfil: 

Trincheira sob vegetação florestal em terço médio de elevação 
com 54% de declive 

Litologia: Rochas gnáissicas - Pré-Cambriano de idade indeterminada 

Material originário: 
Produtos da decomposição do embasamento transportados 
localmente  

Relevo: Montanhoso 
Erosão: laminar ligeira 
Drenagem: bem drenado 
Vegetação: floresta tropical subperenifólia 
Uso atual: Reserva Florestal 
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Quadro 9.1.4.2-8 - Descrição dos horizontes do perfil de solo GB 24. 
Horiz. Prof. 

(cm) 
Descrição 

A1 0-17 
bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido); franco-argilo-arenosa; forte 
pequena granular; muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns 
médios e grandes; friável, plástica e pegajosa; transição plana e gradual; 

A3 17-33 

bruno (10YR 4/3, úmido); franco-argilo-arenosa; muito pequena a média 
blocos subangulares e granular; muito friável, plástica e pegajosa; muitos 
poros muito pequenos e pequenos, comuns médios e alguns grandes; 
muitas raízes; transição plana e clara;  

B1 33-56 

bruno-forte (7,5 YR 5/6, úmido); argilo-arenosa; muito pequena e pequena 
granular e blocos subangulares, com aspecto de maciça porosa in situ; 
cerosidade pouca, fraca e descontínua; muito poroso; muito friável, plástica 
e pegajosa transição plana e difusa; 

B21 56-106 

vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); argilo-arenosa; muito pequena a 
pequena granular, com aspecto de maciça porosa in situ; cerosidade pouca, 
fraca e descontínua; muito poroso; muito friável, plástica e 
pegajosa;transição plana e difusa;  

B22 
106-
152 

vermelho (3,5 YR 5/6, úmido); argilo-arenosa; muito pequena a pequena 
granular com aspecto de maciça porosa in situ; cerosidade pouca, fraca e 
descontínua; muito poroso; muito friável, plástica e pegajosa; transição 
plana e difusa; 

IIB31 
152-
242 

vermelho (2,5 YR 4/8, úmido); mosqueado pouco, pequeno e distinto, 
vermelho-amarelado (5YR 5/6); franco-argilo-arenosa com cascalho; muito 
pequena a pequena granular, com aspecto de maciça porosa in situ; muito 
poroso; muito friável, plástica e pegajosa; transição plana e gradual; 

IIIB32 
242-
312 

vermelho (1,5YR 4/6, úmido); mosqueado pouco, pequeno e distinto, Bruno 
avermelhado e branco; franco-arenosa; muito friável, plástica e pegajosa. 

Raízes:abundantes no A1 e A3, comuns no B1, diminuindo gradativamente até o pé da trincheira. 
Observações: calhaus na base da trincheira. Horizonte IIB31 coletado juntamente com calhaus. 
Concreções possivelmente ferruginosas misturadas com calhaus. Trincheira a 1,92 m de profundidade. 
 
 
9.1.4.3 Aptidão das Terras para Reflorestamento na AII e AID 
 
O mapeamento de aptidão das terras para reflorestamento da cidade do Rio de 
Janeiro foi produzido a partir de informações dos estudos de mapeamento pedológico 
conduzidos também pela EMPRAPA Solos e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
O principal objetivo do mapeamento de áreas para reflorestamento foi o de recuperar 
as áreas de Mata Atlântica objetivando evitar a erosão, uma vez que o 
reflorestamento e a implantação de leguminosas tem contribuído para a diminuição 
das diferentes formas de erosão hídrica, estabilização das encostas, além de substituir 
o capim colonião, um dos principais combustíveis para as queimadas nas estações 
secas. 
 
Para a elaboração deste mapeamento, a informação básica utilizada foi a “Atualização 
do Levantamento Semidetalhado de Solos do Município do Rio de Janeiro, RJ”, sendo 
a metodologia de avaliação da aptidão das terras adaptada de Ramalho F. & Beek 
(1994) e Resende et al. (2002). As áreas propícias para o reflorestamento foram 
consideradas como aquelas que possuem declividade superior a 3%, descartando as 
terras com fortes deficiências de drenagem e as áreas urbanas, e enfocando aquelas 
que podem estar sofrendo algum tipo de erosão por falta de cobertura vegetal 
adequada.  
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Foram estimados graus de limitação ao reflorestamento para as unidades de 
mapeamentos de solos segundo cinco parâmetros, que representam a qualidade de 
um ecossistema: deficiência de fertilidade/nutrientes (∆N), deficiência de água (∆H), 
excesso de água/deficiência de oxigênio (∆O), suscetibilidade à erosão (∆E) e 
impedimentos de manejo (∆M). Os graus de limitação de cada parâmetro das 
associações de solos encontradas na AII são apresentados no Quadro 9.1.4.3-1. 
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Quadro 9.1.4.3-1 - Graus de limitação e fatores limitantes dos componentes das unidades de mapeamento de solos da área estudada 
por componente. 

Unidade de Mapeamento de 
Solos 

Grau de Limitação 

Símbolo Componente¹ ∆N ∆H ∆O ∆E 

Fatores 
Limitantes 

PVAd5 PVAd LIGEIROb LIGEIROb NULO FORTE DECLIVE > 20% 

PVAd5 PAd LIGEIROb LIGEIROb NULO 
FORTE/MUITO 

FORTE 
DECLIVE > 20% 

PVAd5 PVAe NULOa LIGEIROb NULO 
FORTE/MUITO 

FORTE 
DECLIVE > 20% 

PVAd5 RLd NULO/LIGEIROb LIGEIROb NULO MUITO FORTE DECLIVE > 20% 

PVAe5 PVAe NULOa LIGEIROb NULO 
FORTE/MUITO 

FORTE 
DECLIVE > 20% 

PVAe5 PAe NULOa LIGEIROb NULO 
FORTE/MUITO 

FORTE 
DECLIVE > 20% 

PVAe5 RLe NULOa MUITO FORTE NULO MUITO FORTE DECLIVE > 20% 

PVAe5 AR OUTRO OUTRO OUTRO OUTRO 
AFLORAMENTO 

ROCHOSO 

LVAd4 LVAd LIGEIROb NULOb NULO 
FORTE/MUITO 

FORTE 
DECLIVE > 20% 

LVAd4 LAd LIGEIROb NULOb NULO 
FORTE/MUITO 

FORTE 
DECLIVE > 20% 

LVAd4 CXbd LIGEIROb NULOb NULO MUITO FORTE DECLIVE > 20% 

LVAd4 RLd LIGEIROb NULOb NULO MUITO FORTE DECLIVE > 20% 

1 - Classes de solo. 1° e 2° nível categórico: PA - Argissolo Amarelo; PVA - Argissolo Vermelho-Amarelo; CX – Cambissolo Háplico; LA – 
Latossolo Amarelo; LVA - Latossolo Vermelho-Amarelo; RL – Neossolo Litólico; AR - Afloramento de Rocha. 3o nível categórico: bd – Tb 
distrófico; d – Distrófico; e – Eutrófico. 
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A partir dos fatores de limitação encontrados, utilizou-se uma matriz de conversão 
(Quadro 9.1.4.3-2) para a determinação das classes de aptidão dos diferentes 
sistemas de manejo/produção de cada faixa de terra (componentes das unidades de 
mapeamento de solos), de acordo com a metodologia proposta por Ramalho F. & Beek 
(1994). A matriz de conversão permitiu a classificação do solo em classes de aptidão 
especial, boa, regular, restrita ou inapta para reflorestamento. À exceção da classe de 
aptidão boa, todas estas classes são encontradas na AII do empreendimento, como 
pode-se verificar na Figura 9.1.4.3-1.  
 

Quadro 9.1.4.3-2 - Guia da classificação de aptidão agrícola, sistema de manejo 
reflorestamento, município do Rio de Janeiro, RJ. O grau de limitação colocado é o mais 

restritivo que cada fator pode alcançar para determinada classe de aptidão. 

∆N ∆H ∆O ∆E ∆M 
Classe de 
Aptidão¹ 

LIGEIRO/ 
MODERADO b² 

MODERADO LIGEIRO MODERADO 
MODERADO/ 

FORTE 
BOA 

LIGEIRO/ 
MODERADO b² 

MODERADO LIGEIRO FORTE FORTE REGULAR 

MUITO FORTE MODERADO LIGEIRO 
MUITO 
FORTE 

MUITO FORTE RESTRITA 

Fonte: Gomes et al. (2004). 
1. Compreendem as terras da classe de aptidão INAPTA o tipo de terreno Afloramentos de rocha e 

todos os componentes das unidades de mapeamento de solos com relevo plano, excetuando 
terras de mangue e sob algum tipo de vegetação nativa de restinga, consideradas terras da 
classe de aptidão ESPECIAL. 

2. b- Classe de melhoramento viável com práticas intensivas e sofisticadas e considerável aplicação 
de capital. Esta classe ainda é considerada economicamente compensadora (Resende et al., 
2002). 
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O Quadro 9.1.4.3-3 apresenta as principais características das classes encontradas, 
assim como a distribuição percentual de cada classe na AII, permitindo constatar que, 
desconsiderando a área urbana, a classe de aptidão restrita predomina na área de 
influência indireta, sendo seguida pela classe de aptidão regular. Entretanto, na AID a 
principal classe de aptidão são terras de aptidão regular, com 12,3% da sua área. 
Terras sem aptidão para reflorestamento correspondem a segunda principal unidade 
de mapeamento da AID, com 6% da sua área.  

 
Quadro 9.1.4.3-3 - Descrição das classes de aptidão das terras para reflorestamento para a 

AII e AID. 
AII AID 

Símbolo¹ Descrição 
Unidades de 
Mapeamento Área 

(Km²) 
%² 

Área 
(Km²) 

%² 

2r /fhe/P 

Terras com aptidão regular para 
reflorestamento, fatores limitantes: 
deficiência de fertilidade e de água e 
suscetibilidade à erosão. Apresentam, 
em menor proporção, terras com 
aptidão inferior. 

PVAd5 4,73 17,1 0,36 12,3 

3( r )/fe 

Terras com aptidão restrita para 
reflorestamento, fatores limitantes: 
deficiência de fertilidade e 
suscetibilidade à erosão. 

LVAd4 8,02 29,6 0,06 1,9 

3( r )/he 
/P 

Terras com aptidão restrita para 
reflorestamento, fatores limitantes: 
deficiência de água e suscetibilidade à 
erosão. Apresentam, em menor 
proporção, terras com aptidão inferior. 

PVAe5 0,04 0,1 - - 

5l/ar 
Terras sem aptidão para 
reflorestamento. Paisagens de 
afloramentos de rocha. 

AR 1,75 6,3 0,18 6 

1 - Aptidão referida ao primeiro componente de cada unidade de mapeamento de solos. 
 Grupo de aptidão das terras:1 – Terras com aptidão boa em pelo menos um dos sistemas de manejo 
(reflorestamento e olericultura); 2 - Terras com aptidão regular em pelo menos um dos sistemas de 
manejo; 3 - Terras com aptidão restrita em pelo menos um dos sistemas de manejo; 4 – Terras com 
aptidão especial para reflorestamento; e 5 – Terras sem aptidão. 
 Classes de aptidão das terras conforme sistemas de manejo: R - classe boa para reflorestamento; r - 
classe regular para reflorestamento; (r) - classe restrita para reflorestamento; O - classe boa para 
olericultura; o- classe regular para olericultura; (o) - classe restrita para olericultura; E – classe 
especial; e I - classe inapta. 
 Fatores limitantes/tipo de terreno: f - deficiência de nutrientes/fertilidade; h - deficiência de água; o - 
excesso de água/deficiência de oxigênio; e - suscetibilidade à erosão; m – impedimentos ao manejo; r 
– restinga; ar – afloramento de rocha; ma – mangue. 

2 - A percentagem foi calculada considerando todas as unidades de mapeamento, que incluem área 
urbana (37,6 % da AII e 79,8% da AID), corpos d'água (7,8% da AII) e praia (2 %). 
 
 
Para concluir, ocorre a predominância de latossolos vermelho-amarelos e amarelos; 
argissolos vermelho-amarelos e amarelos; cambissolos; neossolos litólicos e; 
afloramentos rochosos na Área de Influência Direta e Indireta do empreendimento. 
Entretanto, segundo o mapeamento de classes de solos elaborado por Palmieri et al. 
(2004) essas áreas são em grande parte constituídas pelas áreas urbanas, sendo 37% 
na AII e 76% na AID. Considerando os solos das áreas não urbanizadas, os latossolos 
e argissolos predominam nas baixas encostas. Estes solos tem como característica 
serem constituídos por minerais muito intemperizados pelos processos do clima 
tropical enquanto nas encostas mais altas e íngremes ocorre a predominância dos 
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solos rasos e afloramentos de rocha, cujos processos os colocam em constante risco 
de deslizamentos, movimentos de massa e queda de blocos.  
 
No entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas há indícios ainda, de ocorrência de solos 
hidromórficos em áreas classificadas como urbanas, cuja característica é ser 
constantemente ou quase sempre inundados. Este tipo de solo associado à intensa 
impermeabilização da terra proporcionada pela urbanização, constitui em risco para a 
ocupação humana, tendo em vista que são suscetíveis a recorrentes alagamentos 
 
No que se refere à aptidão das terras ao reflorestamento, verificou-se que 29,6 % das 
áreas mapeadas da AII correspondem a Terras com aptidão restrita para 
reflorestamento, tendo como principais fatores limitantes a deficiência de fertilidade e 
suscetibilidade à erosão. Considerando apenas a AID, esta possui 12,3% de sua área 
composta de terras com aptidão regular para reflorestamento, tendo como fatores 
limitantes mais relevantes também a  deficiência de fertilidade e de água e 
suscetibilidade à erosão.  
 
9.1.5. Processos Erosivos, de Sedimentação e Estabilização dos Solos 
 
9.1.5.1 Erosão e Vulnerabilidade dos Solos à Ocorrência de Movimentos 
de Massa 
 
A cidade do Rio de Janeiro apresenta um relevo composto por maciços litorâneos 
montanhosos com encostas íngremes, e por possuir regime de chuvas concentradas 
no verão, representa uma área de grande susceptibilidade a movimentos de massa 
(CRUZ et al., 1998). Movimentos de massa de grandes dimensões são comuns no Rio 
de Janeiro desde 1962, quando da ocorrência do deslizamento do Morro do 
Querosene. Desde este período, o aumento da ocupação das encostas da cidade tem 
proporcionado deslizamentos catastróficos, principalmente no verão, com perdas 
materiais e humanas (COELHO NETTO et al., No Prelo). 
 
De acordo com Coelho Netto et al. (No Prelo), nos geoecossistemas do Maciço da 
Tijuca, parcialmente inserido na AII deste estudo, têm ocorrido eventos desastrosos 
de deslizamento de massa nos últimos 50 anos. Como resultado dos deslizamentos, a 
paisagem atual do Maciço da Tijuca, originalmente florestal, se constitui de um 
mosaico de cicatrizes erosivas de diferentes idades. A erosão subseqüente e o efeito 
de borda, aos quais se encontram submetidas às áreas expostas pelas cicatrizes e 
seus entornos, contribuem para um aumento na degradação da vegetação e 
susceptibilidade das encostas à ocorrência de novas rupturas (CRUZ et al., 2000). 
 
A ocorrência de deslizamentos no Maciço da Tijuca se faz tão recorrente que Coelho 
Netto (2005) aponta que, neste ambiente montanhoso, prevalece a erosão por ação 
gravitacional (ou deslizamentos), principalmente do tipo translacional, rastejo e fluxos 
detríticos em detrimento dos demais processos erosivos, tais como ravinamento e 
voçorocamento. Neste sentido, este item caracteriza os movimentos de massa 
ocorridos nas encostas da AII e AID e seus condicionantes, sendo importante ressaltar 
que a AID, com seu relevo suave, predominantemente plano, apresenta pouca 
susceptibilidade ao desencadeamento de deslizamentos.  Na AID, são passíveis de 
ocorrer deslizamento em apenas uma pequena parte desta, nas encostas do Morro 
Dois Irmãos e do Cantagalo. 
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Coelho Netto (no prelo) destaca que os deslizamentos são eventos que ocorrem com 
ou sem a intervenção humana, sendo, atualmente, potencializados pela mudança 
climática global, conjuntamente ao crescimento urbano desordenado, principalmente 
nas zonas situadas em áreas de risco. Por outro lado, segundo a mesma autora, a 
degradação das florestas, a perda das funções hidrológicas e mecânicas do solo, deixa 
as encostas vulneráveis e potencializam o risco da ocorrência de deslizamentos, 
afetando as cabeceiras de drenagem ou os reservatórios terminais, principalmente 
nas bacias costeiras que drenam diretamente para sistemas lagunares ou para o mar. 
 
Segundo Vieira et al. (1997, apud CRUZ et al. ,1998) e Cruz et al. (1998), em estudos 
conduzidos no Maciço da Tijuca, afirmam que as características lito-estruturais das 
rochas; as condições da vegetação; as orientação, gradiente e formas das encostas; a 
morfometria das bacias; e o uso do solo podem proporcionar efeitos diferenciados a 
esses eventos erosivos, resultando em movimentos de massa de diferentes tipologias 
e magnitudes. 
 
Nesse sentido, Avelar et al. (2006) verificaram ocorrência de movimentos 
translacionais em encostas preferencialmente convexo-retilíneas com declividades 
superiores a 35º, enquanto os demais tendem a ocorrer nas encostas côncavas ou 
fundos de vales sob declives menores, principalmente entre 14 e 17 graus. Coelho 
Netto (1992) ressalta que, apesar das encostas convexas, junto com as encostas 
retilíneas, serem predominantes no maciço, as encostas côncavas representam as 
zonas de convergência de fluxos d’água, constituindo-se numa extensão dos sistemas 
de vales canalizados que drenam o maciço. É nessas encostas, a maior probabilidade 
de ocorrência de deslizamentos de maiores magnitudes por se constituírem de área de 
acúmulo da água proveniente do escoamento superficial. 
 
Cruz et al. (1998) apontam que os depósitos de encostas especialmente nos degraus 
estruturais associados com rupturas de declives e nos fundos de vales estão no rastro 
dos movimentos de massa rápidos (tipo translacional ou fluxos detríticos), os quais 
tendem a convergir das porções superiores das encostas para os canais fluviais. Para 
Coelho Netto (2005), os fluxos detríticos podem alimentar a formação de extensas 
avalanches detríticas, ricas em blocos, as quais podem alcançar e espraiar nas 
baixadas adjacentes ao maciço. Já as unidades litológicas denominadas gnaisse 
Archer e granito Favela (leucogranito pós-tectônico) possuem "sets" de fraturas 
interligadas, sendo responsáveis pela formação de blocos rochosos na zona do divisor 
possibilitando as rupturas, contribuem de forma incisiva para a detonação de 
movimentos de massa nas vertentes do maciço (CRUZ et al., 1998).  
 
Rocha Leão (1997) demonstrou que a dinâmica hidro-erosiva influencia de forma 
direta a revegetação e é por ela influenciada nos seus diferentes estágios 
sucessionais, estando a ocorrência dos movimentos de massa diretamente relacionada 
ao estado de degradação da vegetação. Desta forma, vertentes submetidas à maior 
degradação, são também as mais afetada por deslizamentos após eventos chuvosos 
de grande intensidade. Para Oliveira et al. (1994), a degradação da cobertura florestal 
reflete na alteração dos processos hidrológicos, uma vez que são modificadas as 
condições de intercepção, redistribuição e infiltração da água da chuva, acentuando o 
trabalho erosivo nas encostas. 
 
A vegetação desempenha importante papel para o controle de processos erosivos e 
deslizamentos. Segundo Coelho Netto (1992), um aspecto a ser ressaltado se refere 
ao papel da vegetação florestal na redução do impacto direto das chuvas nos solos, o 
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que é propiciado nem tanto pelas copas arbóreas e arbustivas, mas principalmente 
pela serrapilheira. A proteção exercida por essa camada superior dos solos impede a 
erosão pelo salpico das gotas d’água e, consequentemente, a selagem e compactação 
da superfície mineral, garantindo condições favoráveis de entrada de água nos solos. 
Assim, a erosão dos solos pela ação das gotas e/ou escoamento superficial fica 
restrita a manchas esparsas de solos “carecas”, associadas em grande parte à 
atividade biogênica nos solos (COELHO NETTO, 1992). 
 
Por outro lado, em encostas rochosas o enraizamento da vegetação pode ampliar as 
zonas de fraqueza na rocha, contribuindo para a liberação e queda de blocos. O 
avanço da erosão na base de raízes pouco profundas pode ocasionar a queda de 
árvore com o destacamento de todo o sistema radicular, constituindo uma forma de 
erosão biogênica dos solos. Além disso, solos à jusante de certas espécies vegetais 
que produzem uma grande descarga de escoamento pluvial ao longo dos troncos, 
como por exemplo os bambuzais, podem atingir a saturação, instabilizando os 
minerais ao redor das escavações rasas. Em consequência, essa porção do solo pode 
ser removida, iniciando a formação de canais erosivos nas encostas. 
 
Considerando as condicionantes geológicas-geomorfológicas e de uso e cobertura do 
solo, a Fundação GEO-RIO elaborou um mapa de risco de escorregamento de 
encostas para a cidade do Rio de Janeiro, numa escala de 1:50.000. Este mapa é 
apresentado para a AII e AID na Figura 9.1.5.1-1. A partir deste mapa é possível 
verificar que, conforme mencionado anteriormente, a AID deste estudo conta com 
poucas áreas de risco, sendo observado alto risco apenas na proximidade dos topos 
dos Morros Dois Irmãos e do Cantagalo. O restante das encostas destes morros são 
classificados como risco moderado e baixo risco.  
 
Na AII, entretanto, são mais freqüentes as áreas classificadas como alto risco, sendo 
estas normalmente associadas à locais de alta declividade ou de convergência de 
fluxo. São nestes locais que são encontradas as principais cicatrizes de movimentos 
de massa desencadeados nos verões chuvosos, tais como as cicatrizes da Vista 
Chinesa, originadas nas chuvas de 1988 e reativadas em 1996, sendo uma destas 
apresentadas na Figura 9.1.5.1-2. As chuvas destes anos, conjuntamente com o ano 
de 1966, 1967 e 2010, assolaram a cidade do Rio de Janeiro, provocando inúmeras 
mortes devido a soterramento ocasionado por escorregamentos das encostas, muitos 
destes desencadeados no Maciço da Tijuca. 
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Figura 9.1.5.1-2 - Uma das cicatrizes da Vista Chinesa logo após os eventos chuvosos de 

1988. Fonte: Fundação GEO-RIO, apud Negreiros, 2006. 
 
 
Rocha Leão (1997) apontou que os escorregamentos de 1966/67 e os de 1988 "foram 
diretamente relacionados à intervenções antrópicas, ocorrendo em encostas com 
cortes de talude motivados pela abertura de estradas e/ou edificações urbanas". De 
acordo com a Fundação Geo-Rio, em fevereiro de 1988, foram registradas 
precipitações pluviométricas de até 449mm em 4 dias favorecendo a ocorrência de 
centenas de acidentes geológicos nas encostas da cidade, contabilizando 58 vítimas 
fatais. No ano de 1996, entre os dias 13 e 14 de fevereiro, registrou-se precipitações 
superiores a 190mm em 7 horas no bairro do Jardim Botânico, fato que propiciou 
mais uma vez o desencadeamento de centenas de deslizamentos, matando 52 
pessoas e reativando antigas cicatrizes. Em 2010, índices pluviométricos excessivos, 
288mm em 16 h, contribuíram para que novas cicatrizes surgissem na paisagem da 
cidade (Figura 9.1.5.1-3), cicatrizes estas reativadas e/ou aumentadas também com 
as chuvas de janeiro de 2011, as quais corroboraram para uma mudança na paisagem 
da Estrada Dona Castorina no Jardim Botânico, que passou a ter seus cortes de 
estradas com usuais presença de cicatrizes de deslizamento (Figura 9.1.5.1-4 e Figura 
9.1.5.1-5). 
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Figura 9.1.5.1-3 - Cicatriz de deslizamento de terra e blocos em encosta no 
Parque da Catacumba na AII do empreendimento. 

 
 
As cicatrizes de escorregamentos surgidas na Estrada da Dona Castorina 
posteriormente aos eventos chuvosos de 2010 e 2011 não se constituem feições 
inéditas no local. Silva Filho (1992, apud ROCHA LEÃO, 1997) destaca que nas 
estradas da Dona Castorina e da Vista Chinesa ocorreram 40 escorregamentos nos 
eventos catastróficos de fevereiro de 1988, muitos deles associados às curvaturas da 
estrada que provocaram injeções pontuais de fluxos concentrados, provenientes da 
drenagem da estrada. Estes autores indicaram que as descontinuidades hidráulicas 
provocadas pelas diferenças na composição dos solos coluviais podem ter funcionado 
como zona de ruptura inicial desses movimentos. Segundo Rocha Leão (1997), nos 
escorregamentos da Vista Chinesa, o material mobilizado não manteve as estruturas, 
e a massa de solo perdeu integralmente a coesão, assumindo as características de um 
fluido denso, classificado como fluxo de detrítico.  
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Figura 9.1.5.1-4 - Deslizamento translacional raso na estrada da Dona 

Castorina, na AII do empreendimento. 
 
 

 
Figura 9.1. 5. 1-5 - Recuperação de encosta com biotêxteis em área de 
deslizamento translacional raso na estrada da Dona Castorina, na AII do 

empreendimento. 
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Ao descreverem os escorregamentos associados aos eventos extremos de precipitação 
de janeiro de 1966 e fevereiro de 1967, Meis e Silva (1968, apud ROCHA LEÃO, 1997) 
indicaram que os movimentos de massa de maior amplitude ocorreram com a 
saturação em água da camada de regolito para onde convergiam as drenagens de 
superfície e de subsuperfície. Estes autores afirmam que as camadas superficiais 
mantiveram parcialmente as estruturas, inclusive com árvores mantendo o 
enraizamento, o que permite concluir que houve um plano de ruptura definido.  
 
Oliveira et al. (1996, apud ROCHA LEÃO, 1997) destaca que 89% dos 
escorregamentos ocorridos no maciço da Tijuca em fevereiro de 1996 estavam 
localizados em áreas de matas degradadas ou em áreas de gramínea, sugerindo que 
seu desencadeamento possa  associado à degradação da floresta e a sua substituição 
por matas degradadas e coberturas de gramíneas. Coelho Netto (1996, apud 
NEGREIROS, 2006) ao mapear as cicatrizes dos escorregamentos de fevereiro de 
1996 verificou que algumas das cicatrizes de movimentos de massa de fevereiro de 
1988 foram reativadas, demonstrando a fragilidade das encostas à novas ocorrências 
de escorregamentos, principalmente em função do pouco tempo (oito anos) entre os 
dois eventos catastróficos.  
 
Apesar da AID possuir poucas áreas de risco à deslizamentos, em eventos chuvosos 
extremos, a reativação ou surgimento de novas cicatrizes de escorregamentos 
acabam por afetar a área de influência direta, uma vez que estas cicatrizes 
representam fontes de sedimentos para os canais fluviais que drenam para a sub-
bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, contribuindo para o assoreamento dos canais e 
para o desenvolvimento de pontos de alagamento. Visando um aprofundamento a 
respeito da vulnerabilidade ambiental da AII e AID à ocorrência de processos erosivos 
e movimentos de massa, é apresentado a seguir, uma síntese do estudo desenvolvido 
por Lumbreras et al. (2004) para a EMBRAPA SOLOS e TABULEIROS, que mapeou as 
áreas de vulnerabilidade ambiental da cidade do Rio de Janeiro. 
 
9.1.5.2 Vulnerabilidade Ambiental da AII e AID 
 
Segundo Batisdas (1995, apud LUMBRERAS et al., 2004) vulnerabilidade pode ser 
compreendida como o resultado de qualidades essenciais do ecossistema, tais como 
estabilidade, persistência e potencial de restauração. De acordo com Lumbreras et al. 
(2004), vulnerabilidade é um fator relacionado à fragilidade das terras diante da 
“exploração agropecuária, passagem de rodovias, ferrovias e obras enterradas; de 
definição de locais para aterros sanitários e cemitérios; e de identificação de áreas de 
risco de contaminação do lençol freático, de risco de acidentes geotécnicos, de 
importância ecológica e, ou, recreativa e de importância na ocupação urbana e 
indústria e sua a avaliação da vulnerabilidade ambiental das terras pode  contribuir 
para o planejamento adequado de uso e ocupação das terras.  
 
Visando avaliar a vulnerabilidade das terras do município do Rio de Janeiro, os 
mesmos autores elaboraram o mapa de vulnerabilidade ambiental dos solos da cidade 
do Rio de Janeiro. Este mapa foi confeccionado a partir das informações contidas na 
atualização do levantamento de solos do município realizada por Palmieri et al. 
(2004), considerando-se principalmente as características do solo, drenagem, relevo, 
rochosidade, pedregosidade, vegetação original e desconsiderando o uso atual. 
 
Para o estabelecimento das classes de vulnerabilidade foram identificados os 
principais fatores relacionados à vulnerabilidade dos solos para duas categorias - 
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relevos de acumulação, que foram chamados de terras baixas e relevos de 
denudação, ou terras altas. A área em estudo encontra-se inserida nesta última 
categoria, que teve como considerados a espessura do solum, transição entre 
horizontes (gradiente textural), argilas expansivas, relevo, rochosidade, 
pedregosidade e vegetação original. Tais fatores são brevemente descritos abaixo:  
 
a) espessura do solum, isto é, da soma de horizontes A e B; 
b) transição entre horizontes – a existência de transição abrupta de texturas entre os 

horizontes superficiais e subsuperficiais de um solo, o que favorece muito à 
erosividade do solo. A falta de consistência e de estrutura de agregados, o que 
permite o carreamento de material sem necessidade de dissolução; 

c) presença de argilas 2:1: solos com “argilas expansivas” são mais suscetíveis aos 
processos erosivos devido ao fendilhamento e facilidade de desbarrancamento 
quando ocorrem chuvas mais intensas; 

d) presença de texturas arenosas em todo o perfil: pela sua falta de consistência, as 
areias são facilmente erodíveis. Se não houver proteção eficiente, os processos 
erosivos são acelerados nesses solos; 

e) camadas orgânicas: a matéria orgânica protege o solo contra os processos 
erosivos, pois produz agregados com forte grau de resistência à dissolução e 
carreamento; 

f) presença de camadas adensadas em superfície e subsuperfície: diminuindo a 
condutividade hidráulica, permitem o escorrimento superficial com maior tendência 
à erosão; 

g) relevo: os relevos montanhosos, escarpados, fortemente ondulados presentes na 
região favorecem altamente aos processos erosivos, pois favorecem a velocidade 
d’água, a sua concentração com tendências ao rompimento do equilíbrio do solo se 
o mesmo não estiver protegido; e 

h) vegetação: atua como protetora dos solos contra erosão evitando o impacto direto 
das gotas de chuva na superfície. A ação das raízes, melhora consideravelmente as 
condições físicas dos solos. Superficialmente, forma-se uma camada de matéria 
orgânica criando agregados que ajudam a desenvolver a estrutura do solo, 
aumentando a sua resistência aos processos erosivos.Quando as encostas são 
invadidas por capim colonião, costumam ocorrer queimadas que expõem o solo à 
ação erosiva das chuvas. 

 
 
A partir da interação entre os fatores descritos acima foi possível subdividir as terras 
altas nas classes de vulnerabilidade Baixa (B), Moderada (M), Alta (A), Muito Alta 
(MA) e Extremamente Alta (EA). O Quadro 9.1.5.2-1 apresenta as correlações entre 
os fatores considerados e as classes de vulnerabilidade.  
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Quadro 9.1.5.2-1 - Guia de Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental das Terras Altas. 

Solo 

Classe de 
Vulnerabilidade Espessura 

do sólum 
(k) cm 

Transição 
entre 

horizontes¹ 
(t) 

Argilas 
expansivas 

(a) 

Relevo  
(g) 

Rochosidade e 
pedregosidade 

(r ) 

Vegetação 
original²  

(c)  

Baixa (B) > 200 
difusa, 
gradual 

- 
suave 

ondulado 
- 

floresta 
tropical 

subcaducifólia 

Moderada (M) 100-200 
clara, 

abrupta 
- ondulado - 

floresta 
tropical 

subcaducifólia 

Alta (A) 50-100 - ocorre 
forte 

ondulado 
ligeira 

floresta 
tropical 

subcaducifólia 
e caducifólia 

Muito Alta (MA) < 50 - ocorre montanhoso moderada 
floresta 
tropical 

subperenifólia 

Extremamente 
Alta (EA) 

- - - escarpado abundante 
vegetação 
rupestre 

Fonte: Lumbreras et al. (2004). 
Nota: Símbolo da classe e dos condicionantes entre parênteses. 
¹ Indica presença de gradiente textural 
² Reflete a condição hídrica do solo  
 
 
Após a classificação da vulnerabilidade das terras, elaborou-se uma representação 
cartográfica, a qual se constituiu numa reclassificação do mapa de solos do Rio de 
Janeiro nas classes de vulnerabilidade, representadas por simbologia própria. Esta 
reclassificação do mapa de solos é apresentada na Figura 9.1.5.2-1 com destaque 
para a AII e AID deste estudo, permitindo constatar a existência de três classes de 
vulnerabilidade na AII da linha 4 do metrô (EA gr, MA kgc e MA kgr), sendo duas 
destas presentes também na AID (EA gr e MA kgr).  
 
Através do Quadro 9.1.5.2-2, que apresenta a descrição e área das unidades 
mapeadas, pode-se observar que as classes de vulnerabilidade MA kgc e MA kgr 
possuem área muito semelhante na AII. Porém, a classe MA kgr encontra-se melhor 
distribuída ao longo da AII, enquanto a unidade MA kgc aparece concentrada na 
média-alta escosta do maciço da Tijuca.  Lumbreras et al. (2004) apontam que a área 
do Maciço da Tijuca é uma das que apresentam maiores índices de vulnerabilidades 
altas e extremamente altas da cidade, devido aos Latossolos e Argissoloss, muitas 
vezes pouco espessos e com presença de afloramentos de rocha na superfície do solo, 
em áreas de declive predominantemente entre 45 e 75%.  
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Quadro 9.1.5.2-2 - Descrição das classes de vulnerabilidade ambiental da AII e AID. 

AII AID 
Símbolo Descrição 

Unidades de 
Mapeamento  

Área 
(Km²) 

%¹ 
Área 

(Km²) 
%¹ 

EA gr 

Vulnerabilidade extremamente 
alta, condicionada por declividade 
e rochosidade. Vegetação original 
de campo rupestre. 

AR 1,43 5,2 0,01 0,5 

MA kgc 

Vulnerabilidade muito alta, 
condicionada por espessura de 
sólum, declividade e clima. 
Vegetação original de floresta 
tropical subperinifólia. 

LVAd4 e AR 6,85 24,8 - - 

MA kgr 

Vulnerabilidade muito alta, 
condicionada por espessura de 
sólum, declividade, rochosidade e 
pedregosidade. Vegetação 
original de floresta tropical 
subcaducifólia e caducifólia.  

PVAd5 e PVAe4 6,22 22,5 0,42 14,6 

1 - A percentagem foi calculada considerando todas as unidades de mapeamento, que incluem área 
urbana (37,8 % da AII e 84,9% da AID), corpos d'água (7,8% da AII) e praia (2,1%). 
 
 
9.1.5.3 Qualidade Ambiental das Terras da AII e da AID 
 
Segundo Lumbreras et al. (2004), "qualidade ambiental das terras é o nível de 
pressão que as ações antrópicas exercem sobre os atributos naturais e de como o 
próprio ambiente reage a esta pressão, influenciando na vida da cidade e de sua 
população".  Objetivando avaliar a qualidade ambiental das terras do município do Rio 
de Janeiro, Lumbreras et al. (2004) elaboraram o mapa de qualidade ambiental a 
partir do cruzamento das informações do mapa de uso das terras do Rio de Janeiro  
de 1997 com as do mapa de vulnerabilidade ambiental, apresentado no item anterior.  
 
Assim como no mapa de vulnerabilidade, foram subdivididas as áreas que apresentam 
modelados de dissecação, denominadas de terras altas, e as áreas que apresentam 
acumulação, denominadas de terras baixas, realçando-se ainda áreas com grandes 
alterações. O cruzamento de informações do uso da terra e das classes de 
vulnerabilidade permitiu a definição das unidades de qualidade ambiental, 
apresentadas no Quadro 9.1.5.3-1. Das oito unidades de qualidade ambiental 
existentes, encontrou-se quatro na área em estudo - Terras Conservadas, 
Moderadamente Degradada, Fortemente Degradada e Alerta - que são espacializadas 
na Figura 9.1.5.3-1 e descritas a seguir.  
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Quadro 9.1.5.3-1 - Guia de avaliação da qualidade ambiental das terras altas. 
Classes de qualidade ambiental  

(com símbolos) 
Classe de 

Vulnerabilidade 
Uso atual das terras 

Conservada - Coa - Floresta 

Ligeiramente Degradada - LDa, Regra 1 
Baixa, Moderada 

ou Alta 
Floresta alterada ou 

reflorestamento 

Ligeiramente Degradada - LDa, Regra 2 
Baixa ou 
Moderada 

Campo Antrópico 

Moderadamente Degradada - MDa, Regra 1 Muito Alta 
Floresta alterada ou 

reflorestamento 

Moderadamente Degradada - MDa, Regra 2 Alta Campo Antrópico 

Fortemente Degradada - FDa Muito alta Campo Antrópico 

Extremamente Degradada - EDa - 
Solo exposto e área de 

mineração 

Alerta - ALa 
Extremamente 

Alta 
Afloramentos rochosos  

Fonte: Lumbreras et al., 2004. 
 
 
Unidade COa - Conservada - Corresponde às áreas com cobertura vegetal de 
Floresta Ombrófila Densa, Mata Atlântica, pouco alterada ou não alterada, podendo 
também ser uma floresta secundária tardia. Relacionam-se com a vegetação de 
floresta tropical subperenifólia e subcaducifólia do levantamento de solos e ocupam 
áreas montanhosas, com vulnerabilidade muito alta. Devido ao bom estado de 
conservação dessas áreas, as classes de vulnerabilidade não foram consideradas na 
definição desta classe de qualidade ambiental. Abrange 10,91 Km², o que equivale a 
39,4 % da área total da AII e 0,21 Km² ou 7,3 % da AID. 
 
Unidade MDa - Moderadamente degradada - Refere-se às áreas com cobertura 
vegetal de floresta (alteradas) ou reflorestamento, que possuem vulnerabilidade 
muito alta e áreas com campo antrópico com vulnerabilidade alta. Estas áreas, apesar 
de terem formas de uso similares às da classe de qualidade ambiental LDa, 
apresentam suscetibilidade à erosão mais elevada. Considerando que as áreas 
florestadas ou com reflorestamento possuem cobertura vegetal mais adequada. A 
referida unidade abrange 0,81 Km², o que equivale a 2,9% da AII e 0,06 Km² ou 1,9 
% da AID. 
 
Unidade FDa - Fortemente degradada - Abrange áreas com campo antrópico que 
estão sob terras com vulnerabilidade muito alta. São áreas de grande suscetibilidade 
à erosão, porém ocupa apenas 0,91 km² da AII, o que representa 3,3 %, e 0,14 da 
AID ou 4,9% desta.  
 
Unidade ALa - Alerta - Refere-se às áreas de afloramentos rochosos, cuja a 
vulnerabilidade é extremamente alta, com grande risco de ocorrência de acidentes 
geotécnicos com queda de blocos, o que representa uma zona de perigo para a 
população a jusante. Esta unidade se refere à 1,68 km² da AII, o que equivale a 6,1% 
da área total, e 0,18 Km² ou 6,2% da AID. 
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9.1.5.4 Caracterização Geotécnica  
 
Ao discorrer sobre a geotecnia da sub-bacia da Lagoa, Ambiental (2002) apontou que 
os principais problemas de estabilidade nos domínios do gnaisse facoidal são relativos 
às quedas e/ou desplacamento de lascas rochosas, em função do fraturamento, da 
intemperização nos contatos e alívio de tensões e à queda de matacões instáveis 
sobre a encosta devido ao descalçamento induzido por atividades antrópicas e erosão 
superficial. Por outro lado, solos residuais de gnaisse facoidal apresentam em geral 
excelentes condições de estabilidade admitindo cortes subverticais de até 4 m, sem 
proteção e sem sinais de ruptura.  
 
Segundo Temoteo (1993, apud AMBIENTAL, 2002), a atuação do intemperismo e 
erosão sobre as zonas de fraturas, com material cataclasado permite a alteração e o 
carreamento mais rápido desse material, possibilitando a formação de escarpas 
rochosas com os depósitos de tálus associados. Os depósitos de tálus por suas 
características morfológicas, sua heterogeneidade mineralógica, alta permeabilidade e 
sua espessura, são extremamente susceptíveis a instabilização em épocas de intensa 
precipitação, principalmente quando expostos à ação antrópica. Movimentos de massa 
nesse tipo de depósito têm ocorrido em diversos pontos da Região Metropolitana, 
porém, nas encostas da Serra da Carioca, a presença de vegetação densa dificulta 
com suas copas arbóreas à ação das gotas de chuva sobre estes depósitos e escora os 
blocos erráticos com seus troncos e raízes, favorecendo a lenta infiltração das águas, 
bem como dissipa e atenua o escoamento concentrado de água sob a superfície da 
vertente (AMBIENTAL, 2002). 
 
Em unidades de biotita-gnaisse, entretanto, ocorrem escorregamentos em função dos 
condicionantes locais de drenagem e topografia, baseando-se nas variações texturais, 
na heterogeneidade, na espessura e nos planos de fraqueza (foliação, fraturas, etc.) e 
induzidos por atividades antrópicas, caracterizadas pelos cortes ao longo das 
estradas. Já os escorregamentos que envolvem o solo coluvionar podem ocorrer 
associados aos escorregamentos de solo residual, na interface solo coluvial/solo 
residual ou na interface solo coluvial/rocha. Na área em estudo, a grande maioria dos 
escorregamentos envolve a unidade formada pelos solos coluvial e residual de biotita 
gnaisse e de kinzigito, devido às deficiências de drenagem e aos cortes provenientes 
de atividades antrópicas ao longo das estradas (AMBIENTAL, 2002). 
 
Visando uma complementação do conhecimento geotécnico da área em estudo é 
apresentado, na Figura 9.1.5.4-1, o mapa geológico-geotécnico elaborado pela 
Fundação Geo-Rio em 1997 em escala 1:10.000, que permite  verificar  que  os  solos 
residuais com espessuras superiores a 2 metros predominam nas encostas da área de 
estudo. 
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No topo dos morros, entretanto, a espessura desses solos dificilmente ultrapassa 2 
metros de profundidade. Depósitos de tálus e colúvio recobrem uma pequena parte da 
área em estudo com aparições no Vidigal, no Corte do Cantagalo e próximo à curva do 
Calombo. Apesar de sua instabilidade, representam apenas uma pequena parte da 
área de influência indireta e menor ainda da área de influência direta. 
 
Como os dados secundários disponíveis referentes à caracterização dos solos não 
continham as informações necessárias para amplo conhecimento da AID por classificá-
la em sua maioria como área urbana, tornou-se preciso o levantamento de dados 
primários visando à complementação dos dados existentes. Para isso, foram 
realizadas ao longo da AID, considerando as alternativas do traçado, sondagens a 
percussão em profundidades próximas a 24 metros abaixo do nível do solo. Somadas 
às sondagens previamente realizadas pela Fundação Geo-Rio, foram levantadas 
setenta e duas sondagens de solos, o que possibilitou a classificação dos solos e dos 
seus aspectos geotécnicos.  O conjunto das sondagens existentes está espacializado 
na Figura 9.1.5.4-2 e seus perfis de solos resultantes são apresentados no Anexo I. 
 
Ao longo do traçado, foi observada a presença de aterros de dois a quatro metros de 
espessura recobrindo e impermeabilizando os solos, o que pode favorecer a existência 
de pontos de alagamento ao longo da AID, em decorrência da dificuldade de 
escoamento da água da chuva e da impossibilidade de infiltração desta. Estes pacotes 
de aterro são variáveis e, em geral, contém sedimentos arenosos, argilosos e blocos 
de rochas. Constatou-se que, abaixo da zona de aterro, as feições geológicas são 
compostas de coberturas sedimentares de composição predominantemente 
heterogênea, com espessura média de 30m, havendo resistência à penetração das 
sondas. Grande parte dos sedimentos foram classificados como marinhos costeiros, 
caracterizados predominantemente por sedimentos arenosos.  
 
A análise dos perfis de solo permitiu constatar a predominância de areia fina a média 
compacta a muito compacta nos primeiros 10 a 12 metros abaixo do nível do solo, 
principalmente no trecho entre a Praça General Osório e o Jardim de Alah. Este 
resultado era esperado, uma vez que os solos encontrados são resultados da 
deposição de sedimentos predominantemente marinhos de idade holocênica 
acumulados no decorrer das variações do nível do mar. Apesar de não estarem em 
grandes quantidades, são encontrados também sedimentos lacustres e fluviais, 
oriundos do transporte e do posterior trabalhamento pelas águas do rio e da Lagoa 
Rodrigo de Freitas de sedimentos advindos das encostas circundantes. Os depósitos 
lacustrinos e paludiais são representados na área por sedimentos argilosos, areias 
argilosas, com presença constante de matéria orgânica, enquanto os sedimentos 
fluviais são frequentemente arenosos, mal selecionados. 
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Os solos encontrados na AID são inconsolidados e o nível freático na maioria das 
sondagens se compartimenta entre 1,00 a 4,00 metros de profundidade. Em algumas 
sondagens pontuais, o nível d’água encontrava-se rebaixado até no máximo 8,03 
metros em relação ao nível do terreno, provavelmente em função de algum recalque 
de subsolo de algum prédio ou de poço artesiano funcionando nas proximidades. 
 
Os contatos entre solo e rocha observados nas sondagens podem ser agrupados em 
dois tipos: solo residual jovem e maduro acima das rochas e contato abrupto sem 
presença de solo residual. Em geral, apenas no Jardim de Alah algumas sondagens 
localizadas na Avenida Ataulfo de Paiva/Avenida Visconde de Pirajá não apresentam 
solo residual devido a constante interdigitação dos sedimentos marinhos e lacustrinos. 
As demais sondagens que foram observadas rocha o solo residual está 
constantemente presente.  
 
A seguir, são resumidas, as condições geotécnicas encontradas no entorno das futuras 
estações ao longo do traçado da Linha 4. 
 

 Estações 
 
Nas proximidades das futuras estações – Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah e 
Antero de Quental – as sondagens atingiram maiores profundidades, objetivando 
maior detalhamento dos locais onde elas serão instaladas. Foram realizadas 
perfurações a cerca de 50 metros em relação ao nível do solo, estando estas 
apresentadas em blocos diagramas nas Figuras 9.1.5.4-3, 9.1.5.4-4 e 9.1.5.4-5. 
Nestas sondagens, houve também uma tentativa sem sucesso de alcançar o substrato 
rochoso, pois verificou-se apenas a existência de solo residual jovem e maduro nas 
maiores profundidades, fato não observado nas demais sondagens a percussão. Estes 
solos foram encontrados a partir de 41 metros de profundidade no local da estação 
Nossa Senhora da Paz, a 28 metros no Jardim de Alah e a 38 metros na Antero de 
Quental. 
 
- Estação Nossa Senhora da Paz e Antero de Quental 
 
Estas estações estarão localizadas sobre um depósito aluvionar, constituído por 
sedimentos arenosos muito compactos e homogêneo com grande continuidade lateral, 
transpassados em alguns momentos por mantos argilosos. Estes depósitos 
representam tanto a praia atual quanto os cordões regressivos litorâneos mais 
interiorizados, contendo ainda pacotes de textura variando entre silte arenosa a pouco 
arenosa e areia siltosa (fina à média).  
 
Na Praça Nossa Senhora da Paz foram encontrados sedimentos lacustres/marinhos 
caracterizados por pequenas camadas com variação granulométrica, compreendendo 
argila pouco arenosa e fina, com aproximadamente 0,5 metro; silte arenoso, de 
textura média a grossa com cerca de 1 metro, além de areia siltosa, de textura fina à 
média também com 1 metro de profundidade. 
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As camadas argilosas na Praça Nossa Senhora da Paz não ultrapassam 3 metros de 
espessura são encontradas entre 15 e 18 metros de profundidade enquanto na praça 
Antero de Quental as camadas são encontradas a partir de 26 metros de 
profundidade, com espessura que pode chegar a 10 metros.   
 
Os sedimentos marinhos dispostos sob estas praças apresentam textura arenosa de 
fina à grossa, bem selecionadas e coloração variável entre branco e o amarelo e 
podem conter fragmentos de conchas bivalves e gastrópodes dispersas no material 
arenoso.  
 
- Estação Jardim de Alah 
 
O Jardim de Alah e seu entorno são caracterizados por uma maior variação textural ao 
longo dos seus perfis de solo. Por ser uma região de desembocadura da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, esta área foi marcada por sucessivas deposições de sedimentos 
argilosos e siltosos oriundos das encostas que circundam a bacia da Lagoa. As 
deposições resultaram em perfis com espessas camadas de argila orgânica 
intercaladas com camadas de areia provenientes (Figura 9.1.5.4-6) da deposição de 
sedimentos lagunares entremeados com pequenos pulsos de deposição marinha, 
apresentando baixa compacidade.  
 
 

Figura 9.1.5.4-6 –Testemunhos de sondagem realizada no entorno do Jardim de Alah, 
evidenciando a intercalação textural encontrada neste trecho do traçado. 
 
 
No decorrer da sua formação geomorfológica, a conexão entre a Lagoa e o mar sofreu 
inúmeras alterações, havendo intercalações de canais estreitos e largos, além de 
períodos onde o contato com o mar foi fechado. Estas intercalações na forma do canal 
de ligação com o mar propiciou que a deposição dos sedimentos siltosos e argilosos se 
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desse desde a Av. Almirante Pereira Guimarães até o quarteirão entre a Av. Epitácio 
Pessoa e a Av. Henrique Dumont.  
 
Os solos de onde será implantada a estação são compostos predominantemente por 
grãos de silte e argila, além de uma grande quantidade de matéria orgânica, 
conferindo ao depósito uma coloração escura característica de ambiente redutor e um 
odor característico. Estes pacotes podem conter fragmentos de conchas bivalves e 
gastrópodes quando mais arenosos.  
 
No entorno da futura estação, são comuns camadas de argilas siltosas orgânicas 
moles; de areias argilo-orgânica fina a média, medianamente compacta a compacta; e 
argila orgânica pouco arenosa rija entre 10 e 22 metros de profundidade. Os primeiros 
metros dos perfis de solo são marcados por sedimentos de textura arenosa com 
camadas de areia fina a média e média a grossa, depositados em sua maioria nos 
períodos de avanço do nível do mar. Os bolsões de argila apresentam compactação 
variável, desde mole a dura. No Jardim de Alah os pacotes de argila siltosa orgânica 
apresentam compactação de mole a rija e as areias argilosas orgânicas de pouco 
compacta a compacta. No Jardim de Alah bloco de rocha com cerca de 0,45 metros 
também estão dispersos na areia com porções de argila siltosa orgânica.  
 

 Trechos entre as Estações 
 
O traçado entre as estações desenvolve-se, em sua maior parte, nos sedimentos 
marinhos costeiros praiais originados através do transporte por agentes marinhos 
rasos, tais como ondas, marés e correntes, e também pelo vento, representando 
tanto a praia atual quanto os cordões regressivos litorâneos mais interiorizados. Estes 
sedimentos apresentam textura arenosa de fina a grossa, bem selecionadas e 
coloração variável entre branco e o amarelo, podendo conter pacotes que variam de 3 
a 5 metros com textura silte arenosa a pouco arenosa e areia siltosa (fina a média), 
além de fragmentos de conchas bivalves e gastrópodes dispersos no material arenoso. 
Perfis geológicos realizados na Avenida Visconde de Pirajá e Ataulfo de Paiva indicam 
que os pacotes de sedimentos marinhos arenosos ao longo do traçado variam 
predominantemente de compactos a muito compactos.  
 
Intercaladas à espessa camada de areia fina a média compacta a muito compacta são 
encontrados no trecho entre a Praça General Osório e o Jardim de Alah alguns blocos 
rochosos e/ou camadas de pequenas profundidades com predominância de outro tipo 
de textura. As variações mais relevantes ao longo do perfil do solo deste trecho são 
apontadas e localizadas a seguir: 
 
• Possível zona com presença de matacões nos primeiros 12 metros formada a 

partir do depósito oriundo de sucessivas quedas de blocos nas proximidades dos 
substratos rochosos do Cantagalo; 

• Camada de arenito (beach rock) de cerca de 0,5 metros de espessura constituída 
de areias médias a grosseiras com abundância em fragmentos de conchas entre a 
praça General Osório e a rua Farme de Amoedo; 

• Existência de um bloco de arenito, de granulometria média a grossa, rico em 
fragmentos de concha entre 8 e 11 metros de profundidade com cerca de 1 
metros de espessura entre as ruas Teixeira de Melo e a Farme de Amoedo; 

• Presença de blocos rochosos entre 0,2 e 0,4 metros de espessura dispersos nos 
sedimentos marinhos na rua Barão da Torre, próximo a rua Teixeira de Melo; 
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• Camadas de areias siltosas e pouco siltosas, de textura fina à média com 
diferentes tipos de compactação e uma estreita camada de argila pouco arenosa 
fina, mole/média entre as ruas Joana Angélica e a Maria Quitéria; 

• Camada de 2 metros de espessura de partículas silto-arenosas medianamente 
compactas próximo à rua Garcia D’Ávila. Depois deste bloco, a presença de silte 
só volta a ser expressiva a partir de 18 metros de profundidade quando há uma 
camada de silte arenoso com muscovita que se estende desde a primeira metade 
do quarteirão entre esta rua e a Aníbal de Mendonça até a rua Paul Redfem; 

• Existência de blocos rochosos no Jardim de Alah, contendo aproximadamente 
0,45 metros de espessura dispersos na areia com porções de argila siltosa 
orgânica. 

 
 
A partir do Jardim de Alah, os solos que transpassam o traçado passam a possuir 
sedimentos mais grosseiros, oriundos de sedimentação marinha. Ao longo dos perfis 
de solos elaborados para o bairro do Leblon passam a ser encontradas em pequenas 
camadas argila siltosa orgânica, argila arenosa fina à média. Entre Rua Cupertino 
Durão e a Rainha Guilhermina é verificada a intercalação de areia fina a média, 
pacotes de areia média à grossa, com pedregulhos de 3 a 5 cm, fragmentos de 
concha, muito compacta a partir de 8 metros de profundidade.  
 
Na Avenida Ataulfo de Paiva próximo às ruas Rainha Guilhermina e Rita Ludolf 
ocorrem blocos de rocha alterada representados por silte argiloso arenoso, fino, rico 
em muscovita com bloco de quartzo de aproximadamente 0,20 metros. À medida que 
o traçado se aproxima do substrato rochoso do Morro Dois Irmãos são encontrados 
blocos de rochas alteradas e pedregulhos ao longo do perfil, como pode-se observar 
na figura 9.1.5.4-7 enquanto nas encostas do Morro Dois Irmãos são encontradas 
camadas de solos coluviais, representados pelos argissolos descritos no item 9.1.4.  
 
 

 
Figura 9.1.5.4-7 – Testemunhos de sondagem realizada entre a Av. Bartolomeu Mitre e a 

Visconde de Albuquerque. 
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9.1.6  Climatologia 
 
9.1.6.1 Caracterização Climática da Cidade do Rio de Janeiro 
 
As características climatológicas da cidade do Rio de Janeiro apresentam certa 
variabilidade por causa da topografia extremamente complexa e das peculiaridades 
meteorológicas da região. As montanhas, paralelas à orla marítima, atuam como 
barreira física aos ventos predominantes do mar, não permitindo a ventilação 
adequada das áreas situadas mais para o interior, como é o caso da maior parte dos 
bairros das zonas Norte e Oeste, onde estão situadas as áreas de intervenção do 
canteiro de obras da Leopoldina e a área de depósito do bota-fora em Senador 
Camará. 
 
Brandão (1992) destaca que a cidade do Rio de Janeiro apresenta uma alteração de 
seu clima original em virtude das grandes modificações antrópicas ocorridas em seu 
sítio, como circulação de veículos, retirada da cobertura vegetal, revestimento dos 
solos, alterações na topografia, instalações industriais, dentre outros, que 
comprometem a atmosfera e o microclima local, gerando concentração de gases e 
aumento do escoamento superficial. 
 
Segundo Brandão (1996), a cidade armazena, produz e irradia calor muito mais 
intensamente do que o ambiente rural. Neste sentido, o estudo do clima urbano é de 
fundamental importância para conhecermos os impactos gerados sobre a qualidade do 
ar, do conforto térmico e dos eventos pluviométricos extremos causadores de 
enchentes e deslizamentos.  
 
Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007) o clima do Rio de Janeiro é caracterizado 
como tropical litorâneo úmido, apresentando de um a dois meses secos, sendo 
influenciado pelas massas de ar tropical atlântica e polar atlântica. As chuvas são bem 
distribuídas durante o ano, apresentando um mínimo mensal de 50,5mm em agosto e 
um máximo de 169mm em dezembro. As grandes amplitudes térmicas diárias são 
atenuadas pelos elevados índices de umidade relativa do ar. Nimer (1971; 1972) apud 
Coelho Netto (1992) acrescenta que a “cidade do Rio de Janeiro encontra-se sob um 
padrão de circulação atmosférica dominada pela ação de massas de ar tropical 
atlântica e polar, da depressão do Chaco e perturbações secundárias das frentes 
frias”. “Essa massa (tropical atlântica), de divergência anticiclônica, possui elevada 
temperatura, fornecida pela intensa radiação solar das latitudes tropicais, e forte 
umidade específica fornecida pela intensa evaporação marítima” (PRADO et al., 2005). 
 
A massa tropical atlântica se origina nas células de alta pressão dos anticiclones 
subtropicais na parte sul do Oceano Atlântico atuando quase que durante todo o ano 
na cidade, proporcionando elevadas temperaturas e umidade específica do ar. A 
depressão do Chaco, originada na parte central da América do Sul, expande-se 
ocasionalmente no verão até o Rio de Janeiro, provocando calmarias e elevação da 
temperatura. A atuação da massa polar atlântica provoca instabilidades nas condições 
do tempo com quedas de temperaturas; apesar de atuar mais intensamente no 
inverno, esta massa causa maiores impactos no verão quando gera chuvas intensas, 
geralmente associadas à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), 
quando a umidade provinda da Amazônia proporciona grande instabilidade na região 
sudeste (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 
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Em condições normais, a massa tropical atlântica atua na região com ventos de Leste 
(E) a Nordeste (NE), do Sistema de Correntes de Nordeste a Leste, oriundos das altas 
pressões subtropicais, ou seja, do anticiclone semifixo do Atlântico Sul, o que 
proporciona uma inversão térmica superior, sobre a qual sopram ventos 
descendentes, também de NE, ambos se dirigindo para as baixas subpolares. Esta 
massa de ar tropical possui temperaturas relativamente elevadas, fornecidas pela 
intensa radiação solar das latitudes tropicais, além de forte umidade específica 
fornecida pela intensa evaporação marítima, que fica em geral limitada à camada 
superficial, o que lhe dá um caráter de homogeneidade e estabilidade, mantendo o 
tempo estável e geralmente ensolarado (NIMER, 1989). 
 
No entanto, Prado et al. (2005) ressaltam que essa circulação zonal é freqüentemente 
perturbada pela circulação meridiana dos anticiclones móveis de origem polar. A 
chegada de correntes perturbadas normalmente provoca instabilidades e bruscas 
mudanças do tempo, geralmente acompanhadas de chuvas. Elas são denominadas de 
Sistema de Correntes Perturbadas de Sul, Sistema de Correntes Perturbadas de Oeste 
e Sistema de Correntes Perturbadas de Leste. 
 
No período de maio a setembro, em virtude da atuação dos sistemas de altas 
pressões que dominam a região, ocorrem situações freqüentes de inversão térmica e 
estagnação atmosférica, levando a elevados índices de poluição. Por outro lado, nos 
meses de verão, passam a ocorrer fortes chuvas, que varrem a região, ocasionando, 
por vezes, inundações e inúmeros problemas sociais, econômicos e mesmo 
ambientais. Além desses fatores, deve-se considerar que a cidade do Rio de Janeiro 
está sujeita às características do clima tropical, com intensa radiação solar e 
temperaturas elevadas. 
 
A presença do maciço da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro cria um marcante divisor 
mesoclimático. A Zona Sul, por exemplo, por estar situada entre o mar e as encostas 
leste e sul dos maciços, apresenta clima mais ameno, com temperaturas médias 
inferiores a 23oC e umidade relativa acima de 78%. Segundo a classificação de 
Köppen, as áreas litorâneas apresentam clima tipo “Am”, isto é, tropical chuvoso com 
pequena estação seca, apenas um ou dois meses com precipitação menor que 60mm 
(SMAC/GEOHECO, 2001). 
 
Os bairros situados na base do maciço da Tijuca (Laranjeiras, Botafogo, Humaitá, 
Jardim Botânico, Gávea, dentre outros) apresentam clima “Af”, tropical chuvoso na 
maior parte dos meses do ano, uma vez que as massas de ar polar migratórias, em 
trajetória pelo oceano, carreiam bastante umidade de sul e sudeste, obrigando essas 
parcelas de ar a se elevarem pela presença do relevo, promovendo resfriamento 
adiabático e consequente condensação do vapor d’água (efeito de Föehn), com 
formações de nuvens e precipitações de caráter orográfico (SMAC/GEOHECO, 2001). 
Segundo Serra e Ratisbona (1957) e Serra (1970) apud Dereczynski et al. (2007) os 
totais pluviométricos anuais sofrem elevação de 1200mm junto ao litoral da Zona Sul 
da cidade até  1600mm à barlavento do maciço da Tijuca.  
 
Serra e Ratisbona (1945) descrevem as condições médias dos vários elementos 
climatológicos para a Zona Sul: 
 

“clima mais ameno da cidade, por ser a de maior ventilação, com 
temperatura média anual inferior a 22,7° C. Somam-se a influência das 
brisas, marítima e terrestre, as brisas de vale e montanha, além de ser a 
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zona da cidade mais atingida pelas penetrações das massas frias 
oriundas do sul, resultando em elevada pluviosidade (1200 a 1600mm), 
bem distribuída durante o ano. A proximidade do mar lhe confere baixa 
amplitude diurna (5° a 8° C) do litoral para o interior, baixa frequência 
de nevoeiros e umidade relativa média superior a 78%”. 

 
 
Na porção mais afastada do litoral — a Zona Norte e parte da Zona Oeste—, as 
encostas norte e noroeste apresentam temperaturas médias maiores de 23oC e 
umidade relativa menor que 78%. Áreas nos bairros do Méier, Cascadura e Engenho 
de Dentro são as mais quentes e secas, apresentando clima do tipo “Aw”, tropical com 
uma estação seca no inverno, de duração máxima de quatro meses. Por outro lado, 
na base da encosta setentrional do maciço, nos bairros do Grajaú, Andaraí, Lins de 
Vasconcelos, Tijuca e Jacarepaguá, a pluviosidade é um pouco mais elevada, com 
apenas dois meses mais secos, configurando um clima “Am”, típico de áreas de 
bosque com uma pequena estação seca. O clima “Cf”, tropical úmido ou tropical de 
altitude, surge nos bairros da Zona Sul a partir da cota de 200m e na Zona Norte, a 
partir da cota de 400m.  
 
De modo geral, apesar das diferenças meso e microclimáticas na cidade do Rio de 
Janeiro, as referências adotadas oficialmente decorrem das informações das Normais 
Climatológicas da Estação Climatológica Principal do Rio de Janeiro (ECPRJ) do 
Instituto Nacional de Meteorologia, localizada, até 1990, no Parque do Flamengo, 
próximo ao Museu de Arte Moderna. 
 
O clima representa uma média de longo-período das várias características de tempo, 
tais como temperatura e precipitação. A Organização Meteorológica Mundial - OMM 
usa a média de 30 anos para definir as Normais Climatológicas desses vários 
parâmetros. O clima determina como os recursos, tais como a água e a vegetação, 
estão distribuídos e até onde e como as pessoas vivem e trabalham. Muitos fatores, 
tais como a topografia, proximidade a grandes corpos d’água e latitude, afetam o 
clima particular de um local em longo prazo. É importante observar que, por ser uma 
climatologia média de 30 anos, uma significativa variabilidade ano a ano pode 
acontecer. Por exemplo, um determinado local pode apresentar um inverno "seco" 
num determinado ano e "chuvoso", em outro. 
 
9.1.6.2 Caracterização Climática da AII, AID e Áreas de Intervenção do 

Empreendimento 
 
Condicionado principalmente pela localização geográfica (latitude) e pelo relevo, o 
clima de uma determinada região é definido pela distribuição pluviométrica, 
evaporação, temperatura, umidade do ar e regime de ventos da região (Conti e 
Furlan, 2005). Para uma maior compreensão das particularidades da dinâmica 
climática da região, serão descritas as oscilações de temperatura, a umidade relativa 
do ar, a radiação solar, o regime pluviométrico, o regime hídrico e a dinâmica dos 
ventos da área de estudo. 
 
Para a análise das características climáticas ao longo do traçado da Linha 4 do Metrô – 
Zona Sul, foram utilizados os dados pluviométricos da GEORIO (Sistema Alerta Rio); a 
normal climatológica de 1961-1990 obtida no Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET); dados da Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio 
de Janeiro (FIDERJ); dados sobre direção e velocidade dos ventos da Rede de 
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Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET); o balanço hídrico disponível no 
Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA); além de diversos estudos de autores 
no campo da climatologia. 
 
A seguir são analisados os parâmetros climatológicos dos quais permitem algumas 
considerações sobre as características climáticas da cidade ao longo do traçado da 
Linha 4 do Metrô – Zona Sul entre os bairros de Ipanema e Gávea. Os parâmetros 
analisados foram: temperatura do ar, precipitação pluviométrica, pressão atmosférica, 
nebulosidade, insolação, umidade relativa do ar, evaporação, balanço hídrico, direção 
e velocidade do vento.  
 
- Temperatura do Ar 
 
Os dados sobre a temperatura do ar foram analisados através da normal climatológica 
do município do Rio de Janeiro (Gráfico 9.1.6.2-1), entre os anos de 1961-1990, e dos 
dados disponibilizados pelo FIDERJ (Indicadores Climatológicos) da estação 
climatológica Jardim Botânico, inserida na AII do empreendimento, referentes aos 
anos de 1931-1975, apresentados no Gráfico 9.1.6.2-2. 
 

 
Gráfico 9.1.6.2-1 – Normal climatológica das temperaturas médias mensais entre 1961-

1990. Fonte: INMET, 2011. 
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Gráfico 9.1.6.2-2 - Temperaturas médias mensais entre 1931-1975 no Jardim Botânico. 

Fonte: FIDERJ, 1978. 
 
 
As variações anuais de temperatura evidenciadas pelo gráfico acima confirmam o 
caráter tropical litorâneo úmido apontado por Mendonça e Danni-Oliveira (2007), 
apresentando maiores valores no verão, menores no inverno e baixa amplitude 
térmica anual, visto que, tanto na Estação Climatológica do Jardim Botânico quanto na 
Estação Climatológica Principal do Rio de Janeiro (ECPRJ), as variações de 
temperatura observadas não foram superiores a 6ºC. A pequena variação de 
temperatura entre os meses mais quentes e mais frios é influenciada não só pelo 
clima, mas também pela maritimidade, pois de acordo com Conti e Furlan (2005), a 
proximidade do mar funciona como um regulador térmico.  
 
Observa-se que a curva da temperatura média de ambos os gráficos é semelhante, 
porém é interessante notar que a temperatura na estação climatológica Jardim 
Botânico atinge 1°C a menos que a média da cidade. Como fatores condicionantes de 
tal fato, aparecem a localização na vertente voltada para o mar cujas brisas atenuam 
a temperatura, a proximidade com a umidade da floresta da Tijuca e um alto índice 
pluviométrico. 
 
A diminuição de temperatura no inverno está relacionada com a retração da Massa de 
Ar Tropical Atlântica (mTa), quente e úmida, e a expansão da Massa Polar Atlântica 
(mPa) neste período. A mPa está associada aos anticiclones migratórios que se 
localizam na região sub-antártica em virtude dos mecanismos de subsidência, tendo, 
portanto, temperatura inferior aquela encontrada na mTa (CONTI e FURLAN, 2005). 
 
Os dados verificados pelo INMET e pelo FIDERJ estão em consonância com os estudos 
de Brandão (1996) que aponta uma média de temperatura de 22,7ºC para a cidade 
do Rio de Janeiro. A mesma autora afirma que, de maneira geral, na Zona Sul, onde a 
AII, AID e algumas das áreas de intervenção encontram-se inseridas, predominam 
temperaturas médias diárias entre 23,5°C e 24°C, sendo a média das máximas da 
Zona Sul de 25°C em Copacabana, a máxima absoluta registrada no Jardim Botânico 
de 37,2°C e as médias mínimas na Zona Sul de 20,5°C.  
 
Brandão (op. cit.) ressalta que os bairros de Copacabana e Botafogo constituem 
exceção para ambientes mais quentes, devido às altas taxas de densidade 
demográfica, de até 34 mil hab/km² em Copacabana, e de ocupação do solo, 
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resultando em elevada capacidade de armazenamento e conservação de calor pelos 
edifícios e ruas pavimentadas que aliadas a baixa densidade de áreas verdes, 
implicam em redução das taxas de resfriamento noturno (BRANDÃO, 1996).  
 
- Precipitação Pluviométrica 
 
O estudo do regime pluviométrico da AII, AID e das áreas de intervenção do 
empreendimento foi possível a partir da disponibilização de dados pelo Sistema Alerta 
Rio, vinculado a GEORIO, que monitora as condições de precipitação com frequência 
mínima de 15 minutos. Foram levantados dados pluviométricos das estações de 
Copacabana, Jardim Botânico, Rocinha, Vidigal, São Conrado e Sumaré numa série 
temporal de 14 anos, entre 1997 e 2010, exceto para as estações Rocinha, que 
começou a operar em 2003; São Conrado, que operou até 2002 e depois foi realocada 
passando a chamar-se Rocinha; Sumaré, que operou até 2002 e também foi 
realocada passando a se chamar Alto da Boa Vista. Foram utilizados ainda dados das 
normais climatológicas do INMET, disponíveis no site da instituição. 
 
As normais climatológicas obtidas no INMET (Gráfico 9.1.6.2-3) demonstram que para 
o período de 1961-1990 a precipitação mínima de cerca de 40mm ocorreu no mês de 
julho e a máxima de cerca de 140mm no mês de janeiro, configurando um 
comportamento padrão do clima tropical litorâneo úmido, assim como os dados 
referentes à temperatura. Nas estações analisadas pela GEORIO entre 1997 e 2010 
(Gráfico 9.1.6.2-4) é possível observar com mais detalhe as médias mensais de 
precipitação pluviométrica. A estação da Rocinha possui as maiores médias mensais 
de janeiro até agosto, atingindo o máximo de 220mm, aproximadamente, no mês de 
abril. Contudo, a estação do Sumaré atinge as maiores médias mensais de setembro 
até dezembro, em torno de 300mm . Os meses menos chuvosos de todas as estações 
analisadas foram junho e agosto, quando o máximo atingiu 100mm, 
aproximadamente, na estação do Sumaré no mês de junho. 
 

 
Gráfico 9.1.6.2-3 – Normal climatológica da precipitação pluviométrica mensal entre 1961-

1990. Fonte: INMET, 2011. 
As menores médias mensais foram registradas na estação de São Conrado em abril, 
43mm, dado este pouco representativo, pois se restringe aos anos de 1997 a 2002 e 
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na estação de Copacabana, onde as menores médias foram de 46mm em agosto. As 
maiores médias foram registradas na estação do Sumaré com 305mm em dezembro 
(1997-2002) e na estação da Rocinha com 226mm em abril. 
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Gráfico 9.1.6.2-4 Médias mensais da precipitação pluviométrica 1997-2010* Fonte: GEORIO, 
2011. 

 
 
Segundo os dados da GEORIO (Gráfico 9.1.5.2-5), a média anual de precipitação na 
AII do empreendimento registrou 1.155mm, aproximadamente, em Copacabana e 
2.269mm na estação Sumaré. A Figura 9.1.6.2-1 apresenta a distribuição espacial da 
precipitação pluviométrica ao longo da AII e permite constatar um aumento da média 
anual da precipitação a partir do afastamento da linha de costa em direção as 
escarpas do maciço da Tijuca. 
 
Os dados aproximam-se do que relata Brandão (1996) sobre a variação pluviométrica 
de 1.200 a 1.600mm entre Copacabana e Jardim Botânico. Esta autora ainda chama a 
atenção para os índices pluviométricos máximos em 24 h, pois junto aos maciços da 
Zona Sul do Rio de Janeiro registram-se os maiores índices neste intervalo de tempo, 
235mm no Jardim Botânico e 207mm em Ipanema. Geralmente são os eventos 
extremos em curtos períodos de tempo que deflagram catástrofes relacionadas às 
enchentes e aos deslizamentos.   
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Gráfico 9.1.6.2-5 Médias pluviométricas anuais entre 1997-2010*. 

Fonte: GEORIO, 2011. 
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- Pressão Atmosférica 
 
A pressão atmosférica depende principalmente das variações da temperatura do ar e 
umidade. Estes dois parâmetros atuam, sobretudo, na dinâmica de expansão e 
retração do ar: a temperatura, pois conforme mais quente mais agitada ficam as 
moléculas, e a umidade ao torná-lo mais leve ou mais pesado segundo a concentração 
de moléculas de água (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 
 
As condições geográficas da cidade do Rio de Janeiro não proporcionam grandes 
variabilidades atmosféricas ao nível do mar e entre as porções da orla marítima e das 
porções mais interiores. As variações mais significativas encontram-se devido às 
diferenças de altitudes, enquanto as variações temporais se dão associadas a ciclos 
bem definidos e incursão de massas de ar com variadas temperaturas, sobretudo das 
massas polares. Há ainda em nível diário uma variação por conta da maré 
barométrica, com duas máximas e duas mínimas relativas. Já a variação da pressão 
ao longo do ano é explicada segundo a FEEMA (1995): 
 

“Sazonalmente, os valores de pressão atmosférica são maiores no 
inverno que no verão, graças à interação de diversos fatores, como os 
astronômicos, as maiores intensidades das massas polares migratórias, 
dentre outros. No verão, o mais intenso aquecimento solar à superfície 
cria forças de flutuação que induzem a movimentos verticais 
ascendentes, com ou sem a formação de nuvens, reduzindo, portanto, os 
valores da pressão atmosférica à superfície”. 

 
 
Os maiores valores de pressão no inverno são devido às intensas massas polares 
migratórias, típicas dessa época do ano, além do resfriamento da massa atmosférica 
do Hemisfério Sul em virtude de condições astronômicas, posicionando relativamente 
o Sol no Hemisfério Norte. Segundo as normais climatológicas de 1961-1990 do 
INMET (Gráfico 9.1.6.2-6), a pressão atmosférica na cidade do Rio de Janeiro variou 
de 1008 hectoPascais em janeiro a 1017 hectoPascais em julho, o que é considerado 
dentro da média para as áreas ao nível do mar (INMET, 2011). 
 

 
Gráfico 9.1.6.2-6 – Normal Climatológica da Pressão Atmosférica entre 1961 e 1990. Fonte: 

INMET, 2011. 
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- Umidade Relativa do Ar 
 
A umidade relativa do ar pode ser entendida como a presença do vapor de água na 
atmosfera, representando uma relação de proporção relativa entre o vapor existente 
no ar e o ponto de saturação desse mesmo ar, ou seja, representa em porcentagem a 
quantidade de vapor contida no ar em relação à quantidade máxima de vapor que 
nele poderia haver sob determinada temperatura. Quanto maior a temperatura do ar 
– fator que controla também a pressão - menor tende a ser a umidade relativa.  
 
A área do empreendimento, por estar em alguns trechos muito próxima à linha de 
costa, recebe normalmente maior contribuição de umidade do ar de origem marítima, 
em virtude das circulações atmosféricas predominantes daquele setor. Quando em 
situações de céu claro e intensa radiação solar, sobretudo nos meses de primavera, 
verão e outono, a evaporação das águas do solo em combinação com a maior 
transpiração das plantas abastece de água a atmosfera local.  
 
Dados do INMET apresentados no Gráfico 9.1.5.2-7 revelam que os valores de 
umidade relativa do ar apresentam três picos máximos, atingindo o valor de 80%; o 
primeiro corresponde ao intervalo de março a maio, o segundo ao mês de outubro e o 
terceiro ao mês de dezembro. Já os valores mínimos são registrados nos meses mais 
frios, julho e agosto, quando a umidade atinge 77%. Brandão (1996) especifica para 
Zona Sul do Rio de Janeiro, onde a AII, AID e algumas áreas de intervenção do 
empreendimento estão inseridas, a umidade média de 84%. 
 

 
Gráfico 9.1.6.2-7 – Normal Climatológica da Umidade do Ar da ECPRJ entre 1961 e 1990. 

Fonte: INMET, 2011. 
 
 
- Insolação e Nebulosidade 
 
A insolação é concebida como o número de horas e décimos de horas de brilho solar 
incidente sobre um anteparo disposto horizontalmente à superfície. Depende, porém, 
além dos fatores astronômicos, da nebulosidade e do livre horizonte na trajetória solar 
do poente ao ocaso (CPTEC, 2011).  
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A posição latitudinal do município do Rio de Janeiro garante a exposição da AII, da 
AID e das áreas de intervenção a uma abundante insolação e radiação solar visto que 
a maior incidência sobre uma superfície ocorre quando os raios luminosos estão 
perpendiculares à mesma e, nos trópicos, os raios solares alcançam esta posição 
(CONTI & FURLAN, 2005). A perpendicularidade dos raios tem grande relevância 
porque faz com que a camada de ar entre o sol e a superfície seja menor, ou seja, os 
raios solares percorrem uma distância menor para chegar à superfície terrestre, 
reduzindo perdas de energia.  
 
Os valores de insolação do INMET (Gráfico 9.1.6.2-8) indicam que janeiro é o mês que 
registra mais horas de sol, mais de 210 h, enquanto que setembro é o mês com 
menor insolação, 145 h. Este parâmetro tem relação direta com o tamanho dos dias e 
com a nebulosidade. É interessante notar que setembro é o mês com menor insolação 
apesar de não ser o mais nebuloso. Tal fato decorre da proporção de dias curtos e 
nebulosos em setembro, enquanto que janeiro ainda que mais nebuloso, apresenta 
intensa insolação devido à extensa duração dos dias. De acordo com as normais 
climatológicas do INMET, nas áreas de influência direta, indireta e de intervenções do 
empreendimento, a insolação média anual normalizada situa-se entre 1.800 a 2.000 
horas de sol. 
 

 
Gráfico 9.1.6.2-8 – Normal Climatológica de Insolação da ECPRJ entre 1961 e 1990. Fonte: 

INMET, 2011. 
 
 
É importante o conhecimento do regime de nebulosidade de uma região para a 
compreensão das possíveis interferências no recebimento/retenção de energia 
radiativa, bem como às características das precipitações. De acordo com os dados 
disponibilizados pelo INMET e apresentados no Gráfico 9.1.6.2-9, a nebulosidade 
atinge seu auge em dezembro, justamente em um dos meses mais chuvosos, 
enquanto os valores mínimos ocorrem entre julho e agosto. Brandão (1996) especifica 
que para a Zona Sul do Rio de Janeiro, a nebulosidade média é de 0,5. 
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Gráfico 9.1.6.2-9 – Normal Climatológica de Nebulosidade da ECPRJ entre 1961 e 1990. 

Fonte: INMET, 2011. 
 
 
- Evaporação 
 
O parâmetro evaporação dá indicações da transferência de água do meio físico para a 
atmosfera, tendo relação ainda com os níveis de umidade do ar. Segundo Mendonça e 
Danni-Oliveira (2007), a presença de vapor no ar torna-o mais leve do que o ar seco, 
tendo em vista que as moléculas de vapor d’água substituem as moléculas de ar seco, 
daí o movimento ascendente do ar úmido. A evaporação possui ainda a propriedade 
de resfriar o ar, pois em seu processo consome energia que fica retida nas moléculas 
de água, transformando calor sensível em calor latente. A velocidade da evaporação 
depende de alguns fatores como, a temperatura do ar, a velocidade do vento e a 
umidade relativa. 
 
Pode-se verificar no Gráfico 9.1.6.2-10 que os maiores índices de evaporação ocorrem 
nos dias mais quentes e/ou ensolarados, atingindo o pico de 112mm em janeiro e a 
mínima de 84mm em junho. 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-103

 
Gráfico 9.1.6.2-10 – Normal Climatológica de Evaporação da ECPRJ entre 1961 e 1990. 

Fonte: INMET, 2011. 
 
 
- Direção e Velocidade do Vento 
 
A direção e a velocidade dos ventos estão associadas às diversas escalas de circulação 
atmosférica – diferença de pressão e temperatura - e que apresentam significativa 
interatividade espacial, bem como uma nítida variabilidade temporal. De modo geral, 
predominam em grande parte do ano os regimes de mesoescala na área litorânea da 
cidade do Rio de Janeiro, em virtude, principalmente, dos efeitos de brisas marítimas 
originados pelas diferentes capacidades caloríficas da água oceânica e do continente. 
Tais sistemas passam a se desfigurar a partir da movimentação dos sistemas 
transientes de larga-escala, como as massas de ar polares e suas correspondentes 
áreas de convergência (frentes frias) com o ar tropical ou mais aquecido.  
 
De acordo com Nicolli (1997), os ventos da baixa troposfera nas regiões tropicais do 
Brasil são de SE a NE, originários do centro de ação do Anticlone do Atlântico Sul, ou 
seja, um sistema que apresenta subsidência de ar das camadas mais altas. Esse ar 
estabiliza-se ao nível do mar, encontrando-se quente e úmido. Nessas condições não 
há possibilidade de formarem-se nuvens. Porém, quando os ventos alísios de E 
sopram a mais de 2,5 m/s a barlavento das serras, podem ocorrer chuvas leves, 
principalmente no outono e no inverno. Tal condição de tempo estável só é 
interrompida pela passagem de sistemas frontais de baixa pressão, aumentando a 
turbulência do ar nas altitudes elevadas, mudando a direção e a intensidade do vento 
em superfície, quase sempre trazendo chuvas. Além disso, o ar poluído se mistura nas 
altas camadas e é transportado para longe, possibilitando a limpeza da atmosfera. 
 
Quando há passagem de uma frente fria, temos a completa alteração das condições 
de vento à superfície, já mudando de 30 a 40 horas antes da chegada da frente. 
Inicialmente, os ventos viram para N, estagnando as brisas. A temperatura sobe 
acentuadamente sendo, no geral, registradas as máximas temperaturas do verão. 
Posteriormente, tem-se uma virada dos ventos de NE/NW para ventos de SW. Quando 
as frentes chegam com mais intensidade podem causar chuvas torrenciais 
acompanhadas de trovoadas.  Na retaguarda delas, os ventos giram de SW para S e 
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em seguida para SE. Os ventos de S baixam as temperaturas, enquanto que os 
ventos de SE podem ocasionar chuvas leves nas serras (DERECZYNSNKI et al., 2009, 
e JOURDAN, 2007). 
 
Durante o inverno as massas polares encontram mais dificuldades para formarem 
chuvas devido à predominância de massas secas. Já no verão as frentes polares 
conseguem trazer chuvas mais pesadas devido ao enfraquecimento do Anticiclone do 
Atlântico Sul proporcionado pelo forte aquecimento continental. Pode ocorrer ainda a 
situação de equilíbrio dinâmico entre os anticiclones do Atlântico Sul e Polar, podendo 
estacionar de 2 a 3 dias para, então, entrar em frontólise ou oscilar entre recuos e 
avanços, ocasionando uma semana de chuvas. 
 
Ao longo do litoral do Rio de Janeiro, os contra-alísios do quadrante norte ao cruzarem 
a Serra do Mar produzem efeitos de inversão térmica. Tal situação se torna frequente 
quando as temperaturas passam de 35°C, com umidade entorno de 80 a 95%. Esta 
condição está muitas vezes associada a uma frente fria estacionada no Sul do país, e 
pode ocasionar uma semana de temperaturas máximas altíssimas em seqüência. A 
faixa litorânea fica mergulhada em uma camada de ar mais fresco e úmido que vem 
do mar, durante o dia, porém à noite essas brisas cessam e o calor eleva-se. Nem 
sempre as brisas marítimas quebram a barreira dos ventos de N, reduzindo-se assim 
a ventilação e aumentando o potencial de poluição do ar. 
 
Segundo a TASA (Telecomunicações Aeronáuticas S.A.), a avaliação climatológica dos 
ventos permite destacar que há o predomínio da direção sul-sudeste para norte-
noroeste durante quase todo o ano. Já para as velocidades médias, elas situam-se em 
torno de 8 km/h durante todo o ano para a Estação do Galeão. 
 
Serra e Ratisbona (1957, apud DERECZYNSKI, 2009) apontam que a rosa anual dos 
ventos do Observatório Central indica duas direções predominantes que são a sul-
sudeste e a noroeste, direções estas, principal e secundária, respectivamente, com 
velocidade média oscilando entre 2,8m.s-1, de abril a julho e 4,0m.s-1, de outubro a 
novembro. Os dados do FIDERJ (1978) indicam que os ventos predominantes na 
Praça XV são de sudeste, com velocidade média de 4 a 6 m.s-1 durante praticamente 
todo o ano, menos entre junho e julho, quando registram velocidades entre 2 e 4m.s-
1. Em segundo e terceiro lugar, como direções mais freqüentes, aparecem as direções 
sul e nordeste, registrando velocidades de 2 e 4 m.s-1.  
 
Dereczynsnki et al. (2009) ressaltam ainda que predominam para o município do Rio 
de Janeiro as brisas marinhas e terrestres na circulação local. “Ventos de SW sopram 
no período da tarde e à noite, quando o continente se encontra mais aquecido, 
produzindo maiores intensidades. Ventos de NW (brisa terrestre) predominam na 
madrugada e pela manhã, períodos em que o continente se encontra menos aquecido, 
com intensidade inferior à brisa marítima (SERRA, 1970)”. Brandão (1996), ao 
estudar a dinâmica de ventos da Zona Sul do Rio de Janeiro, região na qual a AII, AID 
e as áreas do canteiro de obras do Batalhão, da rua Igarapava, da Praça Antero de 
Quental, do Jardim de Alah e da Praça Nossa Senhora da Paz encontram-se inseridas, 
constatou um predomínio de ventos de norte, com freqüência de calmarias de 20 a 
40%. 
 
Jourdan (2007) realizou um estudo das direções e intensidades dos ventos na região 
metropolitana do Rio de Janeiro numa série temporal de quatro anos entre 2002 e 
2006. Para a compreensão do regime de ventos da AII e AID da expansão da Linha 4 
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do Metrô, foram aproveitados os dados deste autor para o Centro da cidade e 
aeroporto Santos Dumont, áreas próximas ao futuro empreendimento. 
 
Para Jourdan (2007), a Estação do Aeroporto Santos Dumont apresenta um padrão 
diário da direção dos ventos de norte-sul, sendo a direção sul a predominante, como 
pode ser observado nas Figuras 9.1.6.2-2 e 9.1.6.2-3. Os períodos da madrugada e 
da manhã contribuem para a direção norte, enquanto os períodos tarde e noite 
contribuem para a direção sul. A FEEMA possui uma estação no Centro, cujos dados 
apresentam um padrão de ventos sudeste e noroeste. A direção noroeste predomina 
nos períodos da madrugada e da manhã, enquanto a direção sudeste ocorre com 
maior frequência à tarde e a noite, quando ocorrem grandes calmarias. Durante o dia, 
ocorrem ainda intensos ventos de leste (10m.s-1) com baixa frequência, sendo 
provocados provavelmente por corredores edificados. 
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Figura 9.1.6.2-2 - Rosa dos ventos do aeroporto Santos Dumont: (a) diário, (b) madrugada, 

(c) manhã, (d) tarde e (e) noite. Fonte: Jourdan (2007). latitude: 22-54S, longitude: 043-
10W, altura: 3 m. 
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Figura 9.1.6.2-3 - Rosa dos ventos da estação Centro: (a) diário, (b) madrugada, (c) manhã, 

(d) tarde e (e) noite. Fonte: Jourdan (2007). 
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Quanto à sazonalidade dos ventos, pode ser observada, na Estação do Aeroporto 
Santos Dumont, algumas diferenças no tocante as direções predominantes entre os 
períodos do primavera/verão e outono/inverno (Figuras 9.1.5.2-4 e 9.1.5.2-5). 
Naquele período, os ventos sopram com maior frequência na direção sul, enquanto 
que para este último a direção predominante é a norte. As situações de calmaria são 
inferiores a 5% e não apresentam diferenças significativas ao longo do ano.  
 
A Estação do Centro apresenta diferenças sutis entre as estações do ano, 
predominando o padrão sudeste-nordeste. No verão e na primavera prevalece a 
direção sudeste. Na primavera ocorre ainda uma situação atípica, com ventos fortes 
de leste superiores a 10 m.s-1. Para o outono e o inverno, a frequência de ventos 
sudeste diminui, ficando as calmarias em torno de 20% no verão e 40% no inverno. 
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Figura 9.1.6.2-4 - Rosa dos ventos do aeroporto Santos Dumont: (a) anual, (b) verão, (c) 

outono, (d) inverno e (e) primavera. Fonte: Jourdan (2007). 
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Figura 9.1.6.2-5 - Rosa dos ventos da estação Centro: (a) anual, (b) verão, (c) outono, (d) 

inverno e (e) primavera. Fonte: Jourdan (2007). 
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De acordo com o que foi disposto neste tópico, pode-se afirmar que os dados 
climatológicos da cidade do Rio de Janeiro indicam certa sazonalidade, 
principalmente em relação à precipitação, temperatura e a pressão 
atmosférica. Durante os meses de verão - dezembro a março - ocorrem as 
maiores chuvas, provocando alagamentos nas baixadas e processos 
geomorfológicos nas encostas. A AII e a AID possuem os índices 
pluviométricos mais altos da cidade, em especial no alto do Maciço da Tijuca, 
possuindo também as temperaturas mais amenas, proporcionadas pela 
proximidade ao mar e pela circulação atmosférica ali presente. A pressão 
atmosférica apresenta-se mais alta no inverno e mais baixa no verão, ao 
contrário de fatores como nebulosidade, evaporação e insolação, que 
apresentam maiores valores no verão do que no inverno. Já a umidade relativa 
do ar varia menos durante o ano, entretanto, nos meses de julho e agosto 
situa-se em níveis mais baixos. 
  
O canteiro da Leopoldina localizado em São Cristóvão difere sutilmente apenas 
em alguns valores, como a temperatura que situa-se ligeiramente mais alta e 
a precipitação um pouco mais baixa, sendo estes mesmos aspectos 
considerados para a área do bota-fora. 
 
9.1.7 Qualidade do Ar 
 
9.1.7.1 Padrões de Qualidade do Ar 
 
A Resolução CONAMA nº 03, de 28 de junho de 1990, considera como padrões de 
qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que ultrapassadas, 
podem afetar a saúde, segurança e bem estar da população, bem como ocasionar 
danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Além disso, 
conceitua poluente atmosférico como qualquer forma de matéria ou energia com 
intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo 
com os níveis estabelecidos, e que torne ou possa tornar o ar: impróprio, nocivo ou 
ofensivo à saúde, à segurança e ao bem estar da população. 
 
Para definir os poluentes atmosféricos e orientar a criação de Planos Regionais de 
Controle de Poluição do Ar, a Resolução, em seu Artigo N° 2, estabeleceu os seguintes 
conceitos: 
 
I - Padrões Primários de Qualidade do Ar - Concentrações de poluentes que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. 
II - Padrões Secundários de Qualidade do Ar - Concentrações de poluentes abaixo das 

quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim 
como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

 
 
O estabelecimento dos padrões secundários visou criar uma referência para a política 
de prevenção da degradação da qualidade do ar. Tais padrões devem ser aplicados 
em áreas de preservação, tais como: os parques nacionais, as áreas de proteção 
ambiental, as estâncias turísticas, etc. Não se aplicam, pelo menos em curto prazo, às 
áreas de desenvolvimento, onde devem ser aplicados os padrões primários.  
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Como prevê a própria Resolução CONAMA nº 03/90, a aplicação diferenciada de 
padrões primários e secundários requer a divisão do território nacional nas classes I, 
II e III, conforme o uso pretendido. As classes foram estabelecidas da seguinte 
maneira:  
 

• Classe I: áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Reservas Ecológicas, 
Parques Nacionais, Estaduais e Hidrotermais. Nestas áreas deverá ser mantida 
a qualidade do ar em nível o mais próximo possível do verificado sem a 
intervenção antropogênica.  

• Classe II: Áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado 
pelo padrão secundário de qualidade. 

• Classe III: Áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da qualidade 
do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade. 
 
 

No Art. 5º foram estabelecidos os Níveis de Qualidade do Ar para elaboração do Plano 
de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, visando providências dos 
governos de Estado e dos Municípios, assim como de entidades privadas e 
comunidade geral, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco à saúde da 
população. É considerado Episódio Crítico de Poluição do Ar a presença de altas 
concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo, resultante da 
ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos mesmos, e, 
para a execução do Plano, são estabelecidos os Níveis de Atenção, Alerta e 
Emergência, apresentados no Quadro 9.1.7.1-1. As providências a serem tomadas a 
partir da ocorrência dos Níveis de Atenção e de Alerta tem por objetivo evitar o 
atingimento do Nível de Emergência. 

 
Quadro 9.1.7.1-1 - Critérios para Episódios Agudos de Poluição do Ar Segundo a Resolução 

CONAMA nº 03/90.  
NÍVEIS 

Parâmetros 
Unidade 

Período  
Amostral 

Atenção 
(µg/m3) 

Alerta 
(µg/m3) 

Emergência 
(µg/m3) 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

µg/m3 24 horas 375 625 875 

Dióxidode Enxofre (SO2) µg/m3 24 horas 800 1.600 2.100 
SO2 x PTS µg/m3. µg/m3 24 horas 65.000 261.000 393.000 
Monóxido de Carbono (CO) ppm 8 horas 15 30 40 
Ozônio (O3) µg/m3 1 hora 400 800 1.000 
Partículas Inaláveis (PI) µg/m3 24 horas 250 420 500 
Fumaça (FU) µg/m3 24 horas 250 420 500 
Dióxido de Nitrogênio (NO2) µg/m3 1 hora 1.130 2.260 3.000 
Fonte: Inea, 2009. 
 
 
A título de ilustração, são também apresentados os Quadros 9.1.7.1-2 e 9.1.7.1-3 
referentes a alguns padrões de qualidade do ar adotados nos Estados Unidos e na 
Organização Mundial de Saúde, respectivamente. 
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Quadro 9.1.7.1-2 - Níveis máximos recomendados pela Agência Americana de Proteção 
Ambiental (USEPA). 

Poluente Tempo de Amostragem 
Padrão Primário 

(µg/m3) 
24 horas 365 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
MAA 80 

24 horas 150 
Partículas Inaláveis (PM10) 

MAA 50 

1 hora 40.000 (35 ppm) 
Monóxido de Carbono (CO) 

8 horas 10.000 (9 ppm) 

Ozônio (O3) 1 hora 235 (0,12 ppm) 

Hidrocarbonetos (Não-Metano) 3 horas (6h às 9h) 160 (0,24 ppmC) 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) Média Aritmética Anual 100 

Chumbo (Pb) Média Aritmética Trimestral 1,5 
  Fonte: USEPA. 
 

Quadro 9.1.7.1-3 - Níveis máximos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. 
Nível Médio (µg/m3) 

Poluente 
1 hora 24 horas 

Média Aritmética Anual 

Fumaça - 100 - 150 40 - 60 
Partículas Totais em Suspensão - 150 - 230 60 - 90 
Dióxido de Enxofre - 100 - 150 40 - 60 
Ozônio 100 - 200 - - 
Dióxido de Nitrogênio 190 - 320 - - 

 Fonte: Organização Mundial de Saúde. 
 
 
9.1.7.2 Poluentes Atmosféricos 
 
Os poluentes atmosféricos em forma de matéria podem ser classificados em função do 
seu estado físico, enquadramento este que os divide em dois grupos: 
 

1- Material Particulado: Partículas sólidas ou líquidas, emitidas por fontes de 
poluição do ar ou formadas na atmosfera, como as partículas de sulfatos. O material 
particulado pode ser classificado, segundo método de formação em: poeiras, fumos, 
fumaças e névoas (partículas líquidas). 
 

2 – Gases e Vapores: São poluentes na forma molecular, quer como gases 
permanentes, exemplos: dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, o ozônio, os 
óxidos nitrosos, quer como na forma transitória de vapor: os vapores orgânicos em 
geral. 
 
 
Fonte de poluição atmosférica é um conceito amplo que, segundo Bretschneider e 
Kurfürst (1987), pode ser definido como: 
 
1- Um local do qual escapam substâncias poluentes (chaminés, dutos e descargas de 
ar); 
 
2- Processos e/ou equipamentos de produção (caldeiras, fornos, linhas de produção e 
câmaras de combustão); 
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3- Uma área como conjunto de pontos e/ou processos e equipamentos numa região 
específica, capazes de liberar matéria ou energia para a atmosfera, tornando-a 
poluída. 
 
 
Os poluentes podem ter diferentes fontes, agrupadas em fontes naturais e fontes 
antrópicas. No entanto, existem poluentes que podem ser provenientes de ambas, 
vide caso dos incêndios florestais. As diferentes fontes de poluição atmosférica podem 
ainda ser classificadas como fontes estacionárias, móveis ou naturais, descritas a 
seguir e apresentadas no Quadro 9.1.7.2-1: 
 
1 - Fontes Estacionárias – a) De atividades pouco representativas nas áreas urbanas, 
como as queimas de resíduos, as lavanderias e queima de combustíveis em padarias, 
hotéis, hospitais e outras atividades tidas como fonte de poluição não-industriais. b) 
De atividades individualmente significativas, tendo em vista a variedade e/ou 
intensidade de poluentes emitidos, como em processos industriais. 
 
2 - Fontes Móveis – Compostas pelos meios de transporte aéreo, marítimo e terrestre, 
em especial os veículos automotores que, pelo número e distribuição espacial, passam 
a ser fonte de destaque nas áreas urbanas. 
 
3 - Fontes Naturais – Associadas aos processos naturais de emissão, como as 
emissões vulcânicas, o spray marinho, a poeira cósmica e o arraste eólico, dentre 
outros. 
 

Quadro 9.1.7.2-1 - Relação entre fontes e seus poluentes característicos. 
Fontes 

Classificação Tipo 
Poluentes 

Material particulado 
Dióxido de enxofre e trióxido de enxofre 
Monóxido de carbono 

Combustão 

Hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio 
Material particulado (fumos, poeiras e névoas) 
Gases: SO2, SO3, HCL e Hidrocarbonetos,  Processo industrial 
Mercaptanas, HF, H2S, NOx 
Material particulado 

Queima de resíduos sólidos 
Gases: SO2, SO3, HCL, NOx 

Fontes Estacionárias 

Outros Hidrocarbonetos, material particulado 
Veículos automotores Material particulado  e monóxido de carbono 
Aviões e barcos Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio Fontes Móveis 
Locomotivas, etc. Ácidos orgânicos, hidrocarbonetos e aldeídos 

Fontes Naturais 
Material particulado - poeiras 
Gases - SO2, SO3, HCl, NOX, hidrocarbonetos 
Poluentes secundários - O3, aldeídos 
Ácidos orgânicos, nitratos orgânicos Reações Químicas 
Aerossol fotoquímico, etc. 

 Fonte: Organização Mundial de Saúde. 
 
 
9.1.7.3 Efeitos da Poluição do Ar 
 
A poluição atmosférica pode influenciar no desenvolvimento de diversas doenças, 
principalmente respiratórias, mas também cardiológicas, circulatórias, sanguíneas, 
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renais, nervosas e imunológicas. Os principais poluentes danosos ao organismo 
humano, segundo a Medicina Ambiental são o dióxido de SO2, NO2, CO, partículas em 
suspensão, metais pesados e uma ampla faixa de hidrocarbonetos e hidrocarbonetos 
clorados. 
 
Entre os grupos de pessoas mais sensíveis à poluição atmosférica estão as crianças, 
os idosos, as gestantes, os enfermos, pessoas que apresentem predisposição genética 
e por fim, os alérgicos. Os efeitos da poluição do ar são normalmente classificados em 
efeitos agudos e crônicos. O primeiro é, normalmente, de caráter temporário e se 
originam de episódios ímpares, em que os poluentes ultrapassam os níveis regulares 
de sua concentração, gerando efeitos imediatos, tais como irritação nos olhos, tosse e 
até efeitos mais graves. 
 
Já o segundo efeito, o crônico, possui caráter permanente, podendo causar prejuízos 
mais sérios à saúde das pessoas, bem como incômodos sociais (diminuição da 
visibilidade e prejuízos à vegetação). Em longo prazo, podem provocar corrosão de 
estruturas, graças ao desgaste dos materiais usados nas construções e de obras de 
arte. Tais efeitos consistem em uma intoxicação gradativa.  
 
Amaral e Piubele (2003) destacaram os principais efeitos gerados pelos diferentes 
tipos de poluentes atmosféricos, que são descritos a seguir: 
 
• Material Particulado Total em Suspensão, Fumaça e Partículas Inaláveis - 

Representam o material sólido emitido pelas fontes poluidoras ou em suspensão 
na atmosfera (poeira, pó, fuligem), sendo o tamanho das partículas sólidas o 
critério utilizado para sua classificação. Partículas mais grossas ficam retidas no 
nariz e na garganta, provocando incomodo e irritação, além de facilitar que 
doenças como a gripe se instalem no organismo. Poeiras mais finas podem causar 
danos às partes internas do aparelho respiratório, carregando partículas e outros 
poluentes para os alvéolos pulmonares e provocando efeitos mais severos do que 
os causados pelos poluentes de forma isolada. Caso as pessoas permaneçam em 
locais muito poluídos por materiais particulados, ficam mais vulneráveis à uma 
crise aguda de doenças respiratórias. 
 

• Dióxido de Enxofre (SO2) - A emissão deste gás está principalmente relacionada 
com a queima de combustíveis fósseis contendo enxofre, tanto em veículos 
quanto em instalações industriais. Por ser um gás altamente solúvel nas mucosas 
do trato aéreo superior, pode acabar provocando irritação e aumento na produção 
de muco. Outro efeito relacionado ao SO2 refere-se ao fato de ser este um dos 
poluentes precursores da chuva ácida, efeito global de poluição atmosférica, 
responsável pela deterioração de diversos materiais, acidificação de corpos d’água 
e destruição de florestas. 
 

• Monóxido de Carbono (CO) - A emissão de Monóxido de Carbono está relacionada 
principalmente com o processo de combustão tanto em fontes móveis quanto em 
fontes estacionárias. Os efeitos dessa exposição dos seres humanos a esse gás 
estão associados à capacidade de transporte de oxigênio na combinação com 
hemoglobina do sangue, uma vez que a afinidade da hemoglobina pelo CO é 210 
vezes maior que pelo oxigênio. Baixos níveis de carboxi-hemoglobina podem 
causar diminuição da capacidade de estimar intervalos de tempo, podem diminuir 
os reflexos e a acuidade visual da pessoa exposta. Os altos níveis de CO em áreas 
de tráfego intenso de veículos têm sido apontados como causa do aumento do 
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número de acidentes. 
 

• Ozônio (O3) - O ozônio é um gás invisível, com cheiro marcante, composto por 
três átomos de oxigênio, altamente reativo que está presente na alta atmosfera e 
na superfície. Quando presente nas altas camadas da atmosfera nos protege de 
raios ultravioletas do sol, quando formado próximo ao solo comporta-se como 
poluente. É o principal representante do grupo de poluentes designados 
genericamente por oxidantes fotoquímicos, sendo formado pela reação dos 
hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio presentes no ar, sob a ação da radiação 
solar. Pode causar irritação dos olhos, redução da capacidade pulmonar, 
agravamento de doenças respiratórias, interferência na fotossíntese e danos às 
obras de arte e estruturas metálicas. 
 

• Dióxido de Nitrogênio (NO2) - O NO2 é formado pela reação do óxido de 
nitrogênio e do oxigênio reativo, presentes na atmosfera. Pode provocar irritação 
da mucosa do nariz manifestada através de coriza e danos severos aos pulmões, 
semelhantes aos provocados pelo enfisema pulmonar. Além dos efeitos diretos na 
saúde, o dióxido de nitrogênio também está relacionado à formação do ozônio e 
da chuva ácida.   
 

• Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) - Os HPAs são formados em todos 
os processos de combustão incompleta e carbonização à baixa temperatura de 
matérias e substâncias orgânicas. As avaliações das concentrações de HPAs no ar 
são, em geral, baseadas nos teores de benzo[a]pireno (BaP). Muito embora, a 
concentração de BaP em fumaça de cigarro em emissões de motor diesel não seja 
adequada para avaliação da potencialidade cancerígena dos HPAs associados 
decorrentes dessas fontes. Os HPAs contendo quatro ou mais anéis aromáticos 
são considerados potencialmente capazes de gerar câncer.  

 
 
De acordo com Pires (2005), quando os gases lançados pelas chaminés, ou outras 
fontes, entram na atmosfera, as condições externas tais como pressão, temperatura, 
umidade, direção e velocidade dos ventos começam a afetá-los. Todos estes fatores 
meteorológicos, variáveis no tempo e no espaço aliados aos fatores topográficos, 
afetam diretamente a dispersão e o transporte dos poluentes. 
 
Segundo o Inea (2009), dados dos ventos, do clima (principalmente das chuvas) e da 
estabilidade do ar, são elementos-chave para uma melhor compreensão do 
comportamento da qualidade do ar. O vento, com seus componentes de direção e 
velocidade, é um importante parâmetro que propicia o transporte e a dispersão dos 
poluentes atmosféricos; identifica as trajetórias e alcances possíveis de poluentes 
presentes no ar, proporcionando um aumento nas concentrações dos poluentes, caso 
as fontes locais continuem a emitir para a atmosfera. 
 
As chuvas atuam com muita eficiência na remoção dos poluentes do ar, em maior ou 
menor grau, dependendo da sua intensidade. São normalmente associadas às 
penetrações de frentes frias as quais, além de ocasionar precipitações pluviométricas, 
promovem a intensificação dos ventos. Em locais onde o escoamento do ar é 
obstruído por grandes edificações, serras, montanhas, etc., a precipitação 
pluviométrica passa a ser o único mecanismo capaz de remover os poluentes do ar, já 
que estes, sob tais circunstâncias, não sofrem a ação dos ventos. 
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Segundo Gallego (1972), em um dos primeiros trabalhos publicado sobre a questão 
da qualidade do ar na cidade do Rio de Janeiro, existem cinco condições climáticas 
diferentes que podem ser a causa do aumento no índice de poluição. São elas: 1- A 
temperatura se eleva e decrescem a umidade relativa e a pressão atmosférica; 2- A 
entrada de frente frias sem ocorrência de chuvas ou com chuvas fracas, provocando a 
inversão térmica; 3- A existência de inversões térmicas nas baixas camadas da 
atmosfera e predomínio da massa Tropical Atlântica; 4- Predomínio de calmarias; 5 – 
Situações pré-frontais. 
 
9.1.7.4 Caracterização da Qualidade do Ar nas Áreas de Influência e nas 

Áreas de Intervenção 
 
O controle da poluição atmosférica urbana tem sido considerado um dos maiores 
desafios ambientais a serem enfrentados por todas as nações do mundo. O acelerado 
crescimento urbano e industrial que vem ocorrendo nas metrópoles tem sido 
responsável pela emissão de significativas quantidades de poluentes para a 
atmosfera. Nos grandes centros, onde se verifica o rápido crescimento da frota 
veicular, é flagrante a importância desse controle devido à sua influência nos níveis de 
qualidade do ar e conseqüentemente de qualidade de vida das pessoas. 
 
O município do Rio de Janeiro possui uma população de aproximadamente seis 
milhões de pessoas (IBGE, 2010) e é divido em cinco Áreas de Planejamento. A 
expansão da linha 4 do metrô está para ser implementada na área de planejamento 
número dois (AP2), que conta com 25 bairros, que são distribuídos por 6 Regiões 
Administrativas, representando 17% dos cariocas e 8,2% do território da cidade 
(IBGE, 2010). Desses 25 bairros, o traçado irá passar por 4 deles (Ipanema, Leblon, 
Gávea e São Conrado) e a área de influência indireta abrange outros 4 bairros (Lagoa, 
Jardim Botânico, Humaitá e Copacabana), representando um total de 4 Regiões 
Administrativas. 
 
É nessa faixa entre o Mar e o Maciço da Tijuca (Serra da Carioca), rodeada pelo mar e 
próxima à Baía de Guanabara, que se encontra a maioria dos pontos turísticos pelos 
quais o Rio de Janeiro é conhecido mundialmente, o que ajudou a atrair não só 
turistas, mas como diversas pessoas em busca de um lugar com qualidade de vida 
para morar. A ocupação dessa área intensificou-se, sobretudo na década de 40, 
quando houve um grande processo de verticalização, principalmente em Copacabana. 
 
Para a caracterização da qualidade do ar das áreas de influência direta, indireta e de 
intervenção do empreendimento, utilizou-se os dados das estações de monitoramento 
do Programa MonitorAR Rio localizadas na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, 
e no Campo de São Cristóvão, em São Cristóvão. Os dados da Praça Cardeal 
Arcoverde serviram de base para a caracterização da área de influência direta, 
indireta e das áreas de intervenção dos canteiros de obras, com exceção do Canteiro 
da Leopoldina, que teve sua qualidade do ar caracterizada a partir dos dados da 
estação do Campo de São Cristóvão. O MonitoAr Rio é resultado do convênio entre a 
Prefeitura do Rio de Janeiro e a Petrobras que visa ampliar a Rede Municipal de 
Monitoramento da Qualidade do Ar, e disponibiliza dados diários dos principais 
parâmetros de qualidade do ar – Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono 
(CO), Material Particulado e Ozônio (O3), que analisados em conjunto resultam, no 
Índice de Qualidade do Ar da região – desde 06/05/2010.  
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Os dados encontrados, apresentados nos Gráficos 9.1.7.4-1, 9.1.7.4-2, 9.1.6.4-3 e 
9.1.6.4-4 na forma de média mensal de cada poluente desde o início do programa, 
foram comparados com os parâmetros previstos na legislação existente – Resolução 
CONAMA 03/1990 – presente no quadro 9.1.6.4-1; com os estudos realizados por 
Brandão (1996) nas décadas de 1970, 1980 e 1990 para a cidade do Rio de Janeiro e 
com o Relatório de Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro elaborado pela 
FEEMA/INEA para o ano de 2004, 2007 e 2009. 
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Gráfico 9.1.7.4-1 – Média mensal da concentração de Dióxido de Enxofre (SO2). 
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Gráfico 9.1.7.4-2 – Média mensal da concentração de Monóxido de Carbono (CO). 
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Gráfico 9.1.7.4-3 – Média mensal da concentração de Material Particulado. 
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Gráfico 9.1.7.4-4 – Média mensal da concentração de Ozônio (O3). 
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Quadro 9.1.7.4-1 – Limites de concentração de poluentes permitidos pela Resolução CONAMA 
03/1990.  

 
Fonte: INEA,2009. 

 
 
Através da mensuração dos principais parâmetros de qualidade do ar pela Prefeitura 
foi possível fazer uma breve comparação da situação de qualidade do ar de 
Copacabana, área indiretamente afetada, e de São Cristóvão, área de intervenção do 
canteiro de obras da Leopoldina. Ambas as estações de monitoramento tiveram todos 
os poluentes medidos com concentrações inferiores aos limites estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 03/1990, apresentando a estação de São Cristóvão valores 
superiores aos encontrados em Copacabana para todos os parâmetros de qualidade 
do ar, com exceção do material particulado, poluente que esteve acima da média na 
maioria dos anos.  
 
A conformidade com os limites impostos pela Resolução CONAMA resultou em índices 
de qualidade do ar (IQA) variando constantemente entre bom e regular para 
Copacabana. Enquanto o IQA bom significa que praticamente não há riscos à saúde, o 
IQA regular significa que pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 
doenças respiratórias e cardíacas), podem apresentar sintomas como tosse seca e 
cansaço (INEA, 2009). Através do Gráfico 9.1.7.4-5, pode-se observar que as 
variações mensais de IQA para Copacabana oscilam, na sua grande maioria, entre 40 
e 60% entre IQA bom e regular. 
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Gráfico 9.1.7.4-5–Variações Mensais do Índice de Qualidade do Ar (IQA) de Copacabana. 
 
 
Para a estação de São Cristóvão, porém, essas variações são mais abruptas, uma vez 
que meses como março, abril e maio chegam a possuir cerca de 80% dos dias com 
qualidade do ar boa (Gráfico 9.1.7.4-6), enquanto nos meses de agosto e setembro 
esse valor cai para próximo de 40% e em janeiro e fevereiro cerca de 10% dos dias 
tiveram o IQA classificado como inadequado. De acordo com o INEA, qualidade do ar 
inadequada significa que toda a população pode apresentar sintomas como tosse 
seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta, enquanto pessoas de grupos 
sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas), podem 
apresentar efeitos mais sérios na saúde. 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ja
ne

iro

Fev
ere

iro

Març
o

Abri
l

Maio
Ju

nh
o

Ju
lho

Ago
sto

Sete
mbro

Outu
bro

Nove
mbro

Deze
mbro

Boa Regular Inadequada
 

Gráfico 9.1.7.4-6–Variações Mensais do Índice de Qualidade do Ar (IQA) de São Cristóvão.  
 
 
Apesar de na área diretamente e indiretamente afetadas circularem centenas de 
linhas de ônibus e milhares de veículos por dia que corroboram para o 
comprometimento da qualidade do ar, os dados do Programa MonitoAr e o Relatório 
de Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro de 2004 (FEEMA, 2005) apontam que 
o bairro de Copacabana encontra-se com qualidade do ar superior à diversos outros 
bairros e/ou municípios componentes da RMRJ. Entre 1998 e 2004, Copacabana só 
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apresentou médias anuais acima do limite em dois anos, 2000 e 2001 (FEEMA, 2005). 
Tal fato pode ser explicado pelo Plano Diretor do Rio de Janeiro, que impede a 
existência de zonas industriais nesta região, visto que áreas industriais possuem um 
maior potencial poluidor devido à existência de fontes estacionárias de poluição 
capazes de liberar material particulado (fumos, poeiras, névoa), SO2, SO3, HCL e HF, 
hidrocarbonetos, mercaptanas e NOx.  
 
Segundo dados da FEEMA/INEA (2005), estações que se encontram em bairros não-
industriais como Copacabana e Santa Tereza apresentaram médias anuais de 
Partículas Totais em Suspensão e Partículas Inaláveis abaixo do Padrão Anual (80 
µg/m3), enquanto estações localizadas em ambientes mais industriais como São 
Gonçalo e São João de Meriti apresentaram os piores índices da RMRJ, sempre 
excedendo o limite. 
 
Outro fator que pode favorecer a qualidade regular do ar do bairro de Copacabana e, 
consequentemente, de Ipanema e Leblon é a geomorfologia dos mesmos, uma vez 
que por se constituir preponderantemente de áreas planas com declividades suaves, 
próximas à linha de costa, a ação dos ventos é favorecida, facilitando, portanto, a 
dispersão dos poluentes.  Por outro lado, em casos de eventos extremos de poluição 
atmosférica o alto gabarito das edificações da AII, da AID e das áreas de intervenção 
(com exceção do Canteiro da Leopoldina e o local de bota-fora) pode dificultar a 
dispersão dos poluentes, pois edificações com padrão alto funcionam como uma 
barreira para a ação dos ventos. 
 
Entretanto, a AII do empreendimento nem sempre apresentou índices de qualidade do 
ar satisfatórios. Após treze anos de pesquisas sobre o clima urbano do Rio de Janeiro, 
Brandão (1996) comprovou que a qualidade do ar da cidade nas décadas de 1970 e 
1980 era muito ruim. Concentrações de poluentes excediam regularmente o limite 
atual, estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 3 de 28 de julho de 1990, 
evidenciando uma deficiência em ações que visassem uma redução dos padrões de 
qualidade do ar. 
 
De acordo com Brandão (1996), em Copacabana, o padrão anual foi excedido em 
todos os anos da década de 1970 e em praticamente todos da década de 1980, 
conforme pode ser visualizado no Gráfico 9.1.7.4-7. Copacabana extrapolou, na 
década de 1980, não apenas os parâmetros de PTS, mas também de dióxido de 
enxofre. Brandão (1992) apontou que apesar da média de SO2 para o bairro de 
Copacabana ter ficado abaixo do padrão atualmente estabelecido, houveram 2 
extrapolações destes valores, que chegaram até 432 µg/m³, como apresenta o 
Quadro 9.1.7.4-2. É importante destacar que a média anual encontrada esteve acima 
da média verificada para o centro da cidade, onde normalmente se esperaria maiores 
valores. 
 
Estações como Bangu e São Cristóvão, que abrangem as áreas de intervenção do 
local de despejo do bota-fora e do canteiro de obras da Leopoldina, apresentaram 
valores de PTS muito acima do limite atualmente aceitál, havendo inclusive anos em 
que ocorreram mais de 5 violações de padrões diários de partículas totais em 
suspensão, números estes inconcebíveis pela CONAMA 03/1990, visto que esta 
resolução só permite uma violação diária por ano.  
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Gráfico 9.1.7.4-7 – Média Geométrica Anual de Partículas Totais em Suspensão (1968 
– 1989) para os bairros de Copacabana, São Cristóvão e Bangu. Fonte: Brandão, 1996. 

 
 
 

Quadro 9.1.7.4-2 – Concentração Média de Dióxido de Enxofre na década de 1980 para os 
bairros de Copacabana e Centro do Rio de Janeiro. 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
(µg/m³)  

Locais de Medições da Qualidade do Ar 
Média 
Anual 

Máxima 
Anual 

N° de 
Violações 

Centro 90 307 0 

Copacabana 107 432 2 
Fonte: Brandão, 1992. 

 
 
Os altos e decrescentes valores de PTS encontrados entre 1968 e 1985 na AII e nos 
bairros que abrangem as áreas de intervenção do Canteiro da Leopoldina e o local do 
Bota-Fora podem ser explicados pelos elevados índices de densidade populacional já 
existente nestes bairros e pelas enormes taxas de emissões atmosféricas 
provenientes dos veículos que circulavam pelas áreas em questão e que já causavam 
grandes transtornos à população.  
 
Copacabana, bairro inserido na AII do empreendimento, chegou a ter a maior 
densidade demográfica de todo o município do Rio de Janeiro, tendo um crescimento 
muito acelerado a partir da década de 1920. Segundo Cardoso et al. (1983), a 
população residente passou de 17.823 habitantes em 1920 para 228.252 habitantes 
em 1980, sendo que, a partir de 1940 e até 1970, o crescimento médio anual foi 
maior do que o da própria cidade. No pico do crescimento demográfico – durante os 
anos 1970 – a densidade populacional chegou a atingir a cifra de 700 hab/ha, o que 
destoava bastante daqueles 45 hab/ha de 1920. Tamanho afluxo de população 
resultou em 98% das construções constituídas de edifícios (CARDOSO et al., 1983). 
 
A elevada densidade demográfica implicou em sérios problemas de tráfego no bairro. 
Pesquisa realizada pelo Jornal do Brasil em 1983 (in: CARDOSO et al., 1983) apontou 
que na esquina da rua Figueiredo de Magalhães com a Avenida Atlântica passavam 
diariamente – entre 5 horas da manhã e meia-noite – 6.600 ônibus, o que significava, 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-124

na hora do rush, quase 11 ônibus por minuto; na Avenida Santa Clara passavam 
diariamente 43.800 carros. A mesma pesquisa indicou que haviam menos de 60.000 
garagens no bairro para 100.000 imóveis, o que representava 26.100 carros 
estacionados na rua (CARDOSO et al., 1983). A RIOTUR, em 1992, fez um 
levantamento das linhas de ônibus que passavam pelo bairro, e constatou a existência 
de 58 linhas de ônibus em circulação, fazendo com que o bairro fosse um dos mais 
providos de ônibus da cidade.  
 
Além da maior probabilidade de congestionamentos, a grande quantidade de ônibus e 
carros em circulação tinha como outro impacto ambiental a deterioração da qualidade 
do ar. Segundo o Inea (2009), a principal fonte de poluentes atmosféricos na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro são os veículos automotores, seguido pelas atividades 
industriais e depois pela construção civil e seus materiais particulados. Esta afirmativa 
apresenta validade para as áreas de influência direta, indireta e nas áreas de 
intervenção do canteiro de obras da Leopoldina do empreendimento, uma vez que são 
raras as atividades industriais e as atividades de construção civil, apesar de 
apresentarem um crescimento nos últimos anos, são muito poucas se comparadas à 
quantidade de veículos que circulam na região em questão.  
 
O Inea (2009) aponta ainda que o maior número de veículos é movido à gasolina ou a 
álcool, sendo atribuídas a essas duas categorias as principais contribuições nas 
emissões de CO e HC devido à sua elevada taxa de emissão destes poluentes, 
conforme pode ser observado no Quadro 9.1.7.4-3. Nas décadas de 1970 e 1980 
esses valores eram bastante superiores, pois o Estado do Rio de Janeiro ainda não 
havia implantado o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, 
instituído pelo CONAMA em 1986, nem o Programa de Inspeção e Manutenção 
Veicular (PROCONVE), implantado em 1997 por meio de convênio de cooperação 
técnica entre a Feema e o Detran-RJ. 
 
O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em seu artigo 104, determina que "os veículos 
em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases 
poluentes e de ruídos, avaliados mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e 
periodicidade estabelecidas pelo Contran, para os itens de segurança e pelo Conama, 
para a emissão de gases poluentes e ruídos" (INEA, 2011). 
 
Quadro 9.1.7.4-3 - Emissão média dos veículos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (x 

1000 ton/ano) para o ano 1999. 

Fonte de Emissão 
Tipo de 

Combustível 
CO HC NOx SOx MP 

Gasolina 336.4 58 20.5 4.8 2 
Álcool 83.3 9 6.3 - - 

Tubo de escapamento 
 

Diesel 169 27.5 123 10.7 7.7 
Gasolina - 50.5 - - - 

Emissão do carter e evaporativa 
Álcool - 7.2 - - - 

Pneus Todos os tipos - - - - 2.7 
Total 588.7 152.2 149.8 15.5 12.4 

Legenda: CO – monóxido de carbono; HC – hidrocarbonetos; NOx – óxidos de nitrogênio; SOx – 
óxidos de enxofre; MP – material particulado.  
Fonte: INEA, 2009. 

 
 
De acordo com o INEA (2011), o Programa de Inspeção e Manutenção Veicular (I/M) 
envolve o licenciamento obrigatório de todos os veículos do Estado do Rio de Janeiro, 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-125

com o objetivo de vistoriá-los, anualmente, a fim de verificar se a condição dos 
mesmos está de acordo com as normas estabelecidas de segurança e emissão de 
gases poluentes. Este programa em conjunto com o PROCONVE, que impõe a 
certificação de protótipos e linhas de produção, a autorização especial do órgão 
ambiental federal para uso de combustíveis alternativos, o recolhimento e preparo dos 
veículos ou motores encontrados em desacordo com o projeto, e proíbe a 
comercialização dos modelos de veículos não homologados segundo seus critérios, 
contribuiu em muito para a sensível redução da emissão de poluentes atmosféricos 
constatada no Gráfico 9.1.7.4-7.  
 
Dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) corroboram para a 
afirmativa acima, uma vez que estudos realizados ao longo das fases de implantação 
do PROCONVE, constataram que, em 20 anos, houve reduções de cerca de 90% nas 
emissões dos principais poluentes geradas pelos veículos leves, como pode-se 
observar no Quadro 9.1.6.4-4, resultando numa melhora da qualidade do ar. De 
acordo com Oliveira (2008), outro fator que contribuiu para a diminuição dos 
poluentes atmosféricos no Estado do Rio de Janeiro foi a obrigação da substituição dos 
fornos à carvão por fornos elétricos nos restaurantes e padarias.  
 
Quadro 9.1.7.4-4 – Redução das emissões de poluentes (%) 20 anos após a implantação do 

PROCONVE. 

 
n.d. = não disponível 
Fonte: IBAMA/PROCONVE/PROMOT, 2006 (In:MMA, 2006). 

 
 
Apesar da redução das emissões dos poluentes atmosféricos entre as décadas de 
1970 e os dias de hoje na AII e áreas de intervenção do canteiro de obras da 
Leopoldina e do Bota-Fora devido à mudanças nas políticas públicas, não se pode 
desconsiderar o impacto causado pelo crescimento desenfreado da frota 
automobilística nas Áreas de Influência e de Intervenção, que vêm contribuindo para 
a perda de qualidade ambiental das regiões em estudo. 
 
A desordenada ocupação do solo na cidade do Rio de Janeiro resultou na sobrecarga 
da infra-estrutura urbana, particularmente a de mobilidade, fazendo com que o 
tráfego ficasse totalmente saturado em algumas regiões da cidade, principalmente 
durante o dia, com seu horário de pico sendo a hora do “rush”(18 horas às 20 horas). 
 
Na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde encontra-se inserida a AII, AID e algumas áreas 
de intervenção do empreendimento; na Av. Francisco Bicalho, endereço da área de 
intervenção do canteiro de obras da Leopoldina; e no bairro de Senador Camará, que 
abriga o local de despejo do material de bota-fora, são freqüentes os casos de 
congestionamentos, principalmente na hora do "rush". Consequentemente, as 
emissões veiculares são sensivelmente aumentadas nos congestionamentos em 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-126

relação aos valores médios estimados, agravando ainda mais o problema da poluição 
ambiental.   
 
No local de despejo do material de bota-fora, além das emissões veiculares, a 
proximidade da cimenteira localizada ao lado da pedreira constitui um agravante para 
a qualidade do ar do local, uma vez que, de acordo com o INEA (2009), este tipo de 
atividade apresenta uma taxa de emissão 0,18 para dióxido de enxofre e nitrogênio e 
0,07 de material particulado. 
 
Pode concluir-se que a maior parte das emissões de poluentes em todas as áreas de 
intervenção do empreendimento são oriundas da descarga dos veículos automotores, 
entretanto, na área do bota-fora há o agravante da existência de uma cimenteira. Na 
AII e na AID, a inexistência de atividades industriais e a proximidade do mar são 
fatores favoráveis a uma melhor qualidade do ar, uma vez que a dinâmica de ventos 
existente no litoral favorece a dispersão dos poluentes atmosféricos. 
 
De maneira geral, nas duas estações monitoradas (Copacabana e São Cristóvão), a 
concentração de poluentes atmosféricos é pequena, estando bem abaixo dos limites 
estabelecidos pela legislação vigente. Tal fato faz com que a qualidade do ar em 
Copacabana seja classificada como predominantemente boa a regular ao longo de 
quase todo o ano. Em São Cristóvão, onde está localizada a área de intervenção do 
canteiro da Leopoldina, a classificação é um pouco distinta, pois durante os meses de 
janeiro e fevereiro deste ano, a qualidade do ar do bairro teve 10% de sua 
amostragem classificada como inadequada. 
 
9.1.8 Ruídos e Vibrações 
 
Neste item é apresentado o cenário acústico atual onde o empreendimento será 
implantado, com base na caracterização acústica e vibratória apresentada no Capítulo 
5 – Caracterização do Empreendimento, item 5.22, identificando-se as principais 
fontes de ruído existentes, bem como as diferentes áreas na região de influência do 
empreendimento que contemplam atividades sensíveis ao ruído emitido, de acordo 
com a legislação ambiental sonora pertinente analisada no texto. 
 
A caracterização do cenário acústico local foi feita levando-se em conta a sensibilidade 
acústica das zonas contidas na Área de Influência do empreendimento, considerando-
se os locais onde serão construídas as estações, a localização das saídas de 
emergência, dos canteiros de obras, dos poços de ventilação e o local de escoamento 
do material de bota-fora. Através de medições de níveis de ruído nestes locais, 
tornou-se possível o conhecimento do cenário de ruídos antes do começo das obras de 
expansão do Metrô Rio. 
 
As medições de nível de ruído foram realizadas nos dias 27, 28 e 29 de julho e nos 
dias 19 e 23 de agosto, em períodos diurno e noturno, pela empresa GROM Acústica & 
Vibração, a qual elaborou um relatório de avaliação de ruído, apresentado no Anexo II 
deste estudo, que serviu de base para a elaboração deste item do diagnóstico. O 
método de avaliação utilizado abarcou medições do nível de pressão sonora 
equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em “A”, tendo como finalidade quantificar 
os níveis de ruído de acordo com a norma brasileira NBR 10151:2000 e envolveu a 
utilização de equipamentos em conformidade com as normas IEC 60651, IEC 60804, 
IEC 61260 e IEC 60942 e com certificados de calibração válidos, reconhecidos pelo 
INMETRO ou rastreáveis ao NIST. 
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Objetivando a caracterização completa do ambiente sonoro da área de estudo, foram 
selecionados 19 pontos de medição para a confecção deste diagnóstico. O critério para 
a escolha dos pontos nos canteiros de obras e, consequentemente, na região de 
futuras estações de Metrô, foram os locais onde estima-se um aumento do nível de 
ruído no decorrer das obras, seja por vir a ser local de entrada e saída de veículos, 
área de instalação de central de concreto, casa de máquinas, entre outros. Dessa 
forma, no canteiro e futura estação Praça Nossa Senhora da Paz foram três pontos de 
medições; na área do canteiro e estação Jardim de Alah foram cinco pontos de 
medição; no entorno da Praça Antero de Quental foram três pontos; dois pontos no 
canteiro de obras da Leopoldina e nos demais canteiros de obras, local de escoamento 
de material de bota-fora e do poço de ventilação realizou-se uma medição em cada 
um. O Quadro 9.1.8-1 apresenta a descrição detalhada dos locais de medição, assim 
como suas coordenadas geográficas. 
 

Quadro 9.1.8-1 – Locais de Medição dos Níveis de Ruído. 
Coordenadas Ponto 

de 
Medição 

Localidade Eastings 
(Longitude) 

Northings 
(Latitude) 

1 Esquina da rua Igarapava com Visc. de Albuquerque. 22°59'11,82”S 43°13'46,77”O 

2 Av. Bartolomeu Mitre, entrada do 23º BPM. 22°58'44,75”S 43°13'28,50”O 

3 
Av. Ataulfo de Paiva entre ruas Gal. Urquiza e 
Bartolomeu Mitre, em frente à Pça Antero de Quental. 

22°59'04,03”S 43°13'25,21”O 

4 Rua Gen. Urquiza, na Pça Antero de Quental. 22°59'05,57”S 43°13'26,06”O 

5 Av. Bartolomeu Mitre, na Pça Antero de Quental. 22°59'04,99"S 43°13'23,59”O 

6 
Esquinas das Av. Ataulfo de Paiva e Afrânio de Melo 
Franco, em frente á agência do Itaú. 

22°59'01.03"S 43°13'03.52"O 

7 
Esquinas das Av. Ataulfo de Paiva e Av. Borges de  
Medeiros, em frente à lanchonete Subway.  

22°59'01.69"S 43°12'57.27"O 

8 
Próximo à esquina das ruas Prudente de Morais e Av 
Epitácio Pessoa, entrada do estacionamento público. 

22°59'04.68"S 43°12'53.60"O 

9 
Av. Epitácio Pessoa, lado Lagoa, entrada de acesso ao 
Jardim de Alah. 

22°58'52.63"S 43°12'49.19"O 

10 
Av. Borges de Medeiros, entrada do estacionamento 
público, em frente à rua de acesso à Cruzada S. 
Sebastião. 

22°58'54.77"S 43°12'54.00"O 

11 Esquina da rua Aníbal de Mendonça e Av. Visc. de Pirajá. 22°59'1.77"S 43°12'40.98"O 

12 Esquina das ruas Maria Quitéria e Barão da Torre. 22°58'59.27"S 43°12'24.94"O 

13 
Rua Joana Angélica, próximo à rua Barão da Torre, no 
vértice da grade que cerca a Pça Nossa Sra da Paz. 

22°58'59.98"S 43°12'18.16"O 

14 
Rua Visc. de Pirajá, próximo à grade que cerca a Pça 
Nossa Sra da Paz, entre as ruas Maria Quitéria e Joana 
Angélica. 

22°59'02.35"S 43°12'23.25"O 

15 Esquina das ruas Barão da Torre e Farme de Amoedo. 22°59'00.05"S 43°12'02.61"O 

16 
Saída do estacionamento público do Parque do Cantagalo 
(Lagoa), próximo ao campo de baseball. 

22°58'40.59"S 43°11'57.41"O 

17 
Av. Francisco Bicalho, à frente do muro existente após a 
Estação da Leopoldina. 

22°54'31.91"S 43°12'36.34" O 

18 Esquina das ruas Sotero dos Reis e Lopes de Souza. 22°54'29.48"S 43°12'52.21"O 

19 Esquina das ruas Gastão Baiana e Barata Ribeiro. 22°58'40.97"S 43°11'35.17" 
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De acordo com o relatório de avaliação de ruído, as medições foram realizadas por um 
período de 05 minutos em cada ponto, com o medidor de nível de pressão sonora 
ajustado para resposta rápida (FAST) ponderados na curva A, ficando o equipamento 
afastado aproximadamente 1,20m do piso e pelo menos 2,00m de quaisquer outras 
superfícies refletoras (como muros e paredes, por exemplo) seguindo as 
especificações metodológicas propostas pela NBR 10.151:2000. 
 
Os resultados das medições, realizadas sem interferências advindas de fenômenos da 
natureza tais como trovões, chuvas e rajadas de vento devido à condições 
meteorológicas favoráveis, são encontrados no Quadro 9.1.8-2, que apresenta os 
valores verificados dos níveis equivalentes (LAeq), dos níveis máximos (Lmáx) e os 
dados estatísticos (L10 e L90) medidos, nos períodos diurno e noturno 
respectivamente, além de uma descrição dos eventos sonoros que foram observados 
e perceptíveis durante as medições em cada ponto. Como era de se esperar, os níveis 
de ruído encontrados para o período diurno apresentaram-se sempre superiores ao 
período noturno. 
 
Como não havia obras ou nenhuma movimentação típica como de caminhões e 
máquinas destinados às obras, pode-se afirmar que os níveis de ruído medidos 
correspondem ao ruído ambiente (Lra). É importante ressaltar que as medições 
sonoras realizadas dão uma informação qualitativa sobre os níveis que podem ser 
encontrados nas regiões analisadas, não devendo esquecer-se da variabilidade dos 
resultados, principalmente em áreas onde não há uma fonte de ruído única, como por 
exemplo, em locais onde o tráfego é o principal gerador de ruído – por este ser mais 
intenso nos horários de “rush”, os valores de ruído tendem a oscilar ao decorrer do 
dia. 
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Quadro 9.1.8-2 – Resultado das Medições de Nível de Ruído para os Períodos Diurno e Noturno. 
Ponto de 
Medição 

Data Hora 
Laeq 

Db(A) 
Lmax 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L90 

dB(A) 
Ruídos Observados 

15:09:23 73 84 75 70 Trânsito constante; buzina. 
1 27/07/2011 

22:07:19 70 79 72 67 Trânsito constante no túnel acústico; ônibus do terminal. 

15:23:06 75 98 75 65 Trânsito constante; buzina; conversação longe do medidor 
2 27/07/2011 

22:17:44 65 76 69 56 Buzina; fluxo médio de trânsito; passagens de ônibus. 

15:47:30 72 86 75 67 
Trânsito constante; conversação longe do medidor; freada de ônibus; ônibus 
acelerando; saxofone tocando longe durante a medição. 

3 27/07/2011 
22:37:25 71 87 72 61 

Gritos longe do medidor; trânsito constante; alívio de pressão de ônibus; fluxo 
razoável de veículos. 

15:40:42 68 81 71 64 
Trânsito; passagem de avião; buzina; conversação longe do medidor; alarme de 
carro; latas caindo no chão. 

4 27/07/2011 
22:29:56 63 81 64 56 Passagem de ônibus; conversação longe do medidor; passagem de caminhão. 

15:54:55 69 81 72 64 
Trânsito constante; ônibus acelerando; buzina; pessoa falando próximo ao 
medidor; alarme de garagem longe. 

5 27/07/2011 
22:44:07 70 90 72 61 Fluxo médio de trânsito; passagem de ônibus. 

16:10:32 72 90 74 64 
Trânsito constante; freada de ônibus; conversação longe do medidor; buzina; 
passagem de avião. 

6 27/07/2011 
23:38:57 68 81 72 58 Passagem de ônibus; gritos longe do medidor. 

28/07/2011 11:42:14 76 93 79 68 
Trânsito constante; freada de ônibus; conversação longe do medidor; buzina; moto 
acelerando; ônibus liberando pressão de ar. 

7 
27/07/2011 23:46:46 70 89 73 58 

Ônibus acelerando; passagem de moto; gritos longe do medidor; passagem de  
caminhão. 
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Ponto de 
Medição 

Data Hora 
Laeq 

Db(A) 
Lmax 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L90 

dB(A) 
Ruídos Observados 

28/07/2011 12:07:05 69 83 72 60 
Pássaros; buzina; veículos parados ao sinal acelerando; conversação 
longe do medidor. 

8 
27/07/2011 23:57:33 63 78 61 55 Passagem de ônibus, moto e caminhão. 

28/07/2011 12:33:44 71 86 74 64 
Trânsito constante; conversação longe do medidor; buzina de 
veículos; caminhão acelerando; buzina de caminhão. 

9 
27/07/2011 00:07:30 66 78 70 57 Passagem de van; fluxo mínimo de trânsito. 

12:20:00 71 83 75 62 
Conversação longe do medidor; buzina; trânsito constante; alarme de 
garagem longe; freada de ônibus; som de carro; helicóptero. 

10 28/07/2011 
22:33:50 67 80 71 60 

Gritos longe do medidor; conversação longe do medidor; buzina; 
passagem de moto 

13:47:29 69 82 72 64 Conversação longe do medidor; buzina; trânsito constante. 
11 28/07/2011 

22:44:56 71 91 74 61 
Fluxo médio de trânsito; buzina; havia um ressalto na pista que 
causava forte impacto em veículos pesados. 

14:08:48 69 91 69 63 
Freada brusca de carro; conversação longe do medidor; trânsito 
constante; 

12 28/07/2011 
23:12:04 59 79 62 54 Fluxo mínimo de trânsito. 

14:17:13 68 86 70 61 
Moto acelerando; carro acelerando; pessoas conversando; obra em 
restaurante longe do medidor; buzina. 

13 28/07/2011 
23:03:19 61 83 63 56 Buzina; fluxo mínimo de trânsito. 

14:00:43 70 90 73 65 
Conversação longe do medidor; trânsito constante; tampa de boeiro 
(carros passando por cima); ônibus acelerando. 

14 28/07/2011 
22:54:05 65 77 69 53 Fluxo mínimo de trânsito. 



  
 

 
 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 9-131 

Ponto de 
Medição 

Data Hora 
Laeq 

Db(A) 
Lmax 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L90 

dB(A) 
Ruídos Observados 

14:29:16 69 87 71 64 
Conversação longe do medidor; trânsito constante; ar condicionado; 
caminhão acelerando; carro acelerando; obra prédio; buzina. 15 28/07/2011 

23:22:57 66 80 69 62 Fluxo mínimo de trânsito; conversação longe do medidor. 

16:04:38 72 80 75 63 Trânsito constante; buzina. 
16 28/07/2011 

23:48:25 63 73 66 59 Fluxo médio de trânsito; veículo ruidoso. 

15:16:48 75 85 79 70 Trânsito constante; buzina; aceleração de caminhão. 
17 28/07/2011 

22:12:30 75 82 78 69 Trânsito com fluxo constante; passagem de trens. 

15:04:01 69 89 70 65 
Trânsito constante; motor de caminhão ligado; assovio longe do 
medidor; som de carro; pessoas conversando; helicóptero. 

18 28/07/2011 

22:00:43 61 76 64 57 
Conversação longe do medidor; passagem de aeronave; trânsito 
mínimo de veículos; música longe do medidor; carro acelerando. 

15:41:43 77 86 80 69 
Trânsito constante; ônibus acelerando; buzina; apito de guarda de 
trânsito; britadeira de obra particular. 19 28/07/2011 

23:33:54 69 85 72 63 
Fluxo médio de trânsito; passagem de ônibus; veículo ruidoso; 
buzina. 
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Após as medições de níveis de ruído nos pontos selecionados, buscou-se analisá-los à 
luz da legislação vigente. De acordo com a Lei n° 3.268, de 29 de agosto de 2001, 
que altera o Regulamento n° 15 – da proteção contra ruídos aprovado pelo Decreto n° 
1.601, de 21 de junho de 1978, e alterado pelo Decreto n° 5.412, de 24 de outubro 
de 1985, são determinados distintos parâmetros de níveis máximos admissíveis de 
ruído para cada Zona do Município do Rio de Janeiro, como pode-se observar no 
Quadro 9.1.8-3. Cada Zona é definida pelo Decreto no 322, de 3 de março de 1976, 
que dispõe sobre o Regulamento de Zoneamento do Município do Rio de Janeiro, 
estabelecendo áreas específicas no município, em relação ao uso do solo, indicando, 
de acordo com sua classificação, as atividades permitidas, adequadas ou toleradas 
para o local.  
 

Quadro 9.1.8-3 - Níveis máximos para sons e ruídos externos, em dBA, vinculados ao 
documento principal, de acordo com a NBR 10.151. 

Tipos de Usos Zoneamento Municipal 
Período 
Diurno 

Período  
Noturno 

Zonas de preservação e conservação de 
unidades de conservação ambiental e zonas 
agrícolas 

ZCVS, 
ZPVS, 

Áreas Agrícolas 
45 40 

Residencial urbano 
ZRU, ZR1, ZR2, ZR3, 

ZRM, ZOC 
55 50 

Zonas de negócios, comércio, administração 
ZR4, ZR5, ZCS, CB, ZUM, 

ZT, ZIC, ZP, ZC, AC 
65 60 

Área predominantemente industrial. ZPI, ZI 60 65 
Fonte: Anexo A da Lei n° 3.268, de 29 de agosto de 2001. 
Legenda: 

ZE – zona especial; ZCVS – zona de conservação da vida silvestre; ZPVS – zona de preservação 
da vida silvestre; ZOC – zona de ocupação controlada; ZRU – zona residencial unifamiliar; ZRM – 
zona residencial multifamiliar; ZR 1, 2, 3 – zona residencial (permite ensino em edificação 
exclusiva); ZR 4, 5 – zona residencial (permite comércio em edificação mista e pequena 
indústria); ZCS – zona de comércio e serviço; CB – centro de bairro; ZUM – zona de uso misto; 
ZT – zona turística; ZC – zona comercial; AC – área central; ZI – zona industrial; ZPI – zona 
predominantemente industrial; ZIC – zona de indústria e comércio e ZP – zona portuária. 

 
 
Confrontando o Zoneamento Municipal do Rio de Janeiro com as área de influência 
direta, indireta e de intervenção, verificou-se que a área de influência indireta 
encontra-se inserida em Zonas Residenciais (ZR 1, ZR2 e ZR3), Zona Turística (ZT 1) 
e Zona de Comércio e Indústria (ZIC), conforme pode-se observar nas Figuras 9.1.8-2 
e 9.1.8-3, que apresenta o zoneamento da AII, AID e áreas de intervenção do 
canteiro de obras do Batalhão,  do Jardim de Alah, da Lagoa e da Leopoldina, além da 
localização dos pontos de medição de nível de ruído.  
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Comparando os níveis máximos admissíveis de ruído estabelecidos para cada zona 
inserida na AII, AID e áreas de intervenção com os resultados das medições de níveis 
de ruído feitas para este estudo (Quadro 9.1.8-4) foi possível constatar que todos os 
pontos medidos apresentaram valores superiores àqueles determinados pela 
legislação vigente. Os valores não estão em conformidade ainda com os limites 
impostos pela norma brasileira NBR 10151:2000.  
 
Observações de campo permitiram verificar que os altos índices de níveis de ruído na 
área em estudo são produzidos pela circulação dos veículos nas principais vias 
próximas. Uma pequena influência é atribuída à passagem de pedestres, animais e 
estabelecimentos comerciais. Portanto, esse ruído varia em função do tráfego e da 
estrutura do tecido urbano. Para o período diurno, a medição mais cedo ocorreu às 
12:07 e a mais tarde às 16:22, períodos estes excluídos do horário de “rush”, o que 
permite inferir que, nos horários de maior circulação de veículos, estes valores podem 
ser ainda maiores. 
 
Quadro 9.1.8-4 – Comparação entre o nível de ruído encontrado e o estabelecido pela Lei n° 

3.268 de 2001. 

Ponto 
de 

Medição 
Tipo de Área 

Período 
Diurno 

Período  
Noturno 

Período 
Diurno 
Laeq 

Período  
Noturno 

Laeq 

1 
Limite entre zonas residenciais 1  

(ZR1) e 2 (ZR2) 
55 50 73 70 

2 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 75 65 

3 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 75 65 

4 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 72 71 

5 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 69 70 

6 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 72 68 

7 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 76 70 

8 Zona Turística 1 (ZT1) 65 55 69 63 

9 Zona Residencial 2 (ZR2) 55 50 71 66 

10 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 71 67 

11 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 69 71 

12 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 69 59 

13 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 68 61 

14 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 70 65 

15 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 69 66 

16 Zona Residencial 2 (ZR2) 55 50 72 63 

17 Zona de Indústria e Comércio (ZIC) 70 60 75 75 

18 Zona de Indústria e Comércio (ZIC) 70 60 69 61 

19 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 77 69 

 
 
De acordo com a comparação entre os níveis de ruído estabelecidos pela 
legislação vigente e os níveis medidos em vinte e um pontos ao longo da AID e 
das áreas de intervenção do canteiro da Lagoa, do Batalhão e da Leopoldina, 
conclui-se que os níveis totais de ruído diurno e noturno encontram-se acima 
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dos limites específicos para cada zona. O principal agravante da questão 
sonora é sem dúvida os ruídos causados em decorrência do trânsito, 
principalmente no horário do rush.   
 
9.1.9 Recursos Hídricos: Caracterização das Sub-Bacias 
 
A cidade do Rio de Janeiro, pertencente à bacia hidrográfica do Atlântico Sul (trecho 
leste), pode ser dividida em três bacias principais, sendo elas: bacia da Baía de 
Sepetiba, bacia da Baía da Guanabara e bacia da Baixada de Jacarepaguá e da Zona 
Sul. A Figura 9.1.9-1 apresenta esta subdivisão. 
 
A área destinada à implantação da Linha 4 do Metrô insere-se na bacia da Baixada de 
Jacarepaguá e da Zona Sul. Já as áreas de intervenção do bota-fora e canteiro de 
obras Leopoldina estão inseridas na bacia da Baía de Guanabara. 
 
A Área de Influência Indireta (AII) está inserida nas sub-bacias hidrográficas da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, Vidigal e Copacabana. Os itens a seguir apresentam breve 
descrição destas bacias, dando maior ênfase à bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
onde está localizada a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 
 
Neste capítulo será dado, ainda, destaque às áreas de intervenção que se situam em 
locais mais afastados, como o canteiro de obras da Leopoldina e o bota-fora em 
Senador Camará. 
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Figura 9.1.9-1 - Bacias e sub-bacias hidrográficas do Rio de JaneiroFonte: SMU, 2004. 
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- Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas 
 
A bacia hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas está inserida entre os bairros do Alto 
da Boa Vista, Horto, Jardim Botânico, Lagoa, Gávea, Leblon e Ipanema, apresentando 
área total de cerca de 32km². É nesta bacia, portanto, que serão realizadas as obras 
para a construção da Linha 4 do Metrô, nos bairros da Gávea, Leblon e Ipanema.  
 
A lagoa Rodrigo de Freitas recebe a drenagem da área de entorno, funcionando como 
bacia de acumulação nas precipitações mais intensas. A Lagoa possui um espelho 
d’água de 2,2km², perímetro de 7,8km e profundidade média da ordem de 2,80m, 
sendo a máxima em torno de 4,0m (SEMADS, 2001). Na lagoa, os locais de menor 
batimetria situam-se em áreas próximas ao deságue dos rios da região (Macacos e 
Rainha), além da área próxima ao canal do Jardim de Alah, por serem locais de 
deposição de sedimentos. 
 
A troca hídrica entre a lagoa e o mar é realizada pelo Canal do Jardim de Alah, que 
apresenta cerca de 800m de comprimento, largura variando entre 10 e 18 metros e 
cota de fundo de -0,7m (SEMADS, 2001). Este canal, além de estreito, é 
constantemente obstruído pelas areias da praia, afetando a entrada de água do mar 
e, consequentemente, a renovação hídrica, sendo necessária a execução de 
frequentes dragagens. 
 
Na bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, a grande maioria de suas nascentes está 
protegida pelo Parque Nacional da Tijuca, bem como grande parte de suas coberturas 
ciliares. Entretanto, a parte baixa desta bacia, onde a drenagem é atravessada pelo 
traçado do metrô, já foi bastante modificada, não apresentando grande cobertura 
vegetal. 
 
Os principais rios contribuintes a esta bacia são os rios Cabeça, dos Macacos e Rainha, 
que formam micro-bacias de mesmo nome. Ao longo dos anos, foram realizadas 
diversas intervenções no caminho natural destes rios, principalmente na parte baixa 
da bacia. Verifica-se, que estas bacias apresentam características fisiográficas 
semelhantes, distinguindo-se dois segmentos bem característicos: um superior, com 
declives fortes e vegetação densa, e um trecho final com áreas mais planas e 
densamente urbanizadas (Pereira e Medeiros, 2009). O Quadro 9.1.8-1 apresenta as 
principais características desta bacia, ilustrada na Figura 9.1.8-2. 
 

Quadro 9.1.9-1 – Características da Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Curso de 
Água 

Área de 
Drenagem 

(km²) 
Hidrografia 

Bairros 
Drenados 

rio 
Cabeça 

1,9 

Nasce nos contrafortes do Morro do Corcovado, em cotas 
de 520 metros, e deságua no Canal da Av. Lineu de Paula 
Machado que, por sua vez, desemboca no Rio dos 
Macacos, no trecho da rua General Garzon. 

Jardim 
Botânico 

rio 
Macacos 

7,2 

Nasce nos contrafortes dos morros do Queimado e 
Sumaré, em cotas de 520 metros, sendo desviado em 
seu trecho final, na rua General Garzon, para o Canal do 
Jockey 

Alto da 
Boa Vista, 
Horto e 
Jardim 

Botânico 
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Curso de 
Água 

Área de 
Drenagem 

(km²) 
Hidrografia 

Bairros 
Drenados 

rio 
Rainha 

4,3 
Nasce na encosta sul da Serra da Carioca, com cotas de 
680 metros, e deságua no Canal da Visconde de 
Albuquerque. 

Gávea 

 Fonte: SEMADS, 2001. 
 
 
Verifica-se, que a sub-bacia do rio Macacos é a principal área de drenagem 
contribuinte à Lagoa Rodrigo de Freitas, com área total de cerca de 7,2km². Este rio 
nasce no Alto da Boa Vista, em cotas de 520m, passa pelos bairros do Jardim 
Botânico e Lagoa e deságua na lagoa pelo canal da Rua General Garzon, próximo ao 
Clube Naval Piraquê. O rio dos Macacos possui cerca de 4,46km, desde a região mais 
alta de encosta, onde nasce, passando por um trecho em galeria sob a rua Jardim 
Botânico até a lagoa (Fundação COPPETEC/UFRJ, 2009), e sofre, diretamente, com as 
condições existentes na mesma. Ao longo de seu curso, deságuam diversos tributários 
como o rio do Algodão e córregos Xaxim, Pai Ricardo e Ourió. 
 
Durante fortes chuvas, esta sub-bacia chega a apresentar pontos de alagamento, 
principalmente na rua Jardim Botânico, atingindo lâminas de água de cerca de 1,0 de 
altura (Fundação COPPETEC/UFRJ, 2009). 
 

 
Figura 9.1.9-2 - Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas e suas principais sub-bacias. 

Fonte: Projeto Ambiental Lagoa Limpa, 2011. 
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O Rio Rainha nasce a 680 m de altura nas proximidades da comunidade da Rocinha 
(encosta sul da serra da Carioca), corta o bairro da Gávea e deságua no canal da Rua 
Visconde de Albuquerque, seguindo depois para a praia do Leblon. Não é possível 
visualizar todo o trajeto do rio, pois, em diversos trechos, ele é canalizado. A sub-
bacia do rio Rainha apresenta área total de cerca de 4,3 km².  
 
A sub-bacia do rio Cabeça apresenta área de 1,9 km², sendo a de menor extensão 
entre as demais sub-bacias apresentadas. O rio Cabeça nasce dos contrafortes do 
morro do Corcovado, corta parte do bairro do Jardim Botânico e se encontra com o rio 
dos Macacos no canal da rua General Garzon, apresentando cerca de 1,6 km de 
extensão. 
 
Em levantamento de campo realizado de 7 de setembro a 17 de novembro de 1999 
(Ambiental, 2002), o rio Cabeça apresentou vazão média de 32 l/s atingindo uma 
vazão máxima de 417 l/s.Durante este mesmo período, a vazão média medida no rio 
Macaco foi de 260 l/s, atingindo um valor máximo de 2511 l/s. 
 
Na bacia que drena para a Lagoa Rodrigo de Freitas o uso do solo é 
predominantemente urbano nas zonas mais baixas, com elevada densidade 
populacional, em grande parte composta por famílias de rendimento acima da média, 
mas drenando também zonas de favela como, por exemplo, parte da Rocinha e Vila 
Parque da Cidade. Nas zonas mais elevadas predomina a mata e os afloramentos 
rochosos. 
 
Na Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas, a área de influência direta (AID) 
do empreendimento se situa na parte baixa desta bacia, correspondendo a uma 
distância de 250 m do traçado estabelecido para a linha do metrô, além de canteiros 
de obras principais situados às margens da lagoa, no 23º Batalhão da Polícia Militar do 
Leblon e Jardim de Alah. Estão incluídos na AID, ainda, as saídas de emergência 
situadas na rua Igarapava com rua Visconde de Albuquerque, rua Visconde de Pirajá 
com rua Aníbal de Mendonça, rua Barão da Torre com rua Farme de Amoedo e poço 
de ventilação na rua Igarapava. Esta região se encontra com elevada ação antrópica, 
com sua drenagem natural modificada ao longo dos anos por meio de canalizações 
dos rios existentes, desvios e canais artificiais. Sendo assim, os pontos de cruzamento 
entre a drenagem local e o traçado do metrô encontram-se canalizados, não havendo 
vegetação ciliar. 
 
Ressalta-se, que o local onde está localizado o canteiro da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
próximo ao viaduto Augusto Frederico Schmidt, durante chuvas intensas sofre com 
constantes alagamentos. 
 
As figuras a seguir, apresentam fotos retiradas nos locais onde serão construídas as 
estações Antero de Quental, Jardim de Alah e Nossa Senhora da Paz. 
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Figura 9.1.9-3 - Local da Estação Antero de Quental. 

 

  
Figura 9.1.9-4 - Local da Estação Jardim de Alah. 

 

  
Figura 9.1.9-5 - Local da Estação Nossa Senhora da Paz. 

 
 
- Bacia Hidrográfica de Copacabana 
 
Esta bacia drena o bairro de Copacabana, sendo delimitada pelos morros da Babilônia, 
São João, Cantagalo e finalizando na Ponta do Arpoador. A superfície desta bacia 
encontra-se bastante urbanizada, com suas drenagens canalizadas de forma 
subterrânea, não apresentando cursos d'água expressivos. 
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- Bacia Hidrográfica do Vidigal 
 
Esta micro-bacia, localizada na vertente sul da Serra da Carioca, entre as bacias da 
Lagoa Rodrigo de Freitas e São Conrado, apresenta grande ocupação irregular. Esta 
bacia, composta por trechos de encosta de alta declividade, não possui cursos d'água 
expressivos e sua drenagem natural segue diretamente para o mar. 
 
- Canteiro de Obra da Leopoldina/Bacia Hidrográfica do Canal do Mangue 
 
O canteiro de obras da Leopoldina está situado na sub-bacia do Canal do Mangue, 
inserido na bacia da Baía de Guanabara. Esta sub-bacia, com cerca de 42 km², 
deságua na Baía de Guanabara na região do cais do porto, e engloba vários bairros, 
dentre os quais Praça da Bandeira, Tijuca, Alto da Boa Vista, São Cristóvão, 
Maracanã, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú. Esta bacia é limitada ao norte pela própria 
Baía de Guanabara, ao sul pela Serra da Carioca, a leste principalmente pelo morro de 
Santa Tereza e a oeste pela Bacia do Canal do Cunha. 
 
Aproximadamente metade da bacia é pesadamente ocupada por áreas 
impermeabilizadas típicas, sendo grande parte localizada em região de planície 
sedimentar urbanizada. A outra metade, de modo geral, é composta por paisagens de 
encostas parcialmente ocupadas, com revestimento florístico em diferentes estágios 
evolutivos e compondo áreas típicas em aclive (D´Altério, 2004). A Figura 9.1.9-6 
apresenta os limites da Bacia do Canal do Mangue, indicando sua diferença de 
elevação. 
 
Esta bacia, apesar de densamente ocupada, ainda sofre com pressões do processo de 
expansão da mancha urbana sobre as áreas de cobertura vegetal. Preservam-se, 
principalmente, as áreas mais elevadas pertencentes ao Parque Nacional da Tijuca 
(Consórcio Ecologus-Agrar, 2004). 
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Figura 9.9.1-6 - Bacia do Canal do Mangue. 

Fonte: Graciosa, 2011. 
 
 
Os principais afluentes do canal do Mangue são os rios Maracanã, Joana, Comprido, 
Trapicheiro e Papa-Couve (vide Figura 9.9.1-7). É frequente, nesta bacia, o 
extravasamento dos rios principais durante eventos de chuvas intensas, fazendo com 
que as ruas passem a funcionar também como canais, complementando a macro-
drenagem (D’Altério, 2004). 
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Figura 9.9.1-7 - Canal do Mangue e Principais Contribuintes. 

Fonte: D’Altério, 2004. 
 
 
A maioria dos cursos d’água desta sub-bacia, assim como demais corpos d’água 
adjacentes, encontra-se canalizada de forma aberta ou subterrânea e apresenta suas 
águas extremamentes poluídas pelas cargas de esgoto e indústrias que recebe 
(SEMADS, 2002). 
 
Esta bacia, principalmente na região próxima à Praça da Bandeira, sofre com 
constantes enchentes. Diversos fatores afetam a área e geram zonas críticas de 
alagamento, dentre os quais se destacam: influência da maré, cotas extremamente 
baixas, trechos onde o gradiente de declividade é baixo, diversas obras hidráulicas 
inadequadas, assoreamento, ocupação de encostas e lixo (Consórcio Ecologus-Agrar, 
2004). 
 
Aliado às fortes chuvas de verão, o problema das enchentes se agrava com as 
características do relevo local, com rios e córregos de forte declividade que atingem 
as baixadas urbanizadas bastante planas. A Praça da Bandeira, próxima ao centro da 
cidade, em região baixa, é uma área crítica, fortemente urbanizada, para onde 
convergem as contribuições das bacias de drenagem dos rios que deságuam no Canal 
do Mangue (D’Altério, 2004). 
 
Na Praça da Bandeira, localiza-se um dos canteiros de obras para implantação da 
Linha 4 do Metrô, como pode ser visto na Figura 9.9.1-8. Este local é limitado pela rua 
Francisco Eugênio, av. Francisco Bicalho, pela linha do trem e por um canal paralelo à 
rua Lopes de Souza. 
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Observa-se, que o canteiro está situado num terreno entre três cursos d’água locais: 
o rio Maracanã, no trecho superior, o canal do Mangue, a leste, e o canal que liga o rio 
Trapicheiro ao rio Maracanã, a oeste. Com isso, o local onde será implantado o 
canteiro apresenta alta probabilidade de alagamentos, comuns à esta região. 
 

 
Figura 9.9.1-8 - Localização esquemática do canteiro de obras da Leopoldina. 

Fonte: Google Earth, 2011. 
 
 
Este canteiro, de acordo com mapa de permeabilidade da bacia (Miguez, 2001), 
encontra-se em terreno semi-permeável, apresentando uma pequena parcela como 
permeável nível I. A Figura 9.9.1-9 apresenta o mapa de permeabilidade da bacia do 
Canal do Mangue, dando destaque à região onde será implantado o canteiro. 
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Figura 9.9.1-9 - Mapa de permeabilidade da bacia do Canal do Mangue. 

Fonte: Miguez, 2001. 
 
 
- Bota-fora / Bacia Hidrográfica do rio Sarapuí 
 
O material escavado durante as obras para construção da Linha 4 do metrô será 
despejado em uma pedreira situada em Senador Camará, zona oeste da cidade do Rio 
de Janeiro. O local de bota-fora está inserido próximo ao limite das bacias da Baía de 
Guanabara e da Baía de Sepetiba, na sub-bacia do rio Sarapuí em trecho pertencente 
ao município do Rio de Janeiro. 
 
Esta sub-bacia abrange os municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, Mesquita, São João 
de Meriti, Belford Rocho e Duque de Caxias. No Rio de Janeiro, ela está localizada 
entre os bairros de Bangu e Senador Camará, apresentando uma área de cerca de 33 
km² neste município (Carneiro et al, 2010). 
 
Ressalta-se que o rio Sarapuí, juntamente com o rio Iguaçu, forma a bacia conhecida 
como bacia do rio Iguaçu-Sarapuí, de cerca de 727 km², totalmente inserida na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, sendo uma das principais sub-bacias da Região 
Hidrográfica da bacia da Baía de Guanabara. 
 
A Figura 9.9.1-10 e a Figura 9.9.1-11, a seguir, apresentam fotos retiradas no local, 
durante visita técnica no dia 28/06/11. A drenagem do local não tem destinação 
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específica; durante eventos de chuvas, parte da água permanece parada em pontos 
mais baixos da pedreira (vide Figura 9.9.1-11). Ressalta-se que no dia anterior à 
visita, ocorreram chuvas no local. 
 

  
Figura 9.9.1-10 - Local do bota-fora. 

 

 
Figura 9.9.1-11 - Água de chuva em local de bota-fora. 

 
 
9.1.8.1 Caracterização Hidrogeológica 
 
A caracterização hidrogeológica da Área de Influência Direta do empreendimento se 
baseou no estudo realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) 
sobre a Hidrogeologia do Estado do Rio de Janeiro (Barreto et al, 2000). De acordo 
com este estudo, a maior parte do território fluminense é constituído por rochas 
cristalinas, de alto grau metamórfico, tradicionalmente tratadas como de baixa 
potencialidade para água subterrânea. Com exceção das bacias sedimentares de 
Campos e Resende, e de pequenas bacias como as de Volta Redonda e Itaboraí, 
preponderam no Estado do Rio de Janeiro aqüíferos fissurais cujas propriedades 
hidrodinâmicas apresentam uma distribuição espacial heterogênea e aleatória sendo 
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portanto difícil a sua classificação segundo sistemas aqüíferos com potencialidade 
hidrogelógica previsível. 
 
A área sedimentar correspondente às bacias sedimentares e aos depósitos aluvionares 
dos grandes rios foi classificada segundo os critérios hidrogeológicos convencionais, a 
partir dos dados de poços tubulares, tendo por base um cadastro de 1800 poços 
georeferenciados, e das informações estratigráficas e sedimentológicas disponíveis na 
literatura. Para o Sistema Aqüífero Fissural, foi utilizado o sistema de informação 
geográfica SPANS-GIS, com análise multicritério dos temas declividade, densidade de 
fraturas, tipos de solos, uso e cobertura do solo, densidade de drenagem e litologia, 
ponderados de acordo com a sua relevância para a acumulação de água subterrânea 
(Martins et al, 2006). 
 
Este estudo apresentou, como resultado, um mapa de favorabilidade hidrogeológica, 
dividindo o estado em onze classes de favorabilidade para a ocorrência de água 
subterrânea no cristalino. Estas classes foram subdivididas em quatro grupos: 
desfavorável (índices de 0 a 2); baixa a muito baixa (índices 3 e 4); mediana (índices 
5 e 6) e alta a muito alta (índices 7 a 10). A Figura 9.1.9.1-1 apresenta o Mapa de 
Favorabilidade Hidrogeológica do Estado do Rio de Janeiro. O Quadro 9.1.9.1-1 e o 
Quadro 9.1.8.1-2 apresentam a legenda da Figura 9.1.9.1-1. 
 

Quadro 9.1.9.1-1– Caracterização dos Aquíferos Sedimentares. 

 
 

Quadro 9.1.0.1-2 – Escala de Favorabilidade do Sistema Aquífero Fissural. 
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Analisando o mapa de favorabilidade hidrogeológica, é possivel verificar que a região 
entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde se localiza o empreendimento em estudo, 
indica favorabilidade de ocorrência de água subterrânea de alta a muito alta. Nas 
regiões de alta favorabilidade as vazões estimadas normalmente são maiores que 
5m³/h, podendo atingir valores da ordem de 60m³ /h em alguns locais. 
 
Verifica-se, ainda, que a região em estudo está localizada sob o sistema de aquífero 
Cordões, Restingas e Terraços Litorâneos, que abrange a região costeira do Estado do 
Rio de Janeiro. De acordo com Barreto et al (2000), neste aquífero os sedimentos são 
compostos por areias razoalmente selecionadas, com matriz síltica a argilosa, 
granulometria fina a grossa. Os aquíferos são livres, rasos e normalmente salinizados, 
com aproveitamento restrito. As captações geralmente são feitas por poços rasos, 
aproveitando os primeiros níveis de água, que podem ser potáveis. 
 
Ressalta-se, que as praias de Ipanema e Leblon fazem parte de uma restinga, que 
separa a Lagoa Rodrigo de Freitas do mar e cuja formação se deve ao trabalho das 
ondas, que trouxeram para costa os sedimentos oriundos da plataforma continental e 
da erosão das pontas rochosas, como a ponta do Morro do Vidigal, a oeste, e a ponta 
do Arpoador, a leste. Além de formar as praias, a presença desta restinga defronte a 
uma enseada delimitada pelas referidas pontas rochosas, deu origem à Lagoa Rodrigo 
de Freitas. 
 
De acordo com sondagens realizadas ao longo do traçado para implantação da Linha 4 
do Metrô – trecho Zona Sul, entre os bairros de Ipanema e Leblon, verificou-se que o 
nível freático na maioria das sondagens se compartimenta entre 1,0 a 4,0 m de 
profundidade. Em algumas sondagens pontuais, o nível d’água encontrava-se 
rebaixado até no máximo 8,03 m em relação ao nível do terreno, provavelmente em 
função de algum recalque de subsolo de algum prédio ou poço artesiano funcionando 
nas proximidades. A Figura 9.1.9.1-2 apresenta o Perfil Geológico deste trecho, 
destacando-se o nível do lençol subterrâneo (linha em azul). 
 
Quanto à composição química das águas subterrâneas, Pinto et al (2006) 
identificaram que no município do Rio de Janeiro são encontradas águas de alta (256 
mg L-1) e baixa (24 mg L-1) mineralização, com um valor médio de 94 mg L-1. 
Apresenta como íon principal o cloreto, sendo de face cloretada sódica, podendo essa 
estar relacionada à intrusão salina ou ao aerossol marinho e, também, faces 
bicarbonatadas sódica e cálcica, sugerindo uma troca iônica entre Ca e Na nas áreas 
de recarga. As águas subterrâneas do município do Rio de Janeiro são definidas como 
águas minerais naturais e caracterizadas como fluoretadas. 
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Figura 9.1.9.1-3 - Mapa de Favorabilidade Hidrogeológica do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Barreto et al, 2000 
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Figura 9.9.1.1-2 - Perfil Geológico de General Osório ao Leblon e à Gávea. 
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9.2 Meio Biótico 
 
9.2.1 Metodologia 
 
Para a elaboração do Diagnóstico do Meio Biótico, uma equipe de campo 
multidisciplinar realizou três campanhas de campo, nos dias 25/06, 05/07 e 13/07 do 
ano de 2011.  
 
A caracterização da fauna e da flora no âmbito das áreas de influência do 
empreendimento foi desenvolvida através de observações diretas e de levantamentos 
bibliográficos. 
 
Nos levantamentos da vegetação foi estimada a riqueza e a abundância das espécies 
da flora arbórea, sobretudo o arboredo urbano, dando destaque às espécies raras, 
ameaçadas de extinção e protegidas por legislação. 
 
Os inventários da fauna estimaram a riqueza e a abundância de espécies da fauna. Os 
grupos de vertebrados abordados foram ictiofauna (peixes), avifauna (aves) e 
mastofauna alada (quirópteros). Os grupos de invertebrados estudados foram 
himenóptera (formigas), isóptera (cupins) e díptera (mosquitos). As espécies da fauna 
consideradas raras, ameaçadas de extinção ou protegidas pela legislação tiveram sua 
ocorrência indicadas. 
 
Todos os pontos notáveis do traçado proposto foram visitados, tendo como foco 
principal o reconhecimento dos principais aspectos ambientais do meio biótico. O 
levantamento sistemático das espécies bioindicadoras de relevância ambiental urbana 
e o registro fotográfico dos atributos biológicos mais importantes também foram 
priorizados durante os levantamentos de dados primários. 
 
Como unidades de trabalho foram adotadas os conceitos de Áreas de Influência do 
Empreendimento - Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e 
Áreas de Intervenção definidas no Capítulo 8 deste documento. Dentro das áreas de 
influência indireta e direta o conceito de Unidades de Paisagem foi utilizado para a 
subdivisão dos atributos ambientais. 
 
Nos ambientes aquáticos foram identificados como principais Pontos Notáveis: as 
Drenagens da Serra da Carioca, a Lagoa Rodrigo de Freitas e os corpos d`água 
urbanos, lagos artificiais e canais.  
 
Nos ambientes terrestres foram identificadas como Pontos Notáveis: as encosta 
florestada da Serra da Carioca, incluindo parte do Parque Nacional da Tijuca, as áreas 
florestadas urbanas, incluindo o Jardim Botânico e o Parque Lage, os ambientes 
urbanos de Ipanema, Leblon e Gávea, as praças públicas e costão rochoso do Pico 
Dois Irmãos. 
 
Especial atenção foi dada aos pontos previstos para instalação de poços de ventilação, 
saídas de emergência, canteiros de obras e estações (Nossa Senhora da Paz, Jardim 
de Alah e Antero de Quental), conforme apresentadas nas Figuras 9.2.1-1 e Figura 
9.2.1-2. 
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9.2.2 Área de Influência Indireta – AII 
 
9.2.2.1 Vegetação 
 
A importância de uma cobertura vegetal no perímetro urbano tem como papel 
fundamental a qualidade de vida da população e seus benefícios ambientais 
(CAPORUSSO & MATIAS, 2008; ALVES & GOUVEIA, 1995), como o controle da 
poluição do ar, acústica, abrigo para a fauna, equilíbrio do índice de umidade no ar, 
valorização ornamental, recreação e diversificação da paisagem, contribuindo para a 
saúde física e mental da população (PROENÇA et al., 2009; COSTA, 2004; HUTHER & 
MASCARÓ, 2008; GOMES & SOARES, 2003; PIRES et al., 2007; KULCHETSCKI et al., 
2006). 
 
Comparações e medidas tomadas no Parque Guinle (Bairro de Laranjeiras) realçaram 
os parâmetros que afetam o conforto térmico nos espaços exteriores, promovendo 
indicações sobre como melhorar as condições microclimáticas em ambientes urbanos 
tropicais (AFONSO, 2002). Nesse sentido o ato de arborizar as cidades surgiu a partir 
da necessidade de se manter um vínculo com a natureza e melhorar a qualidade de 
vida urbana. Segundo uma pesquisa realizada por BRUN et al. (2009) em 
Jacarepaguá, sobre a arborização urbana, a população apontou que as principais 
vantagens produzidas pelas árvores são “purificação” do ar e produção de sombra, 
melhoria estética das ruas, redução de ruído e poeira. 
 
Outra pesquisa realizada por FARAH (2004), no bairro de Copacabana, a população 
demonstrou preferência por árvores frutíferas e foi detectado o costume de plantio 
dessas espécies, talvez pela degustação de seus frutos. No Parque do Flamengo, 
árvores como algodoeiro-da-praia funcionam como salas de estar a céu aberto, ou 
áreas de lazer pela população. 
 
Desta maneira, a qualidade ambiental urbana é por extensão, um produto da 
interação destas variáveis para a formação de um habitat saudável, confortável e 
capaz de satisfazer as necessidades básicas de sustentabilidade da vida humana e da 
interação social no meio urbano, propiciando benefícios tanto para os residentes 
quanto para visitantes. 
 
Para uma cidade turística - como é o Rio de Janeiro - a qualidade ambiental faz um 
papel atuante no turismo urbano referente à beleza da imagem da cidade, 
representada pelo paisagismo, urbanismo e existência de espaços ecológicos, nos 
quais o turista pode estar em contato direto com a natureza (BARROS, 2010). 
 
Outra característica relevante é a composição com espécies nativas, visando valorizar 
os ecossistemas naturais (ISERNHAGEN et al., 2009; ROCHA & BARBEDO, 2008). 
Contudo espécies exóticas também podem e devem ser utilizadas, seja pelo rápido 
desenvolvimento ou por representarem valores culturais para a população (NETO & 
SOUZA, 2011), tanto que seja priorizado a variedade de espécies, por esse fator 
diminuir as possibilidades do surgimento de pragas e doenças que afetam a fauna e a 
flora ou mesmo na capacidade de resistência às variações e absorção de impactos 
negativos, como a poluição e adversidades climáticas (NETO & SOUZA, 2011). 
 
A estimativa da riqueza encontradas na Área de Influência Indireta do 
empreendimento é de 410 espécies. No Quadro 9.2.2.1-1 são apresentadas as 
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espécies listadas para a AII, incluindo a vegetação do Jardim Botânico e seu entorno, 
Parque Lage e Horto Florestal. 
 

Quadro 9.2.2.1-1 - Estimativa da Riqueza de Espécies Arbóreas na Área de Influência 
Indireta do Empreendimento. 

Bairro Riqueza Estimada 

Lagoa Rodrigo de Freitas 12 

Leblon 38 

Jardim Botânico 384 

Ipanema 17 

Total 410 

 
 
Também encontramos na AII a parte baixa das encostas da Serra da Carioca, formada 
por diversos morros cobertos por uma Floresta Ombrófila Densa, hoje regenerada 
(Parque Nacional da Floresta da Tijuca). Atualmente considerada a maior floresta 
urbana do mundo e Reserva da Biosfera pela UNESCO. (EMBRAPA, 1992). 
 
9.2.2.2 Invertebrados 
 
- Díptera  
 
O dengue é uma doença infecciosa re-emergente importante, com mais de 50 milhões 
de casos registrados anualmente em todo o mundo (GUBLER, 2002). Esses números 
conferem ao dengue o título de principal doença tropical do mundo na atualidade, o 
que motiva estudos de combate a doença e de seu principal agente transmissor, o 
mosquito Aedes aegypti (COSTA & FERREIRA, 2002). 
 
O Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical que vive entre as latitudes de 
35ºN e 35ºS. Embora a espécie tenha sido identificada até a latitude 45ºN, estes têm 
sido achados esporádicos apenas durante a estação quente, não sobrevivendo ao 
inverno. A distribuição do mosquito também é limitada pela altitude, não sendo 
usualmente encontrado acima dos 1.000 metros. 
 
A transmissão dos vírus ao homem se dá através da picada da fêmea (hematófaga) 
que também apresenta forte antropofilia, caráter doméstico e ampla distribuição 
geográfica, o que acarreta em uma grande capacidade de adaptação às 
transformações ambientais. 
 
O Aedes aegypti chegou ao Brasil trazido pelos navios negreiros e foi supostamente 
erradicado no país na década em 1958, como resultado de uma campanha contra a 
febre amarela.  
 
Atualmente o mosquito é encontrado em grande parte dos municípios brasileiros 
(TAUIL, 2002) e no fim da década de 70 (1976) sua presença já havia sido detectada 
nas principais metrópoles do País. Após a sua re-introdução não mais se conseguiu 
eliminá-lo (TEIXEIRA & BARRETO, 1996). 
 
Considera-se que devido a sua estreita associação com o homem, o mosquito vetor do 
Dengue (Aedes aegypti) é atualmente um mosquito urbano, encontrado em maior 
abundância em cidades, vilas e povoados. No estado do Rio de Janeiro não é diferente 
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e embora apresente picos sazonais de ocorrência (Figura 9.2.2.2-1), a epidemia deve 
ser tratada com prioridade. 
 

 
Figura 9.2.2.2-1: Taxa de incidência de casos de Dengue no Estado do Rio de Janeiro  

(Fonte: Ministério da Saúde, 2009). 
 
 
9.2.2.3 Vertebrados 
 
- Ictiofauna 
 
As ictiofaunas urbanas variam principalmente com os biomas onde as cidades estão 
inseridas. Contudo, existem espécies que quando introduzidas em lagos, chafarizes, 
tanques e outros cursos d`água urbanos prestam serviços relevantes a população, 
como o controle de vetores de doenças. Essas espécies, geralmente exóticas, se 
adaptam muito bem a ambientes artificiais e degradados e são comuns em diversas 
cidades do mundo (BIZERRIL & PRIMO, 2001). 
 
Por outro lado, espécies nativas sensíveis à poluição, à alteração do hábitat e com 
distribuição reduzida são as primeiras a desaparecer das cidades. Nesses ambientes 
há uma combinação de dois dos principais motivos para o desaparecimento da fauna 
nativa: (1) destruição ou alteração do hábitat e (2) introdução de espécies exóticas. 
 
A comunidade de peixes de águas interiores da Área de Influência Indireta habita os 
cursos de água da vertente sul do Parque Nacional da Tijuca (Rio dos Macacos, Rainha 
e Cabeça) bem como uma laguna costeira - Lagoa Rodrigo de Freitas (AMADOR, 
1997). 
 
No rio dos Macacos, principal afluente da Lagoa Rodrigo de Freitas que drena das 
encostas da Serra da Carioca são encontradas sete espécies nativas, são elas: 
Neoplecostomus microps, Rhamdia quelem, Hoplias malabaricus, Phalloceros 
caudimaculatos, Trichomycterus zonatus, Geophagus brasiliensis e Gymnotus 
pantherinus, essa última considerada rara (BIZERRIL &PRIMO, 2001) e três exóticas, 
Poecilla reticulata, Poecilla vivipara e Xiphophorus maculatus, introduzidas 
principalmente visando controlar vetores de doenças (ANDREATA & MARCA, 1993). 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 9-162

As demais comunidades de peixes da Floresta da Tijuca são compostas por 16 
espécies (ANDREATA & MARCA, 1993). Astianax scabripinnis que tinha parte da sua 
distribuição dentro do Parque Nacional da Tijuca foi considerada extinta nessa 
localidade e Characidium grajahuense é considerada oficialmente como criticamente 
em perigo. 
 
Dentre os lagos e os açudes ornamentais dos parques destaca-se pela maior 
diversidade o Lago Frei Leandro, no Parque Jardim Botânico, com seis espécies. 
Porém apenas Hoplias malabaricus, Geophagus brasiliensis são nativas e Poecilla 
reticulata, Poecilla vivipara, Xiphophorus maculatus e Cyprinus carpio, espécies 
exóticas introduzidas como forma de controle de vetores de doença (ANDREATA & 
MARCA, 1993). 
 
- Quirópteros 
 
Os morcegos apresentam grande potencial como indicadores de qualidade ambiental 
(FENTON et al., 1992; MEDELLÍN et al.,2000) e as comunidades desses mamíferos 
alados normalmente são ricas em espécies e abundantes em número de indivíduos 
(HILL & SMITH, 1985). Os morcegos da família Phyllostomidae - endêmicos das 
Américas - são extremamente diversificados em relação aos hábitos alimentares, 
oferecendo uma boa noção da saúde do ecossistema por explorarem diferentes 
recursos (FENTON et al., 1992). Os morcegos frugívoros oportunistas como Carollia 
perspicillata (MEDELLÍN et al., 2000) e espécies do gênero Artibeus (FERREIRA, 2009) 
também podem ser considerados como bioindicadores. 
 
A distribuição de morcegos filostomideos indicam níveis de preservação florestal, 
principalmente os morcegos da subfamília Phyllostominae, que segundo Fenton et al. 
(1992) são encontrados apenas em ambientes não perturbados, em contraste com o 
morcego vampiro Desmodus rotundus que é encontrado em maiores proporções em 
ambientes altamente perturbados, inclusive urbanos. Altas concentrações de 
Desmodus tornam-se um problema de saúde pública, uma vez que este morcego 
hematófago é um transmissor de raiva em potencial, devido a seus hábitos 
alimentares. Artibeus fimbriatus, como demonstrado por SOUZA et al. (2009), é outra 
ocorrência que  preocupa, pois é uma das espécies responsáveis pela manutenção do 
vírus rábico na cidade do Rio de Janeiro. 
 
A raiva é uma zoonose causada por vírus e pode acometer todos os mamíferos. No 
Brasil a sua transmissão para o homem tem como protagonistas o cão, seguido de 
morcegos e gatos (KOTAIT et al., 1999). Com o controle progressivo da raiva urbana, 
vem se tornando cada vez mais importante a raiva em morcegos e outros animais 
silvestres (SOUZA et al., 2008). 
 
Nesse contexto, o levantamento da mastofauna alada em parques e áreas 
remanescentes a metrópole carioca é um passo primordial para analisar a diversidade 
atual em meio urbano da cidade do Rio de Janeiro. 
 
ESBERÁRD (2003) apresenta dados de seis pontos das encostas do Maciço da Tijuca 
(Quadro 9.2.2.3-1). Embora englobadas por Unidades de Conservação - entre elas o 
Parque Nacional da Tijuca - parte dessas localidades também estão incluídas na AII e 
inseridas em ambientes urbanos.  
 

Quadro 9.2.2.3-1 – Lista de Morcegos da Cidade do Rio de Janeiro. 
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ESPÉCIES 

Família Noctilionidae 

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) 

Família Phyllostomidae 

Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) 

Anoura geoffroyi Gray, 1838 

Artibeus cinereus (Gervais, 1856) 

Artibeus fimbriatus Gray, 1838 

Artibeus jamaicensis Leach, 1821 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 

Artibeus obscurus Schinz, 1821 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 

Chiroderma doriae Thomas, 1891 

Chiroderma villosum Peters, 1860 

Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) 

Diphylla ecaudata Spix, 1823 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 

Lonchophylla mordax Thomas, 1903 

Micronycteris megalotis (Gray, 1842) 

Micronycteris minuta (Gervais, 1856) 

Mimon bennettii (Gray, 1838) 

Phyllostomus discolor Wagner, 1843 

Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) 

Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) 

Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) 

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) 

Tonatia bidens (Spix, 1823) 

Vampyressa pusilla (Wagner, 1843) 

Família Vespertilionidae 

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) 

Eptesicus diminutus Osgood, 1915 

Eptesicus furinalis (d´Orbigny, 1847) 

Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) 

Lasiurus borealis (Muller, 1776) 

Lasiurus cinereus (Beauvois, 1796) 

Lasiurus ega (Gervais, 1856) 

Myotis nigricans (Schinz, 1821) 

Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806) 

Família Molossidae 

Eumops auripendulus (Schaw, 1800) 
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ESPÉCIES 

Molossops cf abrasus (Temminck, 1827) 

Molossus rufus E. Geoffroy, 1905 

Molossus molossus (Pallas, 1766) 

Nyctinomops macrotis (Gray, 1840) 

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) 

 
 
O resultado da análise dos pontos relatou um total de 4.043 indivíduos de 40 espécies 
de morcegos capturados entre 1991 e 1997. As espécies mais freqüentes assinaladas 
para a AII foram Artibeus lituratus, A. fimbriatus, Molossus molossus, Sturnira lilium, 
A. jamaicensis e A.obscurus. Essa composição configura uma comunidade dominada 
por frutívoros que se adaptaram às modificações do espaço urbano. 
 
Nesse contexto, estudos recentes apontam o importante papel de parques e outras 
áreas verdes na proteção da vida selvagem em áreas urbanas (FERREIRA, 2009). 
Parques urbanos podem abrigar grande variedade de espécies animais e vegetais 
(CORNELIS & HERMY, 2004), servindo também de refúgio para espécies raras e/ou 
ameaçadas de extinção (LOEB et al., 2009). 
 
A luz do exposto, os morcegos urbanos são indispensáveis em processos ecológicos 
como dispersão de sementes, polinização e regulação de populações de insetos nas 
cidades que habitam (FLEMING, 1988; MEDELLÍN & GAONA, 1999). Muitas de suas 
espécies apresentam requisitos especiais no que diz respeito à dieta, abrigos e 
seleção de habitat e podem refletir a qualidade dos ambientes urbanos, indicando 
nível de sensibilidade, raridade e probabilidade de extinção frente a alteração 
ambientais planejadas (FENTON, 1992, LAURENCE, 1991). 
 
- Avifauna 
 
Nos ambientes urbanos, a escassez de habitat naturais, a intolerância a atividade 
humana e o possível aumento de predadores podem levar as populações de aves ao 
declínio ou extinção local. Por outro lado, algumas espécies podem se beneficiar com 
essas alterações e até aumentar suas populações (ANJOS, 1998). 
 
Segundo Frachin et al. (2004) a presença da avifauna especializadas em ambientes 
urbanos e modificados é comum (aves sinântropicas), pois tendem a sofrer variações 
menos acentuadas de recursos. 
 
Nesse ambiente as espécies favorecidas geralmente são generalistas. O mesmo não 
ocorre com as espécies típicas de habitats florestais, que possuem hábitos mais 
específicos (BRUN, 2007). Como principal resultado após a urbanização ou 
modificação vem o desaparecimento local (TOLEDO, 2007). 
 
Nesse contexto, as espécies generalistas caracterizam-se por possuir ampla 
plasticidade ecológica, com maior diversidade e abundância em ambientes urbanos e 
outras paisagens com influências antrópicas, como áreas abertas com arvoredos e 
plantações, e também em capoeiras e bordas de mata. 
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A avifauna das principais áreas florestadas, parques, praças da AII é composta por 84 
espécies (Quadro 9.2.2.3-2). Algumas dessas espécies podem ser ressaltadas, como 
por exemplo, as espécies endêmicas: a Jacupemba (Penelope superciliares), o Pica-
pau-de-testa-pintada (Veniliornis maculifrons), o Tangarazinho (Ilicura militaris), a 
Choca-de-sooretama (Thamnophilus ambiguus), a Choquinha-estrelada 
(Myrmotherula gularis) e o Tiê-Sangue (Ramphocelus brasilus). 
 

Quadro 9.2.2.3-2 - Lista de Aves observadas na Área de Influência do Empreendimento 
Ordem Família Espécie Nome Popular 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Andorinhão-de-coleira 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon lucidus 
Besourinho-de-bico-
vermelho 

Apodiformes Trochilidae Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura 

Apodiformes Trochilidae Florisuga fusca Beija-flor-preto 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis ruber 
Rabo-branco-rubro, 
besourinho-da-mata 

Apodiformes Trochilidae Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-violeta 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Bacurau-de-telha 

Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Savacu, socó-dorminhoco 

Columbiformes Columbidae Columba livia Pombo-doméstico 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Rolinha-roxa 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto 

Cuculiformes Cuculidae Guira guira Anu-branco 

Cuculiformes Cuculidae Tapera naevia Saci 

Accipitriformes Accipitridae Buteo albicaudatus Gavião-de-rabo-branco 

Accipitriformes Accipitridae Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta 

Accipitriformes Accipitridae Elanus leucurus Peneira 

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Gavião-carijó 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus Caracará 

Falconiformes Falconiformes Falco sparverius Quiriquiri 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Carrapateiro 

Galliformes Cracidae Penelope superciliaris Jacupemba 

Passeriformes Coerebidae Coereba flaveola Cambacica 

Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocincla turdina Arapaçu-liso 

Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-de-cerrado 

Passeriformes Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde 

Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado 

Passeriformes Emberizidae Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro 

Passeriformes Emberizidae Sporophila caerulescens Coleirinho 

Passeriformes Emberizidae Sporophila nigricollis Baiano 

Passeriformes Fringillidae Euphonia chlorotica Fim-fim 

Passeriformes Fringillidae Euphonia pectoralis Ferro-velho 

Passeriformes Fringillidae Euphonia violácea Gaturamo-verdadeiro 
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

Passeriformes Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro 

Passeriformes Furnariidae Philydor atricapilus Limpa-folha-coarodo 

Passeriformes Furnariidae Xenops minutus Bico-virado-miúdo 

Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Vira-bosta 

Passeriformes Parulidae Basileuterus culicivorus Pula-pula 

Passeriformes Pipridae Chiroxiphia caudata Tangará                               

Passeriformes Pipridae Ilicura militaris Tangarazinho 

Passeriformes Pipridae Manacus manacus Rendeira 

Passeriformes Thamnophilidae Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa 

Passeriformes Thamnophilidae Herpsilochmus rufimarginatus 
Chorozinho-de-asa-
vermelha 

Passeriformes Thamnophilidae Myrmotherulla axillaris Choquinha-de-flanco-branco 

Passeriformes Thamnophilidae Myrmotherulla gularis 
Choquinha-da-garganta-
pintada 

Passeriformes Thamnophilidae Terenura maculata Zidedê 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus ambiguus Choca-bate-cabo 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus palliatus Choca-listrada 

Passeriformes Thraupidae Dacnis cayana Saí-azul 

Passeriformes Cardinalidae Habia rubica Tiê-do-mato-grosso 

Passeriformes Thraupidae Saltator maximus Tempera-viola 

Passeriformes Thraupidae Ramphocelus bresilius Tiê-sangue 

Passeriformes Thraupidae Tachyphonus coronatus Tiê-preto 

Passeriformes Thraupidae Tangara cyanocephala Saíra-militar 

Passeriformes Thraupidae Tangara peruviana Saíra-sapucaia 

Passeriformes Thraupidae Tangara seledon Saíra-sete-cores 

Passeriformes Thraupidae Tersina viridis Saí-andorinha 

Passeriformes Thraupidae Thlypopsis sórdida Saí-canário 

Passeriformes Thraupidae Thraupis sayaca Sanhaçu-cinzento 

Passeriformes Thraupidae Trichothraupis melanops Tiê-de-topete 

Passeriformes Troglodytidae Cantorchilus longirostris Garrinchão-de-bico-grande 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes musculus Corruíra 

Passeriformes Turdidae Turdus albicollis Sabiá-coleira 

Passeriformes Turdidae Turdus leucomelas Sabiá-barranco 

Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Papa-moscas-cinzento 

Passeriformes Tyrannidae Elaenia obscura Tucão 

Passeriformes Tyrannidae Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada 

Passeriformes Tyrannidae Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus ferox Maria-cavaleira 

Passeriformes Tyrannidae Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno 

Passeriformes Rhynchocyclidae Mionectes rufiventris Abre-asa-de-cabeça-cinza 

Passeriformes Rhynchocyclidae Hemitriccus orbitatus Tiririzinho-do-mato 
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

Passeriformes Vireonidae Hylophilus thoracicus Vite-vite 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 

Piciformes Picidae Piculus flavigula Pica-pau-bufador 

Piciformes Picidae Picumnus cirratus Pica-pau-anão-barrado 

Piciformes Picidae Veniliornis maculifrons 
Picapauzinho-de-testa-
pintada 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos vitellinus Tucano-de-bico-preto 

Psiitaciformes  Psittacidae Amazona amazonica Curica 

Psiitaciformes Psittacidae Brotogeris chiriri 
Periquito-de-encontro-
amarelo 

Psiitaciformes Psittacidae Diopsittaca nobilis Maracanã-pequena 

Psiitaciformes Psittacidae Pionus maximiliani Maitaca-verde 

Strigiformes Strigidae Otus choliba Corujinha-do-mato 

Strigiformes Strigidae Rhinoptynx clamator Coruja-orelhuda 

 
 
As espécies listadas como ameaçadas, conforme a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - Lista Oficial das Espécies da Flora e Fauna Ameaçadas de Extinção na 
Cidade do Rio de Janeiro são: Gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulatus), 
Tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus), tangará-dançarino (Chiroxiphia 
caudata) e Tangarazinho (Ilicura militaris). 
 
A principal área para as aves na AII é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro onde um 
grande número de pássaros busca abrigo, alimentação e descanso. Algumas espécies 
vivem no jardim o ano inteiro, como o tico-tico (Zonothrichia capensis), a rolinha 
(Columbina talpacoti), a cambaxirra (Troglodytes aedon), o bem-te-vi (Pitangus 
suphuratus), o sebinho (Coereba fllaveola), os sanhaços (Thraupis sayaca e T. 
palmarum) entre outros. 
 
Muitos têm permanência periódica, pois migram no inverno, como por exemplo, 
balança-rabo-rajado (Ramphodon naevius), beija-flor-verde-do-peito-azul (Amazilia 
lactea), estrela-verde-da-mata (Clutolaema rubricauda), rabo-branco-da-mata 
(Phaethornis eurynome) e rabo-branco-pequeno-da-mata (Phaethornis squalidus). 
 
Entre as espécies mais comuns estão Ardea Alba (garça-branca-grande), Egretta thula 
(garça-branca-pequena), Penelope superciliaris (jacupemba), Vanellus chilensis 
(quero-quero), Eupetomena macroura (tesourão) , Thalurania glaucopis (tesourinha-
da-mata), Ceryle torquata (Martim-pescador-grande), Ramphastos vitellinus (tucano-
de-bico-preto), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) e Chiroxiphia caudata (tangará-
dançador). 
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9.2.3 Área de Influência Direta - AID 
 
9.2.3.1 Vegetação 
 
Para a cidade do Rio de Janeiro, segundo estudos feitos por Martelli & Junior (2010); 
Neto & Souza (2011) diversos gêneros de Ficus sp. mostraram ser de porte 
desproporcional ao plantio em calçadas, tendo contato direto com a rede elétrica. Já 
as espécies Hibiscus pernambucensi (Algodão da praia) origem: Brasil; Acacia 
podalyriifolia (Acácia mimosa) origem: Austrália; Caesalpinia pulcherrima 
(Flamboyanzinho) origem: América Central; Tabebuia crysotricha (Ipê amarelo) 
origem: Brasil; Tabebuia roseo-alba (Ipê branco) origem: Brasil; Bauhinia variegata 
(Pata de vaca) origem: Índia e China; Plumeria rubra (Jasmim manga) origem: 
América Tropical; Pachira aquatica (Monguba) origem: Brasil; Tabebuia avellanedae 
(Ipê roxo) origem: Brasil e Jacaranda mimosaefolia (Jacaranda mimoso) origem: 
Argentina e Bolívia foram verificadas como espécies de porte-pequeno, sendo 
adequadas para urbanização. 
 
Nesse contexto, grandes obras para uma urbanização adequada causam agressões ao 
meio ambiente das cidades (IWARA et al., 2007), como nos casos da vegetação 
arbórea que necessitam de uma estratégia para à sua preservação e revegetação, já 
que muitas vezes, os danos provocados só se evidenciam um ano ou mesmo anos 
após a execução da obra. 
 
Na Áreas de Influência Direta foram encontradas um número total de 44 espécies 
(Quadro 9.2.3.1-1). As espécies Amendoeira-da-Praia (Terminalia catappa) (Figura 
9.2.3.1-1), as Figueiras (Figueira microcarpa e Ficus elastica) (Figura 9.2.3.1-2) e a 
Palmeira Areca (Dypsis lutescens) foram as espécies mais frequentes. 
 

 
Figura 9.2.3.1-1: Amendoeira-da-Praia (Terminalia catappa) ao longo da 

Avenida Ataulfo de Paiva – Leblon. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.2.3.1-2: Figueira (Ficus Elastica) na Avenida Ataulfo de Paiva 

próximo ao canal do Jardim de Alah. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 

 
Figura 9.2.3.1-3: Ao fundo a Palmeira Areca (Dypsis lutescens) na Praça 

Nossa Senhora da Paz – Ipanema. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011 

 
 
Essas três espécies são exóticas, sendo a Amendoeira-da-Praia (Terminalia catappa) 
uma espécie proveniente da Ásia, amplamente cultivada em áreas litorâneas. As 
Figueiras (Figueira microcarpa e Ficus elastica) apesar de serem comumente utilizadas 
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em arboretos urbanos são árvores de grande porte, não sendo viáveis para o plantio 
em calçadas, ocorrendo problemas como rachaduras causadas pela suas raízes e 
interferências com a fiação pela sua copa ser densa. Por outro lado, nos indivíduos 
dessas espécies encontram-se inúmeros organismos associados, ocorrendo muitas 
espécies de aves e morcegos. 
 
A palmeira areca (Dypsis lutescens) é uma espécie muito utilizada em ornamentações, 
tanto de jardins quanto interiores. Apresenta caules múltiplos de coloração verde 
amarelada, com frutos roxos quando maduros. 
 

Quadro 9.2.3.1-1 - Lista de Espécies Botânicas da Áreas de Influência Direta do 
Empreendimento. 

Espécies Nome popular 
Acacia richii  Acácia 
Acalypha wilkesiana Acalifa 
Acalypha hispida rabo-de-raposa 
Achras sapota Sapoti 
Acnistus arborescens Marianeira 
Adansonia digitata Baobá 
Adenanthera pavonina tento-carolina 
Aegiphila sellowiana Tamanqueira 
Aiphanes caryotaefolia Paxiúba 
Aiphanes erosa palmeira-de-cacau 
Albizia lebbeck  Faveiro 
Aleuretes moluccana Noz da Índia 
Alchornea iricuruna Iricurana 
Aleurites moluccana noz-de-bancoul 
Alibertia edulis Marmelada 
Allamanda blanchetti alamanda-roxa 
Allamanda cathartica Alamanda 
Allamanda puberula alamanda-ereta 
Albizia lebbeck Albízia 
Alpinia purpurata Alpínia 
Amburana acreana Cerejeira 
Anadenanthera colubrina angico-vermelho 
Annona cacans araticum-cagão 
Annona muricata Graviola 
Apeiba tibourbou cabeça-de-preguiça 
Apuleia leiocarpa Grapia 
Araucaria angustifolia pinheiro-do-paraná 
Archontophoenix alexandrae palmeira-real 
Areca triandra areca-vermelha 
Ardisia solanacea Ardisia 
Artocarpus altilis Fruta Pão 
Artocarpus integrifolia Jaca 
Artocarpus heterophyllus Jaqueira 

Aspidosperma ramiflorum Peroba-café 

Averrhoa bilimbi Bilimbi 
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Espécies Nome popular 
Averrhoa carambola Carambola 

Bactris balanoides Bactris 

Bactris ottostaffeana Bactris 

Bactris setosa Tucum-do-brejo 

Bauhinia forficata Pata-de-vaca 

Bauhinia monandra Pata-de-vaca(vermelha) 

Bauhinia purpurea Pata-de-vaca(avermelhada) 

Bauhinia variegata Pata-de-vaca(branca,lilás) 

Bixa orellana Urucum 

Blighia sapida Castanha-d'áfrica 

Bombacopsis glabra Castanha-do-maranhão 

Bombax rigidifolium Mamorana 

Bougainvillea glabra Três Marias 

Bougainvillea spectabilis Primavera 

Brahea serrulata Brahea 

Brassaia actinophylla Cheflera 

Bridelia tomentosa Manacá-açú 

Brownea ariza Rosa-da-montanha 

Brownea grandiceps Rosa-da-montanha 

Brownea longipedicellata Rosa-da-montanha 

Brugmansia suaveolens Trombeta 

Bunchosia armeniaca Cereja-café 

Brunfelsia grandiflora Manacá-grande 

Cabralea canjerana Canjerana 

Caesalpinia echinata Pau-brasil 

Caesalpinia ferrea Pau-ferro 

Caesalpinia peltophoroides Falso Pau Brasil 

Caesalpinia peltophoroides Sibipiruna 

Caesalpinia pluviosa Sibipiruna 

Caesalpinia pulcherrima Barba-de-barata 

Caesalpinia tinctoria Falso-pau-brasil 

Calliandra brevipes Esponjinha(rosa) 

Calliandra calothyrsus Caliandra 

Calliandra surinamensis Esponjinha(rosa) 

Calliandra tweediei Esponjinha 

Callicarpa reevesii Calicarpa 

Calophyllum brasiliense Guanandi 

Calophyllum calaba Calaba 

Calycophyllum spruceanum Pau-mulato 

Calyptranthes aromatica Craveiro-da-terra 

Calyptrocalyx spicatus Spicatus 

Campomanesia laurifolia Gabiroba 

Campomanesia phaea Cambuci 

Campomanesia reitziana Gabiroba 

Campomanesia schlechtendaliana Gabiroba 

Carapa guianensis Andiroba 
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Espécies Nome popular 
Cariniana legalis Jequitibá-branco 

Caryocar microcarpum Pequiá-rana 

Caryota mitis Palmeira-rabo-de-peixe 

Caryota plumosa Rabo-de-peixe 

Caryota urens Rabo-de-peixe 

Caryocar villosum Pequiá 

Cassia alata Fedegoso 

Cassia fistula Chuva de Ouro 

Cassia grandis Cássia-rosa 

Cassia javanica - 

Cassia leptophylla Falso-barabatimão 

Cassia macranthera Fedegoso 

Cassia moschata Mari-mari 

Cassia siamea Cassia 

Castilloa ulei Caucho 

Casuarina equisetifolia Casuarina 

Cavanillesia arborea Barriguda 

Cecropia glaziovi Embauba 

Cedrela fissilis  Cedro 

Cedrela mexicana Cedro 

Cedrela odorata Cedro 

Ceiba erianthos Paineira 

Ceiba pentandra Sumaúma 

Centrolobium tomentosum Araribá-rosa 

Chamaecyparis obtusa Cipreste 

Chamaedorea microspadix Palmeirinha-bambu 

Chamaedorea seifrizii Camedórea-bambu 

Cochlospermum vitifolium Coclosperma 

Chloroleucon tortum Jurema-branca 

Chlorophytum comosum Clorofito 

Chorisia crispiflora Paineira 

Chorisia speciosa Paineira 

Chrysalidocarpus lutescens Areca-bambu 

Chrysophyllum oliviforme Caimito 

Clausena excavata Vampi-da-índia 

Clerodendron paniculatum Flor-de-pagode 

Clitoria fairchildiana Sombreiro 

Clitoria racemosa - 

Clusia fluminensis Clusia 

Clusia grandiflora Cebola-grande-da-mata 

Clusia parviflora Clusia 

Cocos nucifera Coqueiro 

Coccoloba ochaveolata Uva-da-praia 

Codiaeum variegatum Crotom 

Cola acuminata Cola-medicinal 

Coleus blumei Coleus 
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Espécies Nome popular 
Combretum albletii Escova-de-macaco 

Combretum rotundifolium Escova-de-macaco 

Copernicia australis Carandá 

Cordia leucocephala Cravo-do-norte 

Cordia myxa Grão-de-galo 

Cordia nodosa Pau-formiga 

Cordia trichotoma Louro-pardo 

Cordyline terminalis Cordiline 

Costus sp Cana-do-brejo 

Couroupita guianensis Abricó-de-macaco 

Crataeva tapia Tapiá 

Cryptostegia grandiflora Criptostégia 

Cupania oblongifolia Camboatá 

Cupressus sempervirens Cipreste 

Cytharexylum myrianthum Tarumã 

Dalbergia decipularis Sebastião-de-arruda 

Dalbergia nigra Jacarandá-da-bahia 

Delonix regia Flamboyant 

Dictyosperma album Palmeira-princesa 

Dillenia indica Flor-de-abril 

Diospyros discolor Pêssego-da-índia 

Diospyros ebenaster Sapota-preta 

Dipteryx punctata Cumaru 

Dombeya wallichii Dombeia 

Dracaena marginata Dracena 

Dracaena sanderiana Dracena 

Duranta repens Pingo-de-ouro 

Dypsis decary Palmeira Triangular 

Dypsis lutescens Palmeira Areca 

Elaeis guineensis Dendê 

Elaeocarpus ganitrus Elaeocarpo 

Elizabetha princeps Elizabetha 

Equisetum arvense Cavalinha 

Eriobotrya japonica Nêspera 

Erythrina fusca Mulungu 

Erythrina speciosa Mulungu 

Erythrina variegata Mulungu 

Erythrina verna  Mulungu 

Erythroxylum pulchrum Arco-de-pipa 

Eugenia brasiliensis Grumixama 

Eugenia caryophyllata Cravo-da-índia 

Eugenia copacabanensis Cambuí-amarelo-grande 

Eugenia involucrata Cerejeira-do-mato 

Eugenia nitida Pitangão 

Eugenia uniflora Pitanga 

Eugenia velloziana Cambuí 
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Espécies Nome popular 
Euphorbia pulcherrima Bico-de-papagaio 

Euphorbia tirucalli Avelós 

Euterpe controversa Açaí-chumbo 

Euterpe edulis Palmito 

Evolvulus glomeratus Azulzinha 

Exostyles venusta Exostiles 

Ficus arpazusa Figueira 

Ficus benjamina Figueira 

Ficus canonii Figueira Bronzina 

Ficus cyclophylla Figueira 

Filicium decipiens Felício 

Ficus elastica  Figueira italiana 

Ficus enormis Figueira 

Ficus glabra Figueira 

Ficus insipida Figueira 

Ficus lyrata Figueira Lira 

Ficus microcarpa Figueira 

Ficus pertusa Figueira Coaxinguba 

Ficus pulchella Figueira 

Ficus religiosa Figueira Religiosa 

Ficus tomentella Figueira-roxa 

Flacourtia indica Ameixa-de-madagascar 

Gallesia integrifolia Pau-d'alho 

Garcinia cochinchinensis Bacupari 

Gardenia jasminoides Jasmim-do-cabo 

Geissospermum laeve Pau-pereira 

Genipa americana Jenipapo 

Gmelina arborea Guimelina 

Gmelina asiatica Guimelina 

Gomidesia reticulata Jaboticaba 

Graptophyllum pictum Graptofilo 

Grevillea banksii Grevílea-anã 

Grevillea robusta Grevílea 

Grias cauliflora Grias 

Guarea guidonea Carrapeta 

Guazuma ulmifolia Mutamba 

Gustavia augusta Geniparana 

Gustavia gracillima Gustavia 

Gustavia speciosa Chupa 

Hernandia guianensis Ventosa 

Hevea brasiliensis Seringueira 

Hibiscus acetosella Vinagreira 

Hibiscus mutabilis Rosa-louca 

Hibiscus rosa-sinensis Hibisco (amarelo,beje,rosa,vermelho) 

Hibiscus schizopetalus Lanterna-chinesa (vermelha) 

Hibiscus tiliaceus Algodoeiro-da-praia 
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Espécies Nome popular 
Holocalyx balansae Alecrim-de-campinas 

Hovenia dulcis Uva-do-japão 

Hura crepitans Assacu 

Hymenaea courbaril Jatobá 

Hymenaea oblongifolia Jatobá 

Hyophorbe verschaffelti palmeira-fuso 

Ilex cassine Azevinho 

Inga cinnamomea Ingá-açú 

Inga cordistipula Ingá 

Iresine lindenii Iresine 

Ixora chinensis Jasmim(amarelo,vermelho) 

Ixora coccinea Jasmim-vermelho 

Jacaranda mimosifolia Jacarandá Mimosa 

Jacaranda puberula Carobinha 

Jacaratia spinosa Jacaratiá 

Jasminum humile Jasmim 

Jasminum nitidum Jasmim-estrela 

Jatropha podagrica Batata-do-inferno 

Jasminum sambac Jasmim-bogari 

Jasminum undulatum Jasmim-estrela 

Kentia sanderiana Palmeira-quência 

Koelreuteria apiculata Quereutéria 

Lafoensia glyptocarpa Didaleiro 

Lafoensia replicata Dedaleira 

Lagerstroemia indica Extremosa 

Lantana camara Lantana 

Lecythis pisonis Sapucaia 

Licania tomentosa Oiti 

Licuala elegans Licuala 

Licuala spinosa Palmeira-leque-de-espinho 

Linospadix petrickiana Linospadix 

Litchi chinensis Lechia 

Livistona chinensis Leque 

Livistona olivaeformis Leque 

Lonicera japonica Madressilva 

Lophantera lactescens Lanterneira 

Magnifera indica Mangueira 

Magnolia grandiflora Magnolia 

Malpighia coccifera Cereja-das-antilhas 

Malvaviscus arboreus Malvavisco(rosa,vermelho) 

Mammea americana Abricó-do-pará 

Manilkara subsericea Maçaranduba 

Marliera racemosa Pau-de-erva-doce 

Matisia paraensis Cupurana 

Mauritia flexuosa Buriti 

Melia azedarach Cinamomo 
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Espécies Nome popular 
Metternichia princips Meternichia 

Michelia champaca  Magnolia Amarela 

Mikania glomerata Guaco 

Mimusops commersonii Abricó-da-praia 

Mimusops coriacea Abricó-da-Praia 

Mimusops elengi Abricó-do-mato 

Moquilea tomentosa Oiti 

Morus alba Amora 

Moschosma riparium Mirra 

Murraya paniculata Murta-de-cheiro 

Mussaenda erythrophylla Mussaenda 

Myroxylom peruiferum Óleo-vermelho 

Nectandra membranaceae Canela 

Nenga wendlandiana Nenga 

Neodypsis decaryi Palmeira-três-quinas 

Neomithrantes obscura Pitanga-de-cachorro 

Ochna atropurpurea Ocna 

Oenocarpus bacaba Bacaba 

Oenocarpus minor Bacabinha 

Oxandra sp.  - 
Pachira aquatica Munguba 

Pachystachys lutea camarão(amarelo) 

Pandanus utilis Vacuá 

Parapiptadenia rigida Angico-vermelho 

Parmentiera cereifera Árvore-de-velas 

Parkia gigantocarpa Visgueiro 

Parkia multijuga Faveira 

Passiflora alata Maracujá 

Passiflora edulis Maracujá 

Peltogyne angustiflora Roxinho 

Pterogyne nitens Amendoim-bravo 

Peltophorum africanum Tamboril 

Peltophorum dubium Farinha-seca 

Pentaclethra macroloba Pracaxi 

Phoenicophorium borsigianum Palmeira-dourada 

Phoenix canariensis Tamareira-das-canárias 

Phoenix reclinata Tamareira-do-senegal 

Phoenix roebelinii Tamareira-pequena 

Phoenix rupicola Tamareira 

Pilea cadierei Pílea 

Pilocarpus giganteus Jaborandi 

Pinanga spectabilis Pinanga 

Pinanga kuhlii Pinanga 

Piptadenia gonoacantha Pau-jacaré 

Piptadenia peregrina Angico-vermelho 

Pittosporum tobira Pitósporo 
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Espécies Nome popular 
Pithecolobium latifolium Ingarana 

Pithecolobium samam Sobreiro 

Plathymenia foliolosa Vinhático 

Platypodium elegans Jacarandá-do-campo 

Plinia edulis Cambucá 

Plinia glomerata Cabeluda 

Plumeria rubra Jasmim- Manga 

Portulaca grandiflora Onze-horas 

Pouteria caimito Abiu 

Pouteria laurifolia Gema-de-ovo 

Pritchardia pacifica Palmeira-leque-de-fiji 

Pseuderanthemum atropurpureum Pseudoerântemo 

Pseudobombax grandiflorum Imbirussu 

Psidium cattleianum Araçá-da-praia 

Psidium guajava Goiaba (vermelha) 

Pterocarpus sp Pau-sangue 

Pterygota brasiliensis Pau-rei 

Punica granatum Romã 

Pyracantha coccínea Piracanta 

Randia formosa Estrela 

Randia maculata Estrela-de-açucena 

Rapanea ferruginea Capororoca 

Ravenala madagascariensis Árvore-do-viajante 

Rhapis flabelliformis Jupati 

Rheedia brasiliensis Bacupari 

Rheedia longifolia Bacupari 

Rhododendron indicum Azaléia 

Rollinia mucosa Ata 

Roystonea borinqueana Palmeira-real-de-porto-rico 

Roystonea oleracea Palmeira-imperial 

Roystonea regia Palmeira-real-de-cuba 

Sabal palmetto Sabal-da-flórida 

Salacia laevigata Bacupari-de-cipó 

Salvia splendens Sálvia 

Samanea inopinata Bordão-de-velho 

Sanchezia nobilis Sanquézia 

Sapindus saponaria Sabão-de-soldado 

Schinus terebinthifolius Aroeira-da-praia 

Schizolobium parahyba Guapuruvu 

Senna macranthera Fedegoso 

Senna siamea Cassia Siamica 

Senna spectabilis Cássia-carnaval 

Sindora cochinchinensis Sindora 

Socratea exhorrhiza Paxiúba 

Sophora tomentosa Cambuí-da-restinga 

Spathiphyllum wallisii Lírio-da-paz 
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Espécies Nome popular 
Spathodea campanulata Câmpula Vermelha 

Spondias dulcis  Cajá-manga 

Spondias lutea Cajá-mirim 

Sterculia chicha Chichá 

Sterculia foetidal Estercúlia 

Swartzia flaemingii Grão-de-bode 

Swartzia langsdorffii Pacova-de-macaco 

Swartzia simplex Pacova-de-macaco 

Swietenia macrophylla Mogno 

Syagrus romanzoffiana Baba-de-boi 

Syagrus schizophylla Coco-catolé 

Syzygium cumini Jamelão 

Syzgium jambalana Jamelão 

Syzygium jambos Jambo (amarelo, branco e rosa) 

Syzygium mallaccense Jambo Vermelho 

Tabebuia avellanedae Ipê Roxo 

Tabebuia caraiba Ipê Amarelo 

Tabebuia chrysotricha Ipê Amarelo 

Tabebuia heptaphylla Ipê Roxo 
Tabebuia impetiginosa Ipê Roxo 
Tabebuia longiflora Ipê Amarelo 
Tabebuia ochracea Ipê Amarelo 
Tabebuia pallida Ipê Rosa 

Tabebuia serratifolia Ipê Amarelo 

Tabernaemontana laeta Leiteira 

Talisia esculenta Pitomba 

Tamarindus indica Tamarindo 

Tecoma heptaphylla Ipê Rosa 

Tecoma stans Ipê-de-jardim 

Terminalea cattapa Amendoeira 

Tetrapleura tetraptera Aridam 

Theobroma bicolor Cacau-do-peru 

Theobroma cacao Cacau 

Theobroma grandiflorum Cupuaçu 

Theobroma speciosa Cacau-do-mato 

Theobroma subincanum Capuí 

Thespesia polpunea Tespésia 

Thevetia peruviana Chapéu-de-napoleão 

Thrynax excelsa Trinax 

Thunbergia erecta Tumbérgia 

Tibouchina chamissoana Quaresminha 

Tibouchina granulosa Quaresmeira 

Tibouchina pulchra Quaresmeira-de-jardim 

Tipuna tipu Tipuna 

Tithonia speciosa Titonia 

Tocoyena bullata Araçarana 
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Espécies Nome popular 
Trema micrantha Trema 

Triplaris brasiliana Pau formiga 

Triphasia trifolia Limão-francês 

Veitchia merrillii Palmeira-de-natal 

Vernonia condensata Assa-peixe 

Virola oleifera Bicuíba 

Virola surinamensis Ucuuba 

Xeroderris sp Xeroderris 

Zizyphus joazeiro Joazeiro 
 
 
9.2.3.2 Invertebrados 
 
- Isóptera 
 
Atualmente, estão descritas 2.891 espécies de cupins, das quais 287 (10%) ocorrem 
no Brasil (CONSTANTINO, 2002). Os cupins são importantes agentes de degradação 
da madeira e compostos celulósicos em geral, implicados na ciclagem de nutrientes 
nos ecossistemas (LEE & WOOD 1971).  
 
Por outro lado, os cupins xilófagos estão entre os responsáveis por grande parte dos 
prejuízos advindos da deterioração biológica da madeira. Esse problema refere-se, em 
muitos casos, as áreas urbanas, uma vez que nela concentra-se grande quantidade de 
madeira, muitas vezes susceptível e sem nenhum tratamento (AMARAL et al. 2002). 
 
Segundo LELIS (1994) com base nos levantamentos realizados estimou-se em US$ 
3.350 milhões o valor necessário para controlar os problemas causados por cupins em 
240 edificações da capital paulista, sendo que Coptotermes havilandi era a principal 
espécie de cupim, presente em 85% dos casos. 
 
Esses cupins apresentam grande capacidade de dispersão e a ligação entre a colônia e 
a fonte de alimento é feita por meio de túneis construídos pelos insetos. O ataque não 
se limita a madeira e seus derivados e outros materiais como tecidos, plástico, 
borracha, couro, tijolos de barro, gesso e revestimentos de cabos elétricos também 
podem ser intensamente atacados por esses insetos, eliminando-os sem serem 
digeridos (ZORZENON & POTENZA 1998). 
 
Grande parte da população brasileira vive nas áreas urbanas e a ocupação 
desordenada de espaços, aliada a falta de políticas de controle ambiental faz com que 
a questão dos invertebrados urbanos se constitua em um problema crescente de 
saúde pública nas grandes cidades - como é o caso do Rio de Janeiro. A grande 
disponibilidade de abrigo e alimentos propicia o ambiente adequado para a 
proliferação de diversas espécies de animais sinantrópicos. 
 
- Himenóptera 
 
As formigas (Ordem Hymenoptera - Família Formicidae) estão entre os insetos sociais 
que melhor se adaptaram às cidades, sendo que no Brasil estima-se que cerca de 50 
espécies são pragas urbanas, causando prejuízos e danos à saúde pública (BUENO & 
CAMPOS-FARINHA, 1999; CAMPOS-FARINHA et. al., 2002).  
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Embora as formigas estejam entre os principais predadores de cupins (MILL, 1984; 
QUINET et al. 2005), existem associações entre formiga e cupim principalmente em 
épocas de chuvas (JAFFE et al., 1995), o que sugere que fatores ambientais podem 
determinar tais associações (DUTRA & GALBIATI, 2009). 
 
Em geral, a diversidade de formigas tem sido estudada com o objetivo de 
compreender as perturbações ocasionadas pelas constantes simplificações dos 
ecossistemas naturais (MAJER 1996). Segundo PEREIRA et al. (2007) as comunidades 
de formigas são mais ricas em ambientes reabilitados do que em ambientes 
degradados.  
 
Uma abordagem para a utilização de formigas como ferramenta de monitoramento 
ambiental é a comparação das amostras coletadas em diferentes ambientes conforme 
alguns parâmetros ecológicos, tais como, riqueza, diversidade e similaridade na 
distribuição de abundância das espécies encontradas (MAJER 1983; PEREIRA et al. 
2007).  
 
Esses insetos além de responderem rapidamente às alterações ambientais são 
comuns o ano inteiro, apresentam ampla distribuição e abundância, alta riqueza de 
espécies e são facilmente amostradas (KREMEN 1992; BROWN 1997a, 1997b; 
ALONSO 2000). 
 
9.2.3.3 Vertebrados 
 
Ictiofauna 
 
Ecossistemas lagunares e estuarinos, como os encontrados nas lagunas cariocas - 
incluindo a Lagoa Rodrigo de Freitas - são de extrema importância ecológica, pois, 
além de abrigar espécies dulcícolas, diversas espécies marinhas desovam e se 
alimentam em suas águas protegidas (ANDREATA et al., 2002). 
 
Seu regime de funcionamento original era baseado no extravasamento para o mar de 
um corpo lacustre e isolado e eminentemente dulcícola, o que conferia uma condição 
de lago costeiro (OLIVEIRA et al., 1957 e BIZERRIL & PRIMO, 2001). Desde 1922, 
quando foi construído o canal Jardim de Alah, o sistema encontra-se 
permanentemente ligado ao mar, assumindo a condição de laguna (BIZERRIL & 
PRIMO, 2001). 
 
Levantamentos sistemáticos da ictiofauna da Lagoa Rodrigo e Freitas foram realizados 
por Oliveira (1976), registrando um total de 41 espécies de peixes para esse sistema. 
Mais recentemente, BIZERRIL & PRIMO (2001), através da compilação de dados, 
assinalam a ocorrência de 81 espécies para a Lagoa.  
 
Por outro lado, ANDREATA et al. (2002) que efetuaram 87 coletas entre 1991 e 2001 
em quatro áreas de amostragem, consistindo no estudo mais aprofundado disponível 
sobre a ictiofauna da Lagoa, coletaram 59 espécies de peixes. 
 
Do total de 59 espécies assinaladas, 51 são marinhas e 8 dulcícolas. As espécies com 
maior abundância relativa são: Poecilla vivipara, Phalloptychus januaris, Jenynsia 
multientata, Geophagus brasiliensis, Brevoortia aurea, Mugil sp. , Brevoortia pectinata 
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e Atherinella brasiliensis (Figura P1), sendo as quatro primeiras dulcícolas e as últimas 
marinhas (ANDREATA et al.,  2002). 
 
Cerca de 97% do total do espécimes coletados foram capturados nas margens, com o 
predomínio de exemplares de pequeno porte ou juvenis (ANDREATA et al., 2002). 
Isso revela a importância ecológica e da preservação das margens e vegetação 
marginal do entorno da Lagoa. 
 

 
Figura 9.2.3.3-1: Abundância relativa geral (%) das oito espécies mais representativas na 

lagoa Rodrigo de Freitas (ANDREATA et al.,  2002). 
 
 
Ocorrem também espécies de valor comercial como Mugil sp., Centropomus sp., 
Micropogonias furnieri e Brevoortia sp., que sustentam a comunidade de pescadores 
Z13 (ANDREATA & REDERICK, 1998). A espécie Epinephelus striatus, considerada 
ameaçada foi capturada por OLIVEIRA (1976). 
 
Foi verificado por ANDREATA et al. (2002), que espécies dulcícolas como G. 
brasiliensis, P. vivipara e J. Multidentata e P. januarius apresentaram incremento 
populacional em períodos de menor salinidade. Ao passo que, nesse mesmo período, 
ocorreu a diminuição de espécies marinhas (Figura 9.2.3.3-2). As condições 
hidrológicas do Jardim de Alá alteram a salinidade da lagoa, o que influencia na 
composição da ictiofauna (ANDREATA et al. 2002). 
 
A vegetação marginal é composta principalmente por Typha dominguensis, Paspalum 
vaginatus, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle e Avicennia schaueriana e a 
submersa por Ruppia maritima e Enteromorpha sp. 
 
Na Área de Influencia Direta ainda ocorre no canal de Jardim de Alah, entre Ipanema 
e Leblon e na parte baixa do rio Rainha que, atualmente, drena pelo canal da Rua 
Visconde de Albuquerque, no Leblon. Ambos são artificiais, não apresentando 
vegetação marginal e substrato natural. 
 
O Jardim de Alá foi construído para manter a Lagoa Rodrigo de Freitas em constante 
contato com o mar, porém tem que ser continuamente dragado por causa da grande 
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sedimentação proveniente da areia depositada pelas ondas e por sedimento lodoso 
oriundo da Lagoa. 
 
Dessa forma, espera-se encontrar no canal do Jardim de Alá todas as espécies de 
peixes ocorrentes na Lagoa Rodrigo de Freitas, tanto marinhas, por ser o único 
caminho para o mar, quanto dulcícolas, por não haver barreiras físicas e pela 
tolerância natural dessas espécies à salinidade. 
 
Um outro curso d`água canalizado, o rio Rainha, nasce na Ponta das andorinhas e 
originalmente desaguava na Lagoa Rodrigo de Freitas, porém com a construção do 
canal da rua Visconde de Albuquerque, teve suas águas desviadas e atualmente 
desemboca no canto esquerdo da praia do Leblon. Esse canal é degradado pelo 
despejo ilegal de esgoto, principalmente proveniente da Rocinha, além de não possuir 
mata ciliar ou ambientes naturais ao longo de grande parte de seu percurso. 
 
A ictiofauna é composta (no campus da PUC-RJ) por Poecilia reticulata e Geophagus 
brasiliensis (ANDREATA & MARCA, 1993), como não há barreira física, essa espécies 
devem também ser encontradas do canal da Visconde de Albuquerque, porém em 
observações feitas em campo, apenas Poecilia reticulata foi observada.  
 

 
Figura 9.2.3.3-2: Variação da abundância geral dos peixes marinhos e dulcícolas em relação 

à variação da salinidade (ANDREATA et al.,  2002). 
- Quirópteros 
 
ESBERÁRD (2003) registrou 40 espécies de morcegos na cidade do Rio de Janeiro, 
sendo a grande maioria da família Phyllostomidae. Dentre os morcegos assinalados 
para a cidade, Mimon bennettii, Chiroderma doriae, Artibeus cinereus e Myotis ruber 
estão classificados como vulneráveis segundo a lista de PERACCHI & NOGUEIRA 
(2010). 
 
O número de espécies pode ser considerado alto para uma área urbana, uma vez que 
respondem por 52% da diversidade total conhecida para o estado, 77 espécies 
conforme PERACHII & NOGUEIRA (2010). 
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Segundo Esberárd (2003) apenas duas espécies podem ser consideradas muito 
abundantes na cidade do Rio de Janeiro: Artibeus lituratus e Artibeus fimbriatus, duas 
espécies frugívoras. Molossus molossus e Sturnira lilim, espécies insetívora e frugívora 
respectivamente foram consideradas comuns. Dez espécies podem ser consideradas 
como pouco freqüentes: Anoura caudifer, A. jamaicensis, C. perspicillata, C. doriae, 
Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Myotis nigricans, Phyllostomus hastatus e 
P. lineatus. As restantes podem ser consideradas como raras com abundâncias 
relativas muito baixas. 
 
A diversidade encontrada na cidade do Rio de Janeiro torna-se ainda mais relevante 
quando comparada a outras metrópoles brasileiras. DE KNEGT et al. registraram 11 
espécies para a cidade de Belo Horizonte. BARROS et al. registraram 7 espécies para 
a cidade de JUIZ DE FORA e foram registradas 23 espécies para Campo Grande 
(FERREIRA, 2009).  
 
No trabalho de FERREIRA (2009) também são compilados dados de diversos autores 
sobre a quiropterofauna de grandes cidades brasileiras. Foram registradas 17 espécies 
em Brasília/DF, 12 em diversas cidades do Paraná, 10 espécies em Vitória/ES e outras 
10 em Blumenau/SC. Esses resultados demonstram a importância da cidade do Rio de 
Janeiro para a fauna de morcegos urbanos. 
 
Avifauna 
 
A avifauna da Lagoa Rodrigo de Freitas é exemplificada pela presença de espécies de 
ambientes aquáticos, como: a garça (Casmerodius alba), biguá (Phalacrocorax 
brasilianus), garça moura (Ardea cocoi), lavadeira (Fluvícola nengeta), frango-da-
água (Gallinula chloropus), soco-boi (Nycticorax nycticorax), quero-quero (Vanellus 
chilensis) e Martim-pescador (Ceryle torquata). 
 
9.2.4 Áreas de Intervenção 
 
As principais áreas de intervenção com interferências sobre o Meio Biótico são as 
Saídas de Emergência, Poços de Ventilação, Estações (Nossa Senhora da Paz, Jardim 
de Alah e Antero de Quental) e os canteiros de obras (Leopoldina, Praça Nossa 
Senhora da Paz, Jardim de Alah, Batalhão, Lagoa, Praça Antero de Quental e Rua 
Igarapava/Canal da Visconde de Albuquerque). 
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9.2.4.1 Flora 
 
Para as áreas de intervenção canteiro/estação – Praça Nossa Senhora da Paz, Jardim 
de Alah e Praça Antero de Quental foi realizado um relatório florístico para o 
conhecimento das diferentes espécies que compõem a diversidade da flora nas áreas 
urbanas. 
 
Com os levantamentos florísticos pode-se concluir que a área de intervenção Praça 
Nossa Senhora da Paz possui a maior riqueza de espécie com a ocorrência de 309 
indivíduos pertencentes a 21 espécies (Quadro 9.2.4.1-1). Dentre a variedade de 
espécies existentes na área serão citadas a palmeira jerivá (Syagrus romanzoffiana), 
a palmeira imperial (Roystonea oleracea), ficus (Ficus microcarpa) (Figura 9.2.4.1-1), 
amendoeira (Terminalia catappa) e jasmim manga (Plumeria rubra). 
 

Quadro 9.2.4.1-1: Estimativa da Riqueza de Espécies Arbóreas nas Áreas de Intervenção. 

Áreas de Intervenção Riqueza Estimada 

Antero Quental 16 

Jardim de Alah 17 

Nossa Senhora da Paz 21 
Fonte: Relatório Arbóreo - Chácara Santa Clara Plantas, 2011. 

 
 

 
Figura 9.2.4.1-1: Ficus (Ficus microcarpa) na Praça Nossa Senhora da Paz – Ipanema. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 9-185

 
Em seguida tem-se o Jardim de Alah (conjunto de praças) com uma riqueza estimada 
de 17 espécies representadas pela amendoeira (Terminalia catappa), bungainvile 
(Bougainvillea glabra), casuarina (Casuarina equisetifolia), palmeira leque (Livistona 
chinensis), algodoeiro-da-praia (Hibiscus tiliaceus), entre outras. 
 
Na Praça Antero de Quental situada entre as Ruas Ataulfo de Paiva, General Urquiza, 
Avenida Bartolomeu Mitre e Avenida General San Martini no bairro do Leblon observa-
se a ocorrência de algumas espécies como a palmeira areca (Dypsis lutescens), 
palmeira jerivá (Syagrus romanzoffiana), ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
flamboyant (Delonix regia) e pau-ferro (Caesalpinia ferrea). 

 

 
Figura 9.2.4.1-2: Amendoeira (Terminalia catappa) – Jardim de Alah. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 
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Figura 9.2.4.1-3: Bungainvile (Bougainvillea glabra) – Jardim de Alah. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 
 
 
 

 
Figura 9.2.4.1-4: Algodoeiro-da-praia (Hibiscus tiliaceus) – Jardim de Alah. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 
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Figura 9.2.4.1-5: Casuarina (Casuarina equisetifolia) – Jardim de Alah. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 
 

 
Figura 9.2.4.1-6: Palmeira leque (Livistona chinensis) – Jardim de Alah. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 
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9.2.4.2 Invertebrados 
 
Nos fragmentos florestais urbanos - como é o caso das praças e parques da Área de 
Influência Direta do Empreendimento - o distúrbio ambiental atua como principal 
mecanismo que leva às mudanças da estrutura e dinâmica local dos invertebrados 
considerados como pragas (CIELO-FILHO & SANTIN, 2002). 
 
De modo geral duas espécies de cupins xilófagos são as principais causadoras de 
prejuízos e presentes nas construções da área urbana da região sudeste do Brasil: 
Coptotermes havilandi da família Rhinotermitidae, conhecido como cupim-subterrâneo 
e considerado a principal praga e Cryptotermes brevis da família Kalotermitidae, 
conhecido como cupim-de-madeira-seca, cosmopolita e a segunda pior praga do 
sudeste brasileiro (ZORZENON & POTENZA 1998). 
 
Em relação às formigas, trabalhos sobre a composição de suas comunidades já foram 
realizados na Reserva Biológica do Tinguá (FERREIRA et al. 2005), na Floresta 
Nacional Mário Xavier (SALAMENE et al. 2004), na Ilha da Marambaia (SCHUTTE et al. 
2007), na Reserva Florestal da Vista Chinesa (VARGAS et al. 2005), na Reserva 
Biológica União (ANDRADE et al. 2005) e na Restinga da Marambaia (VARGAS et al. 
2007). 
 
Entre as espécies urbanas mais comuns no Brasil estão a formiga-fantasma 
(Tapinoma melanocephalum), a formiga louca (Paratrechina longicornis e Paratrechina 
fulva), a formiga argentina (Linepithema humilde), a formiga-faraó (Monomorium 
pharaonis e Monomorium floricola), a formiga-do-fogo ou pixixica (Wasmannia 
auropunctata) além das saúvas (Atta sp.) 
(http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/formiga.htm).  
 
9.2.4.3 Vertebrados 
 
Ictiofauna 
 
Em relação a ictiofauna da praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, o lago artificial 
é habitado por espécies larvóforos introduzidas. Foram observados Poecilla reticulata 
e Oreochromis niloticus, ambas exóticas. 
 
Quirópteros 
 
As áreas de intervenção são extremamente importantes para a comunidade de 
morcegos da cidade do Rio de Janeiro uma vez que diversas espécies podem ser 
encontradas nos resquício da flora original ou em praças, parques ou locais com 
arvores frutíferas. 
 
Áreas como o Canal do Jardim de Alah e a Praça Nossa Senhora da Paz, por 
apresentarem consideráveis espelhos d’água, recurso escasso em uma metrópole, são 
importantes para os morcegos pescadores do gênero Noctilio e o Parque do Penhasco 
Dois Irmãos, que apresenta grande diversidade de espécies, entre elas o morcego 
classificado como vulnerável Chiroderma doriae constituem áreas de especial 
interesse. 
 
Segundo FERREIRA (2009) a simplificação de habitats em áreas altamente 
urbanizadas traz inúmeros prejuízos para a fauna, pois reduz a qualidade e a 
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quantidade de recursos importantes. Embora verifique-se que espécies frugívoras 
generalistas como as do gênero Artibeus são menos afetadas pelos efeitos da 
urbanização, sendo as únicas espécies presentes em locais de elevado número de 
construções.  
 
Contudo, esse trabalho também mostrou que o número de espécies de morcegos 
diminui com o aumento da urbanização, número de construções e a conseqüente 
diminuição da área permeável. Com isso análises sobre os impactos da urbanização 
sobre a composição e estrutura da comunidade de morcegos são necessárias. 
 
Avifauna 
 
Nas áreas urbanas, os parques e as praças possuem a maior cobertura vegetal, o que 
costuma oferecer local adequado para nidificação, alimentação e abrigo, pouso no 
caso de aves migratórias (ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1996) e em especial o sucesso 
reprodutivo que determina a capacidade de manutenção e ajuste das populações ao 
ambiente urbano (VOSS, 1984), o que demonstra a importância da preservação 
desses locais. 
 
O pombo-doméstico (Columba livia) espécie introduzida é a mais abundante por se 
adaptar bem a esse ambiente, seu alimento em grande parte provém de restos 
humanos ou são facilitados pela cidade. A virtual ausência de predadores, fora alguns 
poucos gaviões, principalmente o falcão peregrino (Falco peregrino), migrante 
visitante do norte, também contribui para sua adaptação e sobrevivência (NUNES, 
2010). 
 

 
Figura 9.2.4.3-1: Pombo doméstico (Columba livia) na Praça Nossa Senhora da Paz – 

Ipanema. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011 

 
 
Os passeriformes como o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), sanhaço-do-coqueiro 
(Thraupis palmarum) e sanhaço (T. sayaca) também são encontrados nas praças e 
parques das áreas de intervenção. Essas espécies são favorecidas pelos frutos 
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oferecidos pela arborização urbana, sendo a Palmeira-imperial (Roystonea oleraceae), 
a espécie vegetal preferencial (BRUN, 2007). 
 
Algumas aves aquáticas, como o socozinho (Butorites striata) e o biguá 
(Phalacrocorax brasilianus) habitam os canais e praças com reservatórios artificiais, 
onde encontram seu alimento e abrigo. 
 

 
Figura 9.2.4.3-2: Biguás no lago artificial da Praça Nossa Senhora da Paz. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 
 
 

 
Figura 9.2.4.3-3: Socozinho (Butorites striata). 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 
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9.2.5 Unidades de Conservação 
 
Os espaços territoriais especialmente protegidos a que se refere a Constituição, são as 
Unidades de Conservação bem como os espaços sob regime especial de administração 
pública ou privada. A preocupação com o estabelecimento de espaços protegidos é 
novamente expressa na Lei Federal nº 6.938/81, alterada pelas Leis nº 7.804/89 e nº 
8.028/90, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e no Decreto n° 
99.274/90 que a regulamentou. Pode-se citar ainda: 
 
- A Resolução CONAMA no 013/90 - Estabelece normas inerentes ao entorno de 

unidades de conservação; 
- A Lei no 6.902/81 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de 

Proteção Ambiental. Regulamentada pelo Decreto no 99.274/90; Alterada 
parcialmente pela Lei no 7.804/89; 

- A Resolução CONAMA no 04/85 - que estabelece definições e conceitos sobre 
Reservas Ecológicas; 

- A Resolução CONAMA no 12/89 - Proíbe nas áreas de relevante interesse ecológico 
quaisquer atividades que possam por em risco o ecossistema; 

- A Resolução CONAMA no 13/90 - Dispõe que as atividades que possam afetar a 
biota de Unidades de Conservação serão definidas pelo órgão responsável por cada 
Unidade de Conservação juntamente com os órgãos licenciadores e de Meio 
Ambiente. 

 
 
Unidade de conservação é uma parte do território nacional sob regime de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção de seus recursos 
ambientais. Elas são reguladas pela Lei n° 9.985, de 2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  
 
As Unidades de Conservação são divididas em dois grupos: 
 
I - Unidades de Proteção Integral:  
 
- Estação Ecológica  
- Reserva Biológica  
- Parque Nacional  
- Monumento Natural 
- Refúgio de Vida Silvestre 
 
II - Unidades de Uso Sustentável: 
 
- Área de Proteção Ambiental  
- Área de Relevante Interesse Ecológico  
- Floresta Nacional  
- Reserva Extrativista  
- Reserva de Fauna  
- Reserva de Desenvolvimento Sustentável  
- Reserva Particular do Patrimônio Natural 
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O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo 
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 
previstos em lei.  
 
O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
 
Na área de influência indireta (AII) do projeto em estudo estão presentes as seguintes 
unidades de conservação, conforme apresentado na Figura 9.2.5-1. 
 
Parque Natural Municipal Sérgio Bernardes (PNM do Penhasco Dois Irmãos) 
 
O Parque foi criado pelo Decreto nº 11.850 de 21 de dezembro de 1992 com o nome 
de Parque Municipal do Penhasco Dois Irmãos, compreendendo a Reserva de Matas 
Nativas e as áreas destinadas à reserva florestal, parque público e serviço municipal. 
Este está localizado na encosta do Morro Dois Irmãos na zona sul da cidade do Rio de 
Janeiro nos bairros da Gávea, Leblon, Rocinha e Vidigal. 
 
No Decreto nº 21.582 de 17 de junho de 2002 o Parque Municipal do Penhasco Dois 
Irmãos passa a denominar-se Parque Sérgio Bernardes – Arquiteto. Com o Decreto nº 
21.718 de 09 de julho de 2002 alterou-se o nome do Parque Sérgio Bernardes – 
Arquiteto para Parque Natural Municipal Sérgio Bernardes acrescentando à sua área 
137.723m² (Gleba II), totalizando 393.802m² (Gleba I e II – Figura 9.2.5-2). A 
responsável pela tutela das glebas é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC. 
 
A criação e a delimitação do Parque (Figura 9.2.5-3) tiveram como objetivos oferecer 
espaços verdes e livres para o lazer; preservar, proteger e recuperar o patrimônio 
paisagístico da área; preservar, proteger e recuperar o ecossistema da Mata Atlântica 
existente; promover atividades de educação ambiental visando integrar os moradores 
do entorno e desenvolver plano de gestão que envolva a comunidade de entorno e 
que viabilize a implantação de atividades que promovam a auto-sustentabilidade. 
 

 
Figura 9.2.5-2: Mapa com as glebas que formam o limite do Parque Natural 

Municipal Sérgio Bernardes. Fonte: SMAC, 2002 
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O PNM Sérgio Bernardes abriga uma variedade de espécies da flora do bioma Mata 
Atlântica como a paina-ruiva (Ceiba erianthos – Bombacaceae), a carrapeteira 
(Guarea guidonea – Meliaceae), a jaqueira (Artocarpus heterophyllus – Moraceae), as 
figueiras (Ficus enormis, Ficus clusiaefolia – Moraceae), as pindaíbas (Xylopia spp – 
Sterculiaceae), o araticum (Annona sp – Annonaceae), o pau-d’alho (Gallesia 
integrifolia – Phytolacaceae), a quaresmeira (Tibouchina granulosa – 
Melastomataceae), as bromélias (Vriesea regina, Tillandsia araujei – Bromeliaceae), 
palmiteiro (Euterpe edulis – Palmae), as jurubebas (Solanum spp – Solanaceae), a 
goiabeira (Psidium guayava – Myrtaceae), entre outras. 
 
Representantes da fauna brasileira são observados na mata que compõem o Parque 
como o esquilo (Sciurus aestuans), o mico-estrela (Callithrix jacchus), o gambá 
(Didelphis marsupialis), os morcegos (Artibeus lituratus, A. fimbriatus, Carollia 
perspicilata, Glossophaga sorocina, Platyrrhinus lineatus e Sturnira lilium), a coruja-
orelhuda (Rhinopintyx clamator), o gavião-carijó (Rupornis magnirostris), o pica-pau-
do-campo (Colaptes campestris), o garrinchão (Thryothorus longirostris), o tiê-sangue 
(Ramphocelus bresilius), a rolinha (Columbina talpacoti), a choca-listrada 
(Taminophilus palliatus), o vivi (Vireo chivi), a jibóia (Boa constrictor), a jararaca 
(Bothrops jararaca), o calango (Tropidurus torquatus), entre outros. 
 

  

Calango (Tropidurus torquatus). 
Vias de Circulação do Parque e ao fundo o 

Morro Dois Irmão. 

 
 

Lago artificial com ninfeas. Vista do mirante Dois Irmãos. 
Figura 9.2.5-3: Ilustrações do Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos. 

Fonte: Trabalho de Campo, Agrar – julho/2011. 
 
 
Parque Natural Municipal da Cidade 
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O Decreto nº 29.538 de 3 de julho de 2008 reconhece o Parque da Cidade como 
Unidade de Conservação da Natureza do Município estabelecendo sua denominação e 
delimitação. Localizado no bairro da Gávea abrange uma área de 470.219 m² 
limitando-se a norte e a oeste com o Parque Nacional da Tijuca, a nordeste com o 
Horto Florestal e ao sul com propriedades particulares da Gávea. 
 
A área do Parque abriga uma exuberante área verde destinada ao lazer da população 
e a preservação de importantes fragmentos dos ecossistemas típicos da cidade do Rio 
de Janeiro. Além disso, o parque é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural – INEPAC desde 1965 (Decreto "E" nº 927, de 29/11/65) e abriga o Museu 
Histórico da Cidade com um acervo sobre a evolução da cidade do Rio de Janeiro. 
 
A criação do PNM da Cidade teve como objetivos preservar, proteger e recuperar os 
ecossistemas existentes no local; promover o desenvolvimento de programas de 
educação ambiental e pesquisa científica e garantir espaços verdes e livres para a 
promoção do lazer, da recreação e do ecoturismo em área urbana. Cabe a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SMAC) a gestão e tutela do Parque. 
 
Parque Natural Municipal da Catacumba 
 
O Parque Natural Municipal da Catacumba (Figura 9.2.5-4) foi criado pelo Decreto 
Municipal nº 1.967 de 19 de janeiro de 1979 com uma área de 26,5 hectares situada 
no perímetro da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
A área era anteriormente ocupada por moradias humildes e irregulares conhecida por 
favela que foram removidas dando lugar ao Parque Natural Municipal da Catacumba 
que foi totalmente reflorestado. 
 
Segundo Zopilari (2008) após a morte da Baronesa da Lagoa Rodrigo de Freitas, por 
testamento, coube aos seus ex-escravos ocuparem aquele Morro. Os primeiros 
casebres surgiram na década de 1930; e, em 1942, com a chegada dos migrantes 
nordestinos, especialmente, os do Maranhão, tornou-se um aglomerado de habitações 
improvisadas, semelhantes a favelas, hoje em dia. Em 1964, o então Governador do 
(então) Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, iniciou a remoção daqueles habitantes 
para conjuntos habitacionais no subúrbio. Em 1970, seu sucedâneo, Francisco Negrão 
de Lima, concluiu a remoção e batizou o Parque com o nome de seu antecessor. Foi 
inaugurado em 1979 pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Marcos Tamoio. Após a 
remoção do conglomerado, o morro sofreu um processo de reflorestamento e a 
natureza deu-lhe contornos finais. 
 
O PNM da Catacumba é um verdadeiro museu de esculturas ao ar livre com mais de 
30 obras de artistas reconhecidos internacionalmente. O parque também fornece 
trilhas, na qual se pode observar a densa vegetação típica da Mata Atlântica. 
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Figura 9.2.5-4: Entrada do Parque Natural Municipal da Catacumba. 

Fonte: Trabalho de Campo, Agrar – julho/2011 
 
 
Parque Natural Municipal Fonte da Saudade/Parque Natural Municipal José 
Guilherme Merquior 
 
O Decreto ”N” nº 19.143 de 14 de novembro de 2000 cria Parque Municipal Fonte da 
Saudade, situado no bairro da Lagoa, VI Região Administrativa e o Parque Municipal 
José Guilherme Merquior, situado nos bairros de Copacabana, V R.A. e Lagoa, VI R.A. 
 
Os parques estão inseridos nas APAs dos Morros dos Cabritos e da Saudade, que 
compreendem os lotes públicos municipais dos PALs 6.908 e 35.060, possuindo áreas 
de 2,0 hectares e de 8,3 hectares respectivamente. Têm-se como objetivos conservar 
e recuperar os ecossistemas de Mata Atlântica existentes; preservar a flora e a fauna 
nativas, especialmente os exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou 
insuficientemente conhecidos, presentes no local; desenvolver a recreação, o lazer e o 
ecoturismo compatíveis com os demais objetivos das APAs nas quais estão inseridos e 
com o Plano de Manejo a ser criado para a área; promover o desenvolvimento de 
programas de educação ambiental e pesquisas científicas; preservar a integridade 
paisagística e ampliar o patrimônio ambiental público do Município. 
 
Na área destinada aos parques ficam proibidas a supressão total ou parcial da 
cobertura vegetal existente, excetuada a retirada dos parasitas, ervas daninhas e 
exemplares de espécies exóticas que estejam alterando o ecossistema; ações que 
danifiquem, impeçam ou dificultem a regeneração da vegetação nativa; atividades 
que provoquem erosão; exploração de recursos minerais; caça, perseguição ou 
captura de animais, bem como a retirada de ovos, destruição de ninhos e criadouros; 
utilização de fogo para destruição de lixo ou para outras atividades de lazer ao ar 
livre; lançamento de efluentes sem o devido tratamento; vazamento de resíduos 
sólidos e uso de biocidas. 
 
Parque Nacional da Tijuca 
 
O Decreto nº 50.923 de 6 de julho de 1961cria o Parque Nacional do Rio de Janeiro 
tendo o seu nome alterado pelo Decreto nº 60.183 de 8 de fevereiro de 1967 para 
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Parque Nacional da Tijuca que tem como principal objetivo preservar as florestas 
existentes na área urbana da cidade do Rio de Janeiro. 
 
Em 1981 foi publicado o plano de manejo do PARNA Tijuca sendo um documento 
técnico mediante o qual se estabeleceu o seu zoneamento e as normas que devem 
presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. No entando no final do ano 
de 2005 iniciou-se o processo de atualização do Plano de Manejo do Parque sendo 
publicado pela Portaria nº 40 de 25 de junho de 2008. 
 
O Parque Nacional da Tijuca com o Decreto Federal s/nº de 4 de junho de 2004 teve 
suas áreas ampliadas, passando de 3.200 hectares para 3.953 hectares englobando o 
Parque Lage e a área Pretos Forros/Covanca. Com o acréscimo de mais um setor o 
Parque ficou composto por quatro áreas (Figura 9.2.5-5): Floresta da Tijuca (setor A), 
Serra da Carioca/Corcovado (setor B), Pedra da Gávea/Pedra Bonita (setor c) e Pretos 
Forros/Covanca (setor D), que se diferenciam no uso, na ocupação, nas características 
ambientais e nos estados de conservação. A vegetação predominante nos setores é a 
Floresta Ombrófila Densa secundária, sem palmeira e em estado avançado de 
regeneração. 
 

 
Figura 9.2.5-5: Divisão de Setores do Parque Nacional da Tijuca. 

Fonte: Ibase, 2006. 
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O Parque do grupo de proteção integral dispõe de um Conselho Consultivo presedido 
pelo chefe do Parque e constituído por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil e por residentes próximos ao local a ser protegido de 
acordo com o estabelecido na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e no Decreto nº 
4.340, de 22 de agosto de 2002. 
 
Segundo Plano de Manejo do PARNA Tijuca (2008) este é considerado uma área com 
atributos excepcionais de beleza cênica e natural, como maciços rochosos, quedas 
d’água, riachos, fauna e flora da Floresta Atlântica, mirantes e outros atrativos. Além 
de ser uma importante área de lazer e prática de esportes e ponto de atração turística 
nacional e internacional, visto nele estarem situados alguns dos marcos e símbolos da 
cidade e mesmo do país, tais como: a estátua do Cristo Redentor no Corcovado, a 
Vista Chinesa e a Capela Mayrink. 
 
No PARNA Tijuca estão presentes alguns representantes da flora da Mata Atlântica 
como o murici, ipê-amarelo, ipê-tabaco, angicos, caixeta-preta, cambuí, urucurana, 
jequitibá, araribá, cedro, ingá, açoita-cavalo, pau-pereira, cangerana, canelas, 
camboatá, palmito, brejaúba, samambaiaçus, quaresmeiras, caetés, pacovas, líquens, 
musgos, orquídeas, bromélias, entre outras.  
 
Para a fauna é citado o macaco prego, a preguiça, o cachorro-do-mato e a irara, o 
gato-do-mato, o sagüi-estrela, o quati, o gambá, o caxinguelê, a cutia, o tapiti, o 
guaxinim, roedores e morcegos. Entre as aves, destacam-se a capoeira, a juriti-
piranga, o beija-flor, o sabiá, a maritaca, o tiê-preto, o gaturano, o sanhaço e a saíra. 
Existem serpentes como a jibóia verdadeira, a cobra-cipó, a coral verdadeira, a 
jararacuçu e a jararaca. Ocorrem, ainda, algumas espécies de lagartos, pererecas, 
peixes, moluscos e insetos — destaque para a borboleta azul e a borboleta coruja. 
 
No ano de 1991 o Parque Nacional da Tijuca foi declarado pelo Programa Homem e 
Biosfera da UNESCO como Patrimônio da Humanidade. 
 
APA do Sacopã 
 
O Decreto nº 6.231 de 28 de outubro de 1986 cria a Área de Proteção Ambiental 
(APA) do Sacopã considerando a necessidade de proteger o importante acervo 
ambiental formado pelas vertentes da Lagoa Rodrigo de Freitas, dos Morros da 
Saudade e dos Cabritos.  
 
APA das Pontas de Copacabana e Arpoador e seus entornos 
 
A Lei Municipal nº 2.087 de 04 de janeiro de 1994 cria a Área de Proteção Ambiental 
das Pontas de Copacabana e Arpoador e seus entornos destinada a proteger e 
conservar a qualidade ambiental e os sistemas ambientais ali existentes. 
 
A APA delimitada foi subdivida em ZVS (zona de vida silvestre) onde serão proibidas 
as atividades que importem na alteração da biota, não se admitindo nesta zona 
qualquer tipo de construção, ZCVS (zona de conservação da vida silvestre) 
considerada área de transição entre a zona de vida silvestre e as zonas de ocupação 
controlada 1 e 2 sendo permitido atividades que não afetem os ecossistemas naturais 
existentes no local, ZOC-1 (zona de ocupação controlada 1) corresponde à área “A” do 
memorial descritivo de tombamento definitivo do Forte de Copacabana, da Ponta de 
Copacabana, do Parque Garota de Ipanema e da Ponta do Arpoador onde não serão 
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permitidas novas construções ou acréscimos nas construções existentes, apenas serão 
permitidas atividades institucionais, educacionais, culturais e de lazer e a ZOC-2 (zona 
de ocupação controlada 2) onde serão permitidas atividades institucionais de lazer, 
educacionais, culturais e esportivas, desenvolvidas ao ar livre ou edificações ou 
construções isoladas, com área total edificada máxima de mil e oitocentos metros 
quadrados e que não ultrapassem oito metros de altura em toda sua extensão. 
 
APA do Morro dos Cabritos/APA do Morro da Saudade 
 
A Lei nº 1.912 de 28 de setembro de 1992 cria as Áreas de Proteção Ambiental do 
Morro dos Cabritos e do Morro da Saudade tendo como objetivos preservar os 
exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou insuficientemente 
conhecidos da fauna e da flora; preservar e recuperar o relevo, considerando-o 
patrimônio ambiental da Cidade; preservar e recuperar a cobertura vegetal nativa 
existente; desenvolver o estudo e pesquisa da fauna e flora; desenvolver a educação 
ambiental; viabilizar a criação dos parques municipais de que trata esta Lei e 
desenvolver o lazer, quando compatível com os demais objetivos da APA. 
 
Nessas áreas de Proteção Ambiental não serão permitidas atividades modificadoras, 
degradantes ou impactantes, tais como: a extração, corte ou retirada de cobertura 
vegetal existente, excetuados os parasitas, ervas daninhas e exemplares de espécies 
exóticas que estejam degradando o ecossistema; a extração de recursos hídricos ou 
minerais do solo ou subsolo, como rochas, cascalhos, areais, minerais e saibros; caça 
ou perseguição de animais, bem como a retirada de ovos, destruição de seus ninhos 
ou criadouros; destruição do patrimônio espeleológico e utilização de fogo para 
atividades de lazer e alimentação. 
 
APA do Jockey Club Brasileiro 
 
A Lei nº 1.400 de 1º de junho de 1989 transforma o terreno utilizado pelo Jockey Club 
Brasileiro na Rua Jardim Botânico nº 1003 em Área de Proteção Ambiental.  
 
APA da Orla Marítima 
 
A orla marítima das praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da 
Tijuca foram declarados área de proteção ambiental pela Lei nº 1.272 de 06 de julho 
de 1988. 
 
Nessas áreas que compreende o areal de cada praia e o calçadão contíguo somente 
será permitida a construção de Postos de Salvamentos ou outras construções de 
interesse público com a audiência preliminar do Conselho Municipal de Proteção do 
Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. No areal também será permitido, dentro de um 
Planejamento Urbanístico, a prática de esportes de praia, jardins com vegetação 
apropriada, área para recreação infantil, de lazer e atividades culturais, obedecida sua 
integração com o meio ambiente. 
 
APARU Alto da Boa Vista 
 
A Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU) do Alto da Boa Vista foi 
criada pelo Decreto nº 11.301 de 21 de agosto de 1992 que engloba o bairro Alto da 
Boa Vista, parte do Parque Nacional da Tijuca e zona de reserva florestal (áreas 
situadas acima da cota de 100 metros). 
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A sua criação teve como objetivos preservar, proteger e recuperar o ecossistema da 
Mata Atlântica existente; preservar, proteger e recuperar o patrimônio cultural do 
bairro; promover a compatibilização entre o aproveitamento do solo e a defesa do 
meio ambiente, mediante a revisão dos parâmetros de uso, ocupação e parcelamento 
do solo, de modo a garantir a defesa ambiental; promover a regularização das favelas 
existentes, nos seus aspectos fundiários, urbanístico e ambiental; promover o controle 
do crescimento das favelas existentes; estabelecer prioridades para projetos e ações, 
no seu limite; proteger e recuperar os mananciais existentes e implantar o seu 
sistema da gestão, para implementar as ações de preservação, proteção e 
recuperação ambiental. 
 
ARIE de São Conrado 
 
A Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de São Conrado foi criada pela Lei 
Municipal nº 3.693 de 4 de dezembro de 2003 delimitando uma área de 82,21 
hectares que compreende por parte os bairros de São Conrado e Rocinha. 
 
A sua criação teve como objetivos preservar os exemplares raros, endêmicos, 
ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da fauna e flora locais; 
preservar e recuperar a cobertura vegetal nativa existente; garantir a integridade do 
patrimônio ecológico, paisagístico e cultural; desenvolver estudos e pesquisas 
científicas sujeitas a autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SMAC; desenvolver educação ambiental e estimular atividades de lazer, quando 
compatíveis com os demais objetivos da referida Área de Relevante Interesse 
Ecológico de São Conrado. 
 
A seguir, será apresentada a distância das unidades de conservação em relação ao 
empreendimento proposto. Cabe ressaltar que, a medição foi realizada pela menor 
distância entre as UCs e ao traçado. 
 

Quadro 9.2.5-1: Distância das UCs com o Empreendimento. 
NOME DISTÂNCIA (METROS) 

PNM da Cidade 832 
APA dos Morros dos Cabritos 591 
APA do Morro da Saudade 1.945 
APA de Sacopã 913 
APA das pontas de Copacabana e Arpoador e 
seus entornos. 

724 

APA da Orla Marítima 283 
PNM da Catacumba 888 
PNM José Guilherme Merquior 4.516 
APARU do Alto da Boa Vista 627 
PN da Tijuca 1.223 
ARIE de São Conrado 420 
PNM Sérgio Bernardes 0 
PNM Fonte da Saudade 2.087 
APA do Jockey Club Brasileiro 740 
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9.3 Meio Socioeconômico 
 
9.3.1 Introdução 
 
O diagnóstico socioeconômico da área de influência do estudo de impacto ambiental 
para implantação da Linha 4 – do Metrô da Cidade do Rio de Janeiro, que consiste na 
expansão da malha da Linha 1 da Estação General Osório até a convergência com a 
Linha 4 São Conrado - Barra, em construção, foi elaborado considerando três escalas 
de aproximação e de detalhamento: a Área de Influência Indireta (AII) e a Área de 
Influência Direta (AID). Apreciou-se ainda algumas Áreas de Intervenção que 
sofreram impactos decorrentes dos subprodutos da obra. 
 
Como Área de Influência Indireta (AII) se definiu apenas o município do Rio de 
Janeiro, território político-administrativo onde se dará o empreendimento. No entanto, 
sempre que possível se fez uma comparação entre as condições socioeconômicas 
existentes no município do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana, tendo em vista 
que a população residente em toda a Região Metropolitana sentirá de alguma forma 
alguns impactos da construção e operação do Metro Linha 4- Zona Sul, em especial os 
impactos positivos referentes ao aumento da mobilidade urbana. Da cidade do Rio de 
Janeiro foram destacados os elementos centrais que conformam as dinâmicas sociais 
e econômicas municipal, de modo a permitir identificar a magnitude que representa o 
empreendimento para a municipalidade e subsidiar a análise dos impactos que 
decorrerão a partir da sua elaboração, construção e operação. 
 
Como Área de Influência Direta (AID) tomou-se a Região Administrativa (RA), 
exclusivamente a RA VI Lagoa, em virtude da inter-relação entre os bairros e da 
disponibilidade de dados sobre esta base geográfica. Entretanto, se fará uma análise 
mais aprofundada dos bairros por onde passará o traçado do Metrô Linha 4 – 
Ipanema, Leblon e Gávea. Destacaram-se na AID o perfil socioeconômico gerais e as 
dinâmicas espaciais da Região Administrativa e em particular dos bairros, que serão 
afetados pela construção e operação da Linha 4 e das estações contidas no projeto do 
empreendimento. 
 
O levantamento de campo, realizado entre Julho e Novembro de 2011, teve por 
objetivo permitir uma visão global das características socioeconômicas, de ocupação e 
as dinâmicas espaciais das Áreas de Influência Indireta e Direta, além possibilitar a 
coleta de informações sobre a Área de Influência Direta. Por meio da aquisição de 
dados primários, a partir de entrevistas semi-estruturadas com representantes das 
organizações representativas da sociedade civil, e da observação em situ buscou-se 
consolidar o levantamento de dados secundários e identificar impactos sociais e 
econômicos do empreendimento. 
 
A análise socioeconômica da área do empreendimento com base em dados e 
informações secundárias foi desenvolvida a partir das estatísticas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de fontes de dados estaduais, 
particularmente do Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – Fundação 
CEPERJ, e de fontes do município, com destaque para os dados disponibilizados pelo 
Instituto Pereira Passos - IPP. A essas fontes de dados secundários agregou-se o 
apoio bibliográfico de estudos sobre a cidade e os bairros diretamente afetados, tanto 
de obras publicadas, quanto de material proveniente da imprensa local e regional e as 
pesquisas de campo. 
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9.3.2 Diagnóstico da Área de Influência Indireta - AII 
 
A área a ser impactada indiretamente pela Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro 
corresponde ao município de Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de Janeiro e 
núcleo central da Região Metropolitana, representada na Figura 8.1-3 (Capítulo 8). 
 
Na regionalização estadual do IBGE o município faz parte da Macroregião Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, composta ao todo por 30 municípios – Belford Roxo, 
Cachoeiras do Macacu, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, 
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mentes, Mesquita, Miguel 
Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Paty do Alferes, Petrópolis, 
Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São José do Vale do Rio Preto, 
São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, Teresópolis e Vassouras, divididos em cinco 
Microregiões, Itaguaí, Macacu-Caceribu, Rio de Janeiro, Serrana e Vassouras, como 
pode-se observar no Quadro 9.3.2-1 e na Figura 9.3.2-1. 
 
No entanto, na divisão estadual, definida na Figura 9.3.2-2, a Região de Governo 
Região Metropolitana se define por 19 municípios: Rio de Janeiro, Belford Roxo, 
Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, 
Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, 
Seropédica, Mesquita e Tanguá. Neste trabalha será utilizada a divisão do Governo do 
Estado. Essa região ocupa 5.327,84 km2, ou 12,2% do território do Estado, e 
somavam em 2010, segundo o Censo Demográfico do IBGE, uma população de quase 
11,8 milhões de habitantes, ou seja, quase três quartos da população estadual.  
 
A divisão regional se constitui em um importante instrumento de análise e ação com 
vistas ao planejamento. Existem várias divisões regionais para o Estado do Rio de 
Janeiro, utilizadas por diferentes ramos da instituição pública. Para o planejamento e 
a gestão do território, duas são as mais utilizadas e conhecidas: a do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e a do Governo do Estado.  
 
O IBGE instituiu, em 1968, as Mesorregiões e as Microrregiões Homogêneas, com 
base no método de inter-relação de fenômenos complexos, essencialmente de ordem 
econômica. Já em 1990, o mesmo órgão introduziu uma nova metodologia para essa 
divisão regional, passando as Meso e Microrregiões a se denominarem “Geográficas”, 
ao invés de “Homogêneas”. A Mesorregião Geográfica expressa, em nível regional, a 
realidade do espaço geográfico decorrente das ações praticadas pela sociedade ao 
longo do tempo. A Microrregião Geográfica, por sua vez, expressa em nível local a 
realidade do espaço geográfico resultante de elementos particulares, seja do quadro 
natural, seja das relações sociais e econômicas ou da associação de ambos. Em geral, 
a Mesorregião compreende mais de uma Microrregião. 
 

Quadro 9.3.2-1 - Divisão Geográfica do Estado do Rio de Janeiro. 

Mesorregiões Microrregiões Municípios 

Casimiro de Abreu 
Rio das Ostras Bacia de São João 

Silva Jardim 

Araruama 
Armação dos Búzios 

Arraial do Cabo 

Baixadas 

Lagos 

Cabo Frio 
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Mesorregiões Microrregiões Municípios 

Iguaba Grande 

São Pedro da Aldeia 
Saquarema 

Cantagalo 

Carmo 
Cordeiro 

Cantagalo-Cordeiro 

Macuco 

Bom Jardim 
Duas Barras 

Nova Friburgo 
Nova Friburgo 

Sumidouro 
Santa Maria Madalena 

São Sebastião do Alto Santa Maria Madalena 

Trajano de Morais 
Areal 

Comendador Levy Gasparian 

Paraíba do Sul 
Sapucaia 

Centro 
Fluminense 

Três Rios 

Três Rios 

Itaguaí 
Mangaratiba Itaguaí 

Seropédica 

Cachoeiras de Macacu 
Macacu-Caceribu 

Rio Bonito 

Belford Roxo 

Duque de Caxias 
Guapimirim 

Itaboraí 

Japeri 
Magé 

Maricá 

Mesquita 
Nilópolis 

Niterói 

Nova Iguaçu 
Queimados 

Rio de Janeiro 

São Gonçalo 
São João de Meriti 

Rio de Janeiro 

Tanguá 

Petrópolis 
São José do Vale do Rio Preto Serrana 

Teresópolis 

Engenheiro Paulo de Frontin 
Mendes 

Miguel Pereira 

Paracambi 
Paty do Alferes 

Metropolitana do 
Rio de Janeiro 

Vassouras 

Vassouras 
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Mesorregiões Microrregiões Municípios 

Bom Jesus do Itabapoana 

Italva 
Itaperuna 

Laje do Muriaé 

Natividade 
Porciúncula 

Itaperuna 

Varre-Sai 

Aperibé 
Cambuci 

Itaocara 

Miracema 
Santo Antônio de Pádua 

Noroeste 
Fluminense 

Santo Antônio de Pádua 

São José de Ubá 

Campos dos Goytacazes 
Cardoso Moreira 

São Fidélis 

São Francisco de Itabapoana 

Campos dos Goytacazes 

São João da Barra 

Carapebus 

Conceição de Macabu 
Macaé 

Norte 
Fluminense 

Macaé 

Quissamã 

Angra dos Reis 
Baía da Ilha Grande 

Parati 

Barra do Piraí 

Rio das Flores Barra do Piraí 

Valença 

Barra Mansa 

Itatiaia 
Pinheiral 

Piraí 

Porto Real 
Quatis 

Resende 

Rio Claro 

Sul Fluminense 

Vale do Paraíba Fluminense 

Volta Redonda 
Fonte: IBGE. 

 
 
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, com objetivos semelhantes, aprovou, em 
1987, pela Lei nº. 1.227, o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 1988/1991, 
que dividiu o território fluminense em oito Regiões de Governo: 
 
• Metropolitana; 
• Noroeste Fluminense; 
• Norte Fluminense; 
• Baixadas Litorâneas; 
• Serrana; 
• Centro-Sul Fluminense; 
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• Médio Paraíba; 
• Baía da Ilha Grande. 
 
 

 
Figura 9.3.2-1 - Estado do Rio de Janeiro – Divisão Geográfica do IBGE. 

Fonte: IBGE/Fundação CEPERJ. 
 
 

 
Figura 9.3.2-2 - Estado do Rio de Janeiro – Regiões de Governo. 

Fonte: Fundação CEPERJ. 
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Com o passar dos anos, houve alterações tanto na denominação quanto na 
composição de algumas. Hoje, a Região da Baía da Ilha Grande, com ampliação do 
número de municípios, é denominada Região da Costa Verde. A própria região 
metropolitana composta inicialmente por 14 municípios foram acrescidas de sete 
municípios emancipados e perderam outros dois municípios originários; Mangaratiba 
que se integrou à Região de Governo Costa Verde; e Petrópolis que se juntou à 
Região Serrana. Desde modo a Região Metropolitana atual totaliza 19 municípios. 
 
9.3.2.1 Histórico de Ocupação da Cidade do Rio de Janeiro e sua Região 

Metropolitana 
 
O primeiro registro oficial sobre o sítio da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 
data de 1º de Janeiro de 1502, quando a segunda expedição exploratória portuguesa, 
comandada por Gaspar Lemos, chegou à Baía de Guanabara. A toponímia da cidade, 
segundo alguns historiadores, se deve ao engano dos expedicionários portugueses 
que supuseram que a Baia de Guanabara se tratava da foz de um rio, por 
conseguinte, nomeou a localidade em homenagem ao padroeiro da cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. Outros pesquisadores consideraram não se tratar de um 
engano geográfico e alegam que na época não havia qualquer distinção conceitual de 
nomenclatura das formações geomorfológicas, rios, sacos e baías.  
 
Em um primeiro momento a porção Sul do Brasil não foi cobiçada pela coroa 
portuguesa, que a deixou em segundo plano, tendo a ocupação efetiva do território se 
concentrando no nordeste do país. Este abandono efetivo do território permitiu a 
investida de outras potencias coloniais como a França. Em novembro de 1555, os 
franceses, capitaneados por Nicolas Durand de Villegagnon, ocuparam o território no 
entorno da baía da Guanabara. Além de construir um Forte defensivo para proteger o 
território de eventuais ataques das potencias imperiais, os franceses também 
consolidaram alianças com os índios Tamoios e Tupinambás. Os portugueses iniciaram 
os ataques aos franceses para a retomada do território em 1560 a partir do Forte de 
São João – entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, retomando o território por 
completo em 1567. 
 
O povoado foi re-fundado no alto do Morro de São Januário, mais tarde conhecido 
como morro do Castelo (completamente arrasado pela política urbanística em 1922), 
e posteriormente se expandindo por sua redondeza, na Praça XV onde até hoje se 
situa o centro vital da cidade. O novo povoado marca, de fato, o começo da expansão 
urbana. O sítio da cidade do Rio de Janeiro era bastante difícil de ser ocupado devido 
às variadas barreiras naturais como: mangues, brejos, praias, restingas e montanhas 
íngremes.  
 
Durante quase todo o século XVII, a cidade obteve um desenvolvimento lento, se 
limitando basicamente ao local de fundação da cidade. Uma rede de pequenos 
arruamentos conectava os principais objetos geográficos, as igrejas, o Paço, o 
Mercado do Peixe, o cais e outros. Com aproximadamente 30 mil habitantes, na 
segunda metade do século XVII, o Rio de Janeiro tornou-se a cidade mais populosa da 
colônia, passando a ter importância fundamental para o domínio colonial. 
 
A cidade definitivamente assume importância central na vida política e econômica da 
colônia com a descoberta e exploração de jazidas de ouro em Minas Gerais, no fim do 
século XVII e início do XVIII. A privilegiada posição geográfica na proximidade da área 
das minas e as significativas características naturais para função portuária levou à 
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consolidação da cidade como proeminente centro portuário e econômico. Como 
resultado deste novo contexto a sede do poder se transfere para o sul, ou seja, a 
capital da colônia antes em Salvador se muda para o Rio de Janeiro e o Governador 
do Brasil foi nomeado vice-rei. 
 
Em 1808 com a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, diante da 
ameaça de invasão napoleônica a Portugal, a cidade se converte no centro de decisão 
do Império Português. Além disso, após a Abertura dos Portos as nações amigas 
tornou-se um proeminente centro comercial. Para instalar a família real e sua 
estrutura burocrática foram criadas diversas instituições e edifícios públicos como 
estabelecimentos de ensino - a Academia Militar, a Escola Real de Ciências, Artes e 
Ofícios e a Academia Imperial de Belas Artes; a Biblioteca Nacional; o jornal Gazeta 
do Rio de Janeiro; e o Jardim Botânico. Assim, a cidade do Rio de Janeiro cresceu para 
além dos limites dos morros do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio e da 
Conceição e também se diversificou socialmente.  
 
Em 1821, quando a família real voltou para Portugal e no ano seguinte quando a 
independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I, a cidade se tornou capital do 
Império do Brasil. Neste período, nas Minas Gerais o ouro já havia exaurido e a 
economia imperial se sustentava pelo plantio e exportação de açúcar e, 
majoritariamente, café. Neste período a cidade ainda se limitava espacialmente a 
região Portuária e do Centro, formadas pela freguesia da Candelária, São José, 
Sacramento, Santa Rita e Santana. Os bairros da Gloria, Catete e Botafogo eram 
apenas áreas de chácaras. De modo a separar a província do Rio de Janeiro da capital 
do Império, a cidade foi convertida, no ano de 1834, em Município Neutro, passando a 
província do Rio de Janeiro a ter Niterói como capital. Neste período, se instalou um 
serviço de navegação a vapor entre a capital e Niterói, que além de balneário também 
era local de moradia.  
 
Aos poucos outras áreas anteriormente rurais foram sendo ocupadas, primeiramente, 
por chácaras na região sul, como Laranjeiras, Cosme Velho, Botafogo e Lagoa, e por 
casas na região Norte, de São Cristovão até a ponta do Caju. A expansão urbana se 
fazia apenas para os mais ricos e detentores de mobilidades, enquanto as áreas do 
centro eram destinadas a populações mais pobres. As diversas mudanças na 
paisagem natural, que limitavam o avanço da cidade, permitiram a ocupação de Santa 
Tereza e Rio Comprido, desde 1844, e da Cidade Nova – Estácio e Catumbi – em 
1865. Na Tijuca, Engenho Velho, Andaraí e Engenho Novo existiam sítios e inúmeros 
solares. 
 
Nesse período o sítio geomorfológico da cidade do Rio de Janeiro ainda era bastante 
problemático para expansão urbana. A presença de colinas e planícies cercadas de 
montanhas íngremes, bem como as extensas orlas da baía e da costa marítima com 
suas praias, restingas e mangues eram um entrave natural para ocupação do terreno. 
Para isso, grandes mudanças se fizeram na paisagem natural existente. Nivelaram-se 
pequenos morros, como o Morro do Castelo, no atual centro; aterrou-se no século XIX 
e XX, as planícies pantanosas onde hoje se situa a Cidade Nova, as áreas de costa na 
Saúde e no Caju para instalação do porto moderno da cidade e do aterro do 
Flamengo. 
 
Com o desenvolvimento econômico da atividade cafeeira, investidores capitalistas 
passaram a investir nos serviços públicos na capital (transporte, gás, esgoto etc.) por 
meio de concessão públicas do Estado. A partir de 1870 com a introdução dos 
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sistemas de transporte em bondes de burro e do trem a vapor houve um grande 
impulso para o crescimento físico da cidade em direção as frentes pioneiras urbanas. 
As classes nobres se mudavam seguindo o trajeto dos bondes, enquanto as classes 
menos privilegiadas se dirigiam para os subúrbios guiados pelos trilhos do trem. Os 
bondes além de intensificarem a ocupação dos bairros da Zona Sul, entre a Glória e o 
Jardim Botânico, e da Zona Norte, centro de São Cristovão – Andaraí – Rio Comprido, 
também expandiram a ocupação urbana para novas áreas como Vila Isabel, Maracanã 
e Grajaú.  
 
Por outro lado, a linha férrea, com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II 
em 1858, transformava rapidamente áreas totalmente rurais, um pouco mais 
afastadas do centro. Primeiro se ligou a Leopoldina a Nova Iguaçu, depois novas 
estações foram construídas em Cascadura, Engenho Novo, Deodoro e São Francisco 
Xavier. Na proximidade das estações e ao longo do trajeto se formaram pequenos 
vilarejos com moradias baratas, criando demanda para as novas estações em 
Engenho de Dentro, Piedade, Rocha, Sampaio, Quintino, Méier, Mangueira e 
Madureira. Posteriormente a ocupação também foi se afastando das estações e da 
linha férrea, se desvinculando da linha do trem e assumindo uma dinâmica própria. 
Em 1880, surgiram três novas ferrovias: a estrada Rio D’Ouro ligando a Quinta 
Imperial do Caju à Baixada Fluminense passando por São Cristovão, Engenho Novo, 
Inhaúma e Irajá; a Estrada do Norte que ligava São Francisco Xavier até Duque de 
Caxias passando por Bonsucesso, Ramos, Olaria, Penha, Brás de Pina, Cordovil, Lucas 
e Vigário Geral; e a Estrada de Ferro Melhoramento da Central do Brasil a Deodoro. 
 
Nas primeiras décadas do século XX, a concentração de atividades ligadas à 
administração pública, ao comércio e serviços foi um dos fatores que conduziram a 
perda do caráter residencial da área do Centro. Com essa especialização do uso do 
solo urbano e a saída da população das áreas centrais intensificou-se a ocupação de 
outras áreas da cidade, surgindo assim lugares centrais secundários.  
 
Nas últimas décadas do século XIX e início do XX, após a Proclamação da República, o 
Rio de Janeiro enfrentava graves problemas sociais advindos do crescimento rápido e 
desordenado do território. Com o declínio do trabalho escravo a cidade passou a 
vivenciar com maior fluxo de imigrantes europeus e de ex-escravos em busca de 
trabalho assalariado. Entre 1872 e 1890, a população duplicou, de 274 mil para 522 
mil habitantes. O aumento da pobreza agravou a crise habitacional. O principal foco 
do problema habitacional era a região central da cidade e suas adjacências, onde se 
multiplicavam as habitações coletivas (cortiços) e eclodiam violentas epidemias de 
febre amarela, varíola, cólera. A industrialização também começa a surgir no fim do 
século XIX no Rio de Janeiro, em especial nos bairros mais próximos do centro, e 
algumas exceções na zona sul. 
 
Para solucionar o problema urbano foram promovidas diversas campanhas de saúde e 
grandes reformas urbanas no centro da cidade, executadas pelo engenheiro Pereira 
Passos. Por meio da nova política urbana, grandes vias foram construídas, vários 
cortiços foram demolidos e foram construídos imponentes edifícios, a maioria no estilo 
francês fin-de-siècle. A população removida, em sua maioria pobre, se direcionou para 
as encostas de morros, na zona portuária e no Caju, sobretudo os morros da Saúde e 
da Providência. Esses povoamentos cresceram de maneira desordenada, em alguns 
casos em áreas de risco de desabamento, dando início ao processo de favelização.  
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Assim como a mão-de-obra, no final do século XIX, as indústrias também se 
deslocaram em direção a subúrbio, criando novas áreas dotadas de infraestrutura, 
atraindo população e dando origem a novas favelas na proximidade dos parques 
industriais. A área preferência para atividade industrial estava a área portuária em 
primeiro lugar, São Cristovão em particular, e posteriormente terrenos mais baratos 
próximos as linhas férreas nas áreas suburbanas, como por exemplo, Maria da Graça, 
Irajá e Inhaúma. A construção das Avenidas Automóvel Clube e Suburbana também 
tiveram papel indutor. Neste momento, a Baixada Fluminense – Nilópolis, São João de 
Meriti e Duque de Caxias - se integrava mais veementemente ao espaço carioca com 
o saneamento de parte da área. A marcha da expansão urbana do Rio de Janeiro 
também se fazia sentir em São Gonçalo, com a chegada do Bonde elétrico. Em todas 
essas localidades se destacavam as moradias da população proletária. 
 
Copacabana que na última década do século XIX foi contemplada com a expansão da 
linha de bonde, após a abertura do atual túnel Velho, no início do século XX sofreu 
melhorias nas condições de saneamento, arruamento, embelezamento junto com 
Leme e Ipanema. Ao mesmo tempo, o Leblon começava a se integrar na malha 
urbana pela expansão da linha de bonde da Gávea e de Ipanema e a abertura das 
vias internas. A Urca e a Lagoa foram outros bairros criados no período após aterros e 
a construção de vias públicas.  
 
Em 1930, a divisão da cidade era bastante estratificada: a classe alta na Nova Zona 
Sul; a Classe média na antiga Zona Sul e na Zona Norte; e os pobres nos subúrbios. A 
distância entre o proletariado e as áreas industriais e de serviço induziram o processo 
de favelização em áreas desvalorizadas para o setor imobiliário (margens de rios, 
morros íngremes e mangues). Nesta década o crescimento populacional quase 
dobrou. O crescimento industrial atraiu mão-de-obra proveniente dos estados mais 
vizinhos e dos mais distantes, com a abertura da Rodovia Rio-Bahia. O crescimento 
migratório contribuiu para o crescimento dos subúrbios no limite municipal (Pavuna e 
Anchieta) e dos municípios da Baixada Fluminense (São João de Meriti, Duque de 
Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Mesquita). Os subúrbios foram alvo de 
investimentos industriais e de obras de saneamento que permitiam a ocupação do 
terreno. As favelas também cresceram rapidamente nas décadas de 1930 a 1950. Em 
1948 já eram 105, de acordo com o Censo. 
 
Pela primeira vez se definia zonas industriais no Rio de Janeiro, excluídos as das 
zonas Sul e Norte, Santa Cruz e Baixada de Jacarepaguá. São Cristovão, Jacarezinho 
até Bonsucesso, orla litorânea e Avenida Automóvel Clube eram as áreas preferenciais 
para esse uso. Na zonal Sul e Norte as limitações de uso industrial levaram os 
proprietários das fábricas a lotearem suas áreas altamente valorizadas para abrir 
lugar à ocupação residencial. Nos anos de 1950, a retirada das industriais da Zona do 
Centro da Cidade foi ainda maior em direção aos novos eixos rodoviários da Avenida 
Brasil, Rio - Petrópolis e Rio - São Paulo.  
 
Se por um lado a área central e as periféricas sofriam com a estagnação e até mesmo 
com o esvaziamento e a precarização das moradias, por outro a Zona Sul crescia 
rapidamente, inclusive por meio da verticalização. Só Copacabana cresceu 40% no 
ano de 1940, o número de favelas e moradores dessas localidades também aumentou 
proporcionalmente. Os bairros da antiga Zona Sul também ficaram estagnados como 
Botafogo, Flamengo, Catete e Glória. 
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A partir da década de 1950, São Paulo já desbancara o Rio de Janeiro como principal 
área industrial do país. Mesmo assim o crescimento da região Metropolitana ainda foi 
explosivo com aumento do movimento migratório. Mais uma vez a grande maioria dos 
migrantes se direcionava à periferia do município e da região metropolitana. Devido a 
especulação imobiliária a expansão urbana se fazia em saltos. As aberturas de 
grandes vias também eram indutoras da ocupação, como a construção da Avenida das 
Bandeiras, que ligou o núcleo central a Coelho Neto e Deodoro. O crescimento dos 
subúrbios fez surgir o sub-centro de Madureira com importantes atividades de 
comércio e serviços. As favelas relativamente cresciam mais na Zona Sul, mas 
absolutamente eram mais representativas nos subúrbios. 
 
Após a transferência da Capital Federal para Brasília em 1960, a cidade do Rio de 
Janeiro foi transformada numa Cidade-Estado com o nome de Estado da Guanabara. 
Em 1975 se fundiu com o antigo Estado do Rio de Janeiro. Mesmo perdendo a 
importância política, a capital do Estado do Rio de Janeiro continuava sendo o 
principal centro social e cultural do país. 
 
A partir de 1960, a liberação da verticalização das áreas na Zona Sul permitiu o 
acesso de novas classes sociais e com isso um aumento do crescimento populacional. 
O adensamento demográfico aumento ainda mais o problema viário. Como resposta o 
poder público passou a fazer desde a década de 1950 investimentos na infraestrutura 
voltada para os automóveis como a abertura de Avenidas (Presidente Vargas, Edson 
Passos, Perimetral, Chile, Radial Oeste e Maracanã), túneis (Novo, Tonelero/Pompeu 
Loureiro, Rebouças e Santa Bárbara), aterros (Flamengo, Copacabana e Zona 
Portuária). O Bonde perdeu sua utilidade com o aumento do número de veículos 
automotores. 
 
A partir de 1960, a Zona Norte também obteve melhorias públicas nos arruamentos, 
nas redes de eletricidade e água, e na ampliação de serviços públicos. Cresceram 
ainda os equipamentos de comércio e serviços. A Zona Norte se tornou o espaço mais 
populoso da cidade. A verticalização da ocupação urbana foi o principal processo de 
expansão populacional nessa região, embora sem os gabaritos mais altos da Zona Sul, 
mantendo ainda amplos trechos de casarios baixos. A implantação da Linha 2 do 
Metrô, além da abertura de diversas vias e avenidas, foram importantes indutores do 
crescimento da Zona Norte. 
 
Já a década de 1970 foi marcada pela construção de novas alternativas para os 
transportes, como a construção de elevados, da Ponte Rio – Niterói e do Metrô. 
Iniciou-se também uma forte política de remoção de favelas das áreas altamente 
valorizadas da Zona Sul e se inicia o impulso imobiliário em direção a Barra da Tijuca 
com a abertura do Elevado do Jóa e pela preparação das ruas, iluminação, infra-
estrutura, etc, direcionada a ação dos agentes imobiliários.  
 
A Zona Oeste do município do Rio de Janeiro é a região que vem apresentando maior 
crescimento populacional nas últimas duas décadas. Do ponto de vista urbanístico, a 
Barra da Tijuca se distingue dos mesmos bairros por ter a maior parte do seu espaço 
ordenado segundo um plano regulador urbano prévio - o Plano Piloto da Baixada de 
Jacarepaguá, concebido originariamente por Lúcio Costa. O Plano separava áreas, 
segundo usos, e planejava conjuntos residenciais de edifícios e condomínios de 
mansões até o Recreio dos Bandeirantes. Trata-se de um espaço produzido para 
consumidores da classe média e alta. O bairro oferece uma grande quantidade de 
serviços e comércios concentrados em áreas específicas e em conjuntos de edifícios 
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direcionados para esse fim. Na Zona Oeste ainda existem outros bairros que crescem 
com a ocupação de uma classe mais pobre como a Baixada de Jacarepaguá, Deodoro, 
Mangaratiba, Santa Cruz, Campo Grande e Bangu. Parte destes bairros, assim como 
parte da Zona Norte, após a abertura da Linha Amarela ganharam maior potencial de 
investimento imobiliário, que poderão ainda ser potencializados com os novos 
investimentos na infraestrutura de transporte em curso. O processo de favelização 
nessa área da cidade também é bastante elevado e atualmente cresce em velocidade 
superior à Zona Sul. 
 
No que se refere à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em âmbito institucional e 
enquanto região de planejamento, ela se constituiu em 1973 pela Lei Federal nº 14, 
que, contudo, não incluía o município do Rio de Janeiro. A lei foi a primeira a criar 
uma região metropolitana no Brasil. No período de criação a região abrigava dois 
estados da Federação - o Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara – por isso 
fez se necessária a aprovação da Lei nº 20 - “Lei da Fusão”, que ainda criou o Fundo 
Contábil para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
destinado a financiar os programas e projetos prioritários para a Região. Quando 
criada, eram 14 municípios compondo a região metropolitana, num total de 6.464 
Km2, com uma discrepância grande quanto à dimensão territorial entre os municípios, 
destacando, de um lado, Nilópolis com apenas 22 km2 e, de outro, o Rio de Janeiro 
com 1171 km2.  
 
Diferentemente da maioria das metrópoles brasileiras, a metrópole fluminense vem, 
desde 1990, sofrendo um esvaziamento político-institucional, com a saída de dois 
municípios integrantes de sua composição original, Petrópolis e Mangaratiba. Em 
2002, Itaguaí e Maricá também se auto-excluíram, mas retornaram em 2009. Outro 
tipo de modificação na estrutura político-administrativa da região diz respeito às 
emancipações de distritos, ampliando o número de municípios. A partir da década de 
1990, foram emancipados os distritos de Belford Roxo, Guapimirim, Queimados, 
Japeri, Tanguá, Seropédica e Mesquita, tendo os sete municípios em comum um 
baixíssimo desempenho econômico e um alto grau de precariedade nas condições 
sociais e de gestão pública.  
 
A Região Metropolitana do Rio de Janeiro viveu uma crise econômica que se iniciou 
antes de 1980 até o início do século XIX. Dois processos caracterizaram o quadro de 
instabilidade da economia fluminense: a perda da capacidade competitiva do setor 
industrial local e da economia de aglomeração, resultado no deslocamento das 
atividades mais modernas para São Paulo e sua região de influência e, mais 
recentemente, para Belo Horizonte; e a perda de atratividade para a localização das 
sedes de empresas, privadas e estatais, principalmente no que diz respeito ao sistema 
financeiro (sedes de bancos) que se desloca também para a capital paulista. Tal crise, 
no entanto, não tirou a região metropolitana fluminense da posição de segundo pólo 
de concentração de população e atividades econômicas do país, no que se refere ao 
volume de atividades, fluxos e oferta de bens e serviços mais raros e avançados. 
Entretanto, ao que parece, a crise está sendo superada com os novos investimentos 
na região: o pólo Petroquímico da Petrobrás em Itaboraí e o pólo sídero-metalúrgico, 
de capital privado nacional e estrangeiro, em Itaguaí e no Rio de Janeiro; os 
investimentos em infraestrutura de portos, rodovias, ferrovias e metrôs urbanos; 
além dos megaeventos internacionais como Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas, 
que movimentarão a economia metropolitana pelo menos de 2011 a 2016. 
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Hoje, a região metropolitana do Rio de Janeiro é composta, segundo a Lei 
Complementar nº 133 de 2009, por 19 municípios: Rio de Janeiro, Belford Roxo, 
Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, 
Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, 
Seropédica, Mesquita e Tanguá.  
 
9.3.2.2 Uso e Ocupação do Solo 
 
Apesar de ter seu território considerado 100% urbano para fins de estatística 
demográfica, o município do Rio de Janeiro apresenta uma grande diversidade de 
usos, que não se limitam a ocupação humana. Os dados expostos a seguir, no Quadro 
9.3.2.2-1, são datados de 2001 e por isso não reproduzem a realidade atual, tendo 
em vista a grande dinâmica de transformação do uso do solo observada no território 
carioca na última década. Mesmo assim, se deve aproveitar as informações daquele 
período como elemento referencial, podendo-se aferir que na última década a 
tendência foi de pressão da ocupação humana sobre áreas naturais, mesmo em áreas 
legalmente protegidas. 
 

Quadro 9.3.2.2-1 - Uso do Solo (2001). 

Usos do Solo (ha) 
Rio de 
Janeiro 

Área Total 122.456,04 

Total de Área Natural 43.384,48 

Floresta 22.429,67 

Floresta Alterada 7.892,67 

Mangue 2.444,48 

Apicum 1.084,52 

Restinga 1.089,48 

Área úmida com vegetação 4.861,23 

Águas interiores 2.157,13 

Afloramento Rochoso 599,11 

Ambientes Estuarinos 366,20 

Praia e Areal 460,00 

Total de Área Antropizada 79.069,92 

Área Urbana 33.749,94 

Área Urbana Não-Consolidada 8.536,18 

Campo Antrópico 27.473,47 

Cultura e Pastagem 5.621,37 

Vegetação em Parques Públicos 209,64 

Solo Exposto e Área de Mineração 3.479,32 

Não Classificado 1,64 
Fonte: Armazém de Dados – 2001. 

 
 
Dos mais de 122 mil hectares do território do município, 35,5% eram de áreas 
naturais e 64,5% de áreas intensamente modificadas pelo homem. Mesmo assim, 
dve-se lembrar que o município do Rio de Janeiro ainda possui uma vasta área natural 
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ainda preservada. Existe no município uma grande diversidade de Unidades de 
Conservação de controle municipal, estadual e federal, dentre elas as maiores e mais 
importantes são a Floresta Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca. 
Sendo assim, em 2001, 18,3% do território carioca eram formados por florestas, 
6,5% por florestas alteradas e 4% por áreas úmidas com vegetação.  
 
Por outro lado, a ocupação humana também é intensa no município. Sendo assim, em 
2001, as áreas urbanas representavam 27,5% do território, os campos antrópicos 
22,4% e as áreas urbanas não consolidadas 7%. Apesar de se considerar que não há 
população rural no município, 5% do território era utilizada com cultivo e/ou 
pastagens. 
 
9.3.2.3 Dinâmica Populacional 
 
A população do município do Rio de Janeiro somava em 2010 um contingente de 
6.320.446 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 53% dos moradores da 
Região Metropolitana e cerca de 39% do Estado, numa área que corresponde a 
23%da área da Região de Governo e perto de 3% do território do Estado. O Quadro 
9.3.2.3-1, adiante, mostra o crescimento da população do município desde 1970 até 
2010. Apesar dos municípios que compõem a Região Metropolitana terem variado no 
período analisado, foram considerados no cálculo apenas os que pertencem 
atualmente à região. 
 
A partir dos dados constata-se que o município do Rio de Janeiro continua a 
apresentar um crescimento constante do seu contingente populacional. Crescimento 
este exclusivamente urbano, uma vez que já em 1970 a administração pública 
considerava a ausência de área rural dentro do território carioca. Mesmo assim, deve-
se salientar que na periferia da cidade existem usos de solo e paisagens 
características de áreas rurais, o que não se faz predominante. Enquanto isto, a 
Região Metropolitana também obteve forte expansão do total populacional conduzido 
por um processo de êxodo rural, pela expansão territorial e da população urbana. A 
população rural da região metropolitana reduziu em dois terço em 40 anos, já no 
Estado a redução foi de quase metade da população. 
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Quadro 9.3.2.3-1 – Evolução da População Residente – (1970/2010). 

1970 1980 1991 
AII e 

Estado 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Rio de Janeiro 4.251.918 4.251.918 - 5.090.723 5.090.723 - 5.480.768 5.480.768 - 
Região Metropolitana 6.879.183 6.677.294 146.979 8.758.436 8.611.457 146.979 9.796.649 9.724.283 75.718 
Estado 9.110.324 8.013.057 1.097.267 11.489.797 10.546.547 943.250 12.783.761 12.177.144 606.617 

2000 2007 2010 AII e 
Estado Total Urbana Rural Total Total Urbana Rural 

Rio de Janeiro 5.857.904 5.857.904 - 6.093.472 6.320.446 6.320.446 - 
Região Metropolitana 10.869.255 10.793.857 75.398 11.542.364 11.835.708 11.777.497 58.211 
Estado 14.367.083 13.798.096 568.987 15.420.375 15.989.929 15.464.239 525.690 

      Fonte: IBGE – Censos Demográficos e Contagem da População 2007. 
      Para população da região metropolitana dos anos anteriores a 2010 considerou os municípios que atualmente fazem parte da RMRJ. 

 
 

Quadro 9.3.2.3-2 – Indicadores Demográficos (1970-2010). 

Taxa Média 
Geométrica de 
Crescimento 
Anual (%) 

Grau de 
Urbanização 

(%) 

Densidade 
Demográfica 
(hab/km2) AII,  

Região de Governo 
Estado 

1970/ 
1980 

1980/ 
1991 

2000/ 
2010 

2007/ 
2010 

1970 1980 1991 2000 2010 
Área 
(km2) 

1970 1980 1991 2000 2010 

Rio de Janeiro 1,82 0,67 0,76 2,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200 3.542 4.241 4.566,2 4.880,5 5265,8 

Região Metropolitana 2,44 1,02 0,86 2,88 97,07 98,32 99,3 99,31 99,51 5.327 1.291 1.644 1.839,1 2.040,5 2221,9 

Estado 2,35 0,97 1,08 1,08 87,96 91,79 95,3 96,04 96,71 43.767 208 263 292,6 328,8 365,3 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos e Contagem da População 2007. Cálculos da Consultora. 
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O Rio de Janeiro é o Estado mais populoso do país e essa população está concentrada 
majoritariamente na Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Na capital é 
onde se encontra a maior relação habitante/área. Em 2010, o município do Rio de 
Janeiro era a capital com a maior densidade demográfica do país, com mais de 
5.265,8 hab/km2. O surpreendente índice da capital diminuía em mais da metade ao 
se considerar a totalidade da Região Metropolitana, chegando a 2.221,9 hab/km2, 
muito superior aos 365,3 hab/km2do conjunto do Estado. A densidade demográfica 
encontrada na atualidade está inserida num processo de expansão populacional e da 
malha urbana vivenciado nos últimos 50 anos no Brasil. Esse processo é resultante do 
êxodo rural e da emigração das regiões periféricas para as regiões centrais do 
território nacional, por conta da atração exercida pelas grandes metrópoles nacionais 
e suas oportunidades de melhores condições de emprego, renda, serviços e qualidade 
de vida. 
 
O Quadro 9.3.2.3-2expressa bem às transformações demográficas em curso no último 
meio século em todo Estado, e em particular na Região Metropolitana. Até 2010, 
todos os recortes apresentaram crescimento populacional com intensidades próximas 
e seguindo a mesma tendência positiva. O índice metropolitano esteve superior a 
todos os outros níveis territoriais analisados até 1991, quando a unidade da federação 
passou a obter crescimentos populacional superiores. Nos anos 2000, a capital, por 
exemplo, obteve crescimento de 0,76% a.a., valor inferior a região metropolitana 
(0,86% a.a.) e a média estadual, de 1,08% a.a. O baixo e decrescente crescimento 
ao longo das últimas quatro décadas demonstra duas tendências: por um lado há uma 
queda da natalidade e por outro uma diminuição representativa do fluxo migratório 
para o Rio de Janeiro, em todos os níveis. O Rio de Janeiro, assim como outras 
grandes metrópoles do Brasil, deixaram de atrair mão-de-obra e estão obtendo uma 
taxa emigratória mais elevada que a migratória. Esse processo está relacionado à 
degradação e saturação da vida urbana metropolitana, em especial nas periferias 
(vide o decréscimo mais expressivo na região Metropolitana) e a melhoria da 
qualidade de vida e das oportunidades em cidades médias e pequenas ao longo do 
país. 
 
Na atualidade novos empreendimentos ligados, em especial, a exploração e 
transformação de minerais e hidrocarbonetos, estão em andamento no município, na 
metrópole e no Estado; existem planos para promoção de grandes eventos 
internacionais pelo menos até 2016, o que exigem um grande número de obras de 
infraestrutura e demandam a expansão do setor de comércio e serviços. Assim há um 
aumento dos investimentos no Estado, o que intensifica os fluxos populacionais em 
direção ao Rio de Janeiro. Esse novo panorama de crescimento econômico e oferta de 
empregos pode vir a elevar o fluxo migratório para região fluminense e carioca em um 
futuro próximo. 
 
O grau de urbanização se faz bastante peculiar na área de estudo, pois desde 1970 a 
capital já era considerada 100% urbana. Como a população carioca representava a 
grande parte da Região Metropolitana, esta detinha quase a totalidade da população 
em área urbana em 2010 (99,5%). O Estado devido à grande transformação no local 
de moradia da população do rural para o urbano, entre 1970 e 2010, alterou sua taxa 
de urbanização de 87% para 96,7%.  
 
Assumindo a taxa média de crescimento anual da população verificada no período 
2000-2010 como constante nos anos subseqüentes estima-se que em 2025 o 
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município carioca e a metrópole fluminense contarão com 7 milhões e 13 milhõesde 
habitantes aproximadamente, como mostra o Quadro 9.3.2.3-3, a seguir. 
 

Quadro 9.3.2.3-3 - Crescimento Populacional Estimado 2010 – 2023. 
População Estimada AII, 

 Região de 
Governo  
Estado 

População 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rio de Janeiro 6.320.446 6.368.481 6.416.882 6.465.650 6.514.789 6.564.301 6.614.190 6.664.458 
Região 
Metropolitana 

11.835.708 11.937.495 12.143.703 12.143.703 12.248.139 12.353.473 12.459.713 12.566.866 

Estado 15.989.929 16.162.620 16.513.618 16.513.618 16.691.965 16.872.238 17.054.459 19.238.647 

População Estimada AII e 
Estado 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rio de Janeiro 6.715.108 6.766.143 6.817.565 6.869.379 6.921.586 6.974.190 7.027.194 7.080.601 
Região 
Metropolitana 

12.654.848 12.761.149 12.868.343 12.976.432 13.085.439 13.195.356 13.306.197 13.417.969 

Estado 17.424.824 17.613.012 17.803.233 17.995.508 18.189.859 18.386.310 18.584.882 18.785.598 

Fonte: IBGE, Cálculo da Consultora. 
 
 
As características da estrutura etária da população da região, em relação à 
distribuição por sexo e idade, estão representadas no Quadro 9.3.5-4, adiante, que 
traz os quantitativos verificados no Censo Demográfico de 2010. As pirâmides etárias 
das Figuras 5.3.2.3-1, 5.3.2.3-2 e 5.3.2.3-3 apontam que os diversos níveis 
territoriais continham um padrão etário de uma sociedade em transição, com a 
afunilamento nas extremidades e o centro ainda inchado.  
 
Esse formato da pirâmide etária representa uma diminuição relativa da taxa de 
natalidade nas últimas duas décadas, relacionada à inserção do planejamento familiar 
na vida da população em geral, por meio do uso de preservativos e contraceptivos. 
Todavia, a taxa de natalidade ainda permanecia alta, resultando em uma significativa 
concentração populacional na faixa etária entre 0 e 19 anos em todos os níveis de 
análise. No município do Rio de Janeiro o decréscimo da natalidade foi um pouco 
superior aos encontrados na Região Metropolitana e no Estado, o que demonstra o 
maior nível de instrução e da prática do planejamento familiar na população residente 
neste núcleo urbano. Em média a porcentagem de crianças e jovens variou entre 27% 
e 29% da população no município e no Estado. 
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Figura 9.3.2.3-1 - Pirâmide Etária do Município do Rio de Janeiro (2010). 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 
 
 
A partir da faixa entre 20 e 30 anos há uma queda progressiva dos habitantes, que 
aumenta ainda mais a partir da faixa dos 60 anos. A presença da população em idade 
produtiva e reprodutiva (entre 20 a 59 anos) era equivalente no município, no Estado 
e na Região de Governo, correspondendo a aproximadamente 65% do total. 
 
Em virtude da melhoria das condições de vida, do avanço da medicina e da 
democratização dos serviços de saúde, a população em todos os níveis vem 
aumentando a perspectiva de vida. O resultado mais significativo é o crescimento 
expressivo da população acima dos 60 anos. Na capital fluminense essa faixa 
populacional estava em 15% do total, dois pontos percentuais acima do conjunto do 
Estado, o que aponta uma melhor condição de vida e de acesso a saúde na capital. 
 

 
Figura 9.3.2.3-2 - Pirâmide Etária da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2010). 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 
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Ao se observar a divisão da população por sexo e idade, normalmente aparece um 
fenômeno comum a todo o mundo: em geral nascem mais meninos que meninas 
(cerca de 5% a mais de homens na média mundial), e esta preponderância masculina 
se mantêm até aproximadamente os 15 anos de idade. A partir dos 15 anos, os 
homens, antes das mulheres, começam a se envolver em casos de conflitos, além 
disso, normalmente entram mais precocemente no mercado de trabalho, sujeitos a 
maiores riscos de morte. Em lugares com alto grau de violência essa discrepância de 
gênero se torna bastante acentuada. Sendo assim, há uma grande diferença entre os 
sexos, em especial na população idosa acima dos 70 anos, onde a presença de 
mulheres pode ser duas vezes a de homens. Em todas as esferas territoriais 
analisadas se observa as diferenças apontadas acima. 
 

 
Figura 9.3.2.3-3 - Pirâmide Etária do Estado do Rio de Janeiro (2010). 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 
 
 
Em relação aos fluxos migratórios para cidade do Rio de Janeiro e sua região 
metropolitana, observa-se que eles foram intensos entre as décadas de 1950-80. 
Desde então com a perda da importância política, com a transferência de capital para 
Brasília, e da importância econômica, com a transferência de grande parte do aparato 
industrial para São Paulo e para as cidades médias, o Rio de Janeiro perdeu poder de 
atração populacional. Além disso, esse processo provoca, inclusive, o que alguns 
autores chamam de contra-mobilidade, ou fluxo de retorno, em direção a origem da 
migração. Isto é, um movimento migratório em direção as regiões de origem, como o 
Nordeste brasileiro, ou o retorno para as zonas rurais. 
 
Os dados do Censo Demográfico de 2000, contidos nos Quadros 9.3.2.3-4 e 9.3.2.3-5, 
demonstram que apesar da grande maioria dos moradores do município do Rio de 
Janeiro ser oriunda do próprio Estado, existia um significativo contingente de 
imigrantes que correspondia a 22% da população. Destes mais da metade era 
originária do Nordeste, outra importante fração veio do próprio sudeste. Dentre os 
municípios da Região Metropolitana, a capital atraiu aproximadamente 70% dos 
imigrantes. No geral, a maior parte dos imigrantes que se direcionavam para RMRJ 
tinha origem pobre, com pouco ou nenhum dinheiro que lhes permitissem morar na 
capital, arcando com os altos custos de vida. Em relação ao Estado, a capital também 
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era o principal pólo atrator de mão-de-obra, sendo o destino preferencial de mais da 
metade dos imigrantes estaduais. 
 
Como se apontou anteriormente, na primeira década do século XXI houve uma 
tendência de um fluxo emigratório superior ao imigratório. Contudo percebe-se que 
há um leve crescimento na cidade do Rio de Janeiro na última década, que pode estar 
expressando uma alteração nos fluxos migratórios em virtude da melhoria na 
economia e a abertura de novos postos de trabalho em diversos setores econômicos 
na capital. 
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Quadro 9.3.2.3-4 - População por Sexo e Faixa Etária (2010). 
Faixas Etárias AII, 

 Região de 
Governo, 
 Estado 

Sexo 
Total 

0 a 9 
anos 

10 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

70 a 79 
anos 

80 anos 
e mais 

Total 6.320.446 759.791 930.717 1.059.810 992.986 876.487 759.804 485.325 300.283 155.243 

Homem 2.959.817 385.789 470.310 522.469 473.244 406.008 336.529 203.917 113.914 47.637 Rio de Janeiro 

Mulher 3.360.629 374.002 460.407 537.341 519.742 470.479 423.275 281.408 186.369 107.606 

Total 11.835.708 1.515.175 1.883.155 1.978.554 1.872.378 1.652.655 1.364.086 845.946 489.974 233.785 

Homem 5.603.352 768.749 950.932 971.046 893.690 774.116 614.797 364.243 191.670 74.109 
Região 

Metropolitana 
Mulher 6.232.356 746.426 932.223 1.007.508 978.688 878.539 749.289 481.703 298.304 159.676 

Total 15.989.929 2.080.606 2.575.309 2.667.136 2.513.197 2.244.818 1.828.255 1.130.086 645.681 304.841 

Homem 7.625.679 1.056.265 1.300.926 1.311.708 1.203.989 1.058.659 836.449 496.422 260.375 100.886 Estado 

Mulher 8.364.250 1.024.341 1.274.383 1.355.428 1.309.208 1.186.159 991.806 633.664 385.306 203.955 
Fonte: Censo IBGE, 2010 
 
 

Quadro 9.3.2.3-5 - População Residente, por local de nascimento (2000). 
Local de Nascimento AII, 

Região de 
Governo, 
Estado 

Próprio 
Estado 

Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro-
Oeste 

Brasil 
Não 

Especificado 

País 
Estrangeiro 

Rio de Janeiro 4.566.634 44.712 713.178 4.929.563 49.755 23.457 897 98.342 
Região 
Metropolitana 

8.702.161 64.985 1.216.410 9.382.770 70.033 35.764 2.370 121.824 

Estado 11.780.192 71.692 1.304.549 12.754.378 84.068 41.576 2.740 133.101 
                   Fonte: Censo IBGE, 2000 (Amostra) 
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9.3.2.4 Padrão de Vida da População e Habitação 
 
Como meio de analisar os padrões de qualidade de vida dos moradores dos municípios 
estudados se utilizará como indicador principal o IDH - Índice de Desenvolvimento 
Humano, calculado pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, que no Brasil é elaborado em conjunto com o IPEA – Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas. 
 
Para o cálculo do IDH são utilizados diversos sub-índices em três áreas de 
informações: Educação (incluindo as taxas de alfabetização e de matrícula), 
Longevidade (como esperança de vida ao nascer) e Renda (destacando-se renda per 
capita e origem das rendas). Este índice varia de zero (quando não há nenhum 
desenvolvimento humano) até um (que significa o desenvolvimento humano total). 
Quando o IDH se situa abaixo de 0,500 o desenvolvimento humano do local estudado 
(que pode ser um país, uma região, um Estado, um município, por exemplo) é 
considerado baixo; valores entre 0,500 e 0,799 são considerados médios; a partir de 
0,800 o IDH é considerado alto. 
 
O IDH do Estado do Rio de Janeiro em 2000 ficou em 5º lugar dentre as Unidades da 
Federação, com 0,807, sendo a educação a melhor condição de desenvolvimento 
humano, seguido da renda e da longevidade. Em todos os indicadores o município do 
Rio de Janeiro obteve condições melhores do que o conjunto do Estado, tanto em 
1991 como em 2000. O IDH médio carioca foi o segundo do Estado com 0,842, 
perdendo apenas para Niterói com 0,886. A diferença entre capital e o conjunto do 
Estado se deve as melhores condições de serviços e de vida na primeira, se 
comparado aos municípios do interior. 
 
O Quadro 9.3.2.4-1, a seguir, apresenta o IDH calculado para a AII, comparando-os 
com o do Estado do Rio de Janeiro nos anos de 1990 e 2000. 
 

Quadro 9.3.2.4-1 - Índice de Desenvolvimento Humano (2000). 

IDH Anos 
Rio de 
Janeiro 

Estado 

1991 0,798 0,753 
IDH-M 

2000 0,842 0,807 
1991 0,794 0,731 

IDH-Renda 
2000 0,84 0,779 
1991 0,714 0,690 

IDH-Longevidade 
2000 0,754 0,740 
1991 0,887 0,837 

IDH-Educação 
2000 0,933 0,902 

Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
 
O segmento da longevidade era o mais precário nas esferas analisadas, ficando bem 
abaixo da IDH-médio do índice, o que demonstra majoritariamente a maior 
precariedade nos serviços de saúde e na condição de moradia da população. O IDH-
renda também estava abaixo da média, em virtude da grande desigualdade na 
distribuição. Porém no município do Rio de Janeiro o indicador esteve acima dos 0,8 
pontos, diferentemente do Estado. Enquanto isto, o índice com maior participação no 
resultado médio foi a educação, com valores surpreendentes acima dos 0,9 pontos, o 
que comprova que houve uma maior democratização deste serviço essencial no 
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Estado como um todo e na Capital, porém, a qualidade e a possibilidade de dedicação 
aos estudos ainda permanece bastante concentrada em algumas classes sociais, ou 
seja, variam de acordo com a renda. 
 
Deve-se ressaltar que as médias salariais do município do Rio de Janeiro e da Região 
Metropolitana eram superiores ao conjunto do país. Segundo o IBGE em 2009, a 
capital fluminense detinha um salário médio de 1.748,55 reais, enquanto na Região 
Metropolitana era de 1.435,93 reais, o que representa oito reais a mais que a média 
nacional. 
 
Ao se comparar os dados de 1991 e 2000 observa-se que houveram melhorias em 
todos os indicadores e níveis territoriais, todavia, com maior expressão no conjunto 
do Estado. A melhoria municipal foi em média de 5,5%, sem grandes variações por 
índices, enquanto no Estado houve uma alteração de 7,2% em média. Considerando 
que na última década os governos municipais, estaduais e federais promoveram fortes 
políticas sociais de distribuição de renda, acesso à saúde e à educação, pode-se inferir 
que na atualidade o desenvolvimento humano se encontra em patamares ainda 
melhores que os observados no início da década passada. 
 
No que se refere à renda da população com carteira assinada, o Quadro 9.3.2.4-2 
demonstra que quase 60% do pessoal ocupado com carteira assinada, no município 
do Rio de Janeiro, recebia entre 1 e 3 salários mínimos, sendo a maior porcentagem 
concentrada na faixa média de rendimento entre 1 e 1,5 salário (26,65%), no ano de 
2008. Já a parcela da população com carteira assinada que recebia acima de 15 
salários mínimos representavam 5,09% desse total.   
 

Quadro 9.3.2.4-2: Rendimento médio mensal em salários mínimos – AII (2008). 

Rendimento 
médio 

mensal em 
salários 
mínimos 

Pessoal 
ocupado com 

carteira 
assinada 

% 

Até 0,5 4.268 0,20 

0,51 - 1,00 37.533 1,74 

1,01 - 1,50 576.026 26,65 

1,51 - 2,00 350.490 16,21 

2,01 - 3,00 346.807 16,04 

3,01 - 4,00 205.687 9,52 

4,01 - 5,00 132.178 6,11 

5,01 - 7,00 162.763 7,53 

7,01 - 10,00 117.333 5,43 

10,01 - 15,00 86.571 4,00 

15,01 - 20,00 43.183 2,00 

Mais de 20,00 66.854 3,09 

Ignorado 32.005 1,48 
Fonte: Anuário Estatístico da cidade do Rio de Janeiro - 2010 
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Os dois Quadros a seguir, 9.3.2.4-3 e 9.3.2.4-4, demonstraram as condições de 
habitação existentes no município do Rio de Janeiro. Segundo dados de 2009 do 
IBGE, existiam no município do Rio de Janeiro 2.164.921 domicílios particulares. 
Desprezando a variação entre 2007 e 2009, pode-se aferir que 10% dos domicílios 
encontram-se em situação inadequadas de moradia. No município existiam mais de 12 
mil domicílios em condições precárias, isto é, rústicos ou improvisados; em quase 70 
mil havia cômodos e famílias secundárias conviventes; em mais de 121 mil moradias 
o aluguel era um ônus excessivo aos moradores comprometendo mais de 30% 
orçamento familiar de até três salários mínimos; e aproximadamente 18 mil domicílios 
detinham adensamentos excessivos com mais de três pessoas por dormitório.  
 

Quadro 9.3.2.4-3 - Situação de Moradia (2006-2007). 

Domicílios 
AII 

2006 2007 

Habitação Precária 8.734 12.685 

Coabitação Familiar 150.968 69.763 

Ônus excessivo com aluguel 126.638 121.769 

Adensamento excessivo - 17.758 

Total 286.340 221.975 
Fonte: Armazém de Dados 

 
De acordo com o IBGE (2010), as unidades habitacionais no município eram 
classificadas e quantificadas da seguinte forma: casas (54,6%), casa de vila ou 
condomínio (6,8%), apartamento (37,6%) e habitações em casa de cômodo, cortiço 
ou cabeça de porco (1%).  
 
Contudo, como pode ser observado nos dados acima e no Quadro 9.3.2.4-4 abaixo 
houve uma diminuição do déficit habitacional constatada pela diminuição de 22,5% 
das moradias em condições inadequadas e pelo surgimento de novos lançamentos 
imobiliários. Entre 2009 e 2010, foram lançados quase 35 mil novas unidades, em 195 
empreendimentos no município. Um incremento de quase 2% do número total de 
domicílios existentes. É de se esperar, no entanto, que a maioria desses 
empreendimentos não seja direcionada as classes mais necessitadas, tendo em vista 
que esse não é o público alvo das imobiliárias. 
 

Quadro 9.3.2.4-4 - Lançamentos Imobiliários (2009-2010). 

Lançamento Imobiliário 

2009 2010 AII 

Empreendimento Unidade Empreendimento Unidade 

Residencial 63 10.663 103 16.787 
Comercial 12 3.580 17 3.130 
Total 75 14.243 120 19.917 

Fonte: Armazém de Dados 
 
Ainda é relevante apontar qual o perfil da família que ocupa as residências na cidade, 
Assim, o Quadro 9.3.2.4-5 abaixo, mostra o tipo de composição familiar do município 
do Rio de Janeiro. Observa-se que 39,74% das famílias possuíam uma composição 
familiar mais tradicional, ‘casal com filhos’. Os três tipos de composição mais comuns, 
na seqüência, eram: ‘casal sem filhos’ (14,05%), ‘mulher sem cônjuge com filhos’ 
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(13,96%) e ‘pessoa sozinha’ (13,09%). Observa-se que o tipo ‘mulher sem cônjuge e 
com filhos’ era muito superior ao tipo ‘homem sem cônjuge e com filhos’ (1,61%) o 
que indica que entre os responsáveis pela família solteiros, a imensa maioria são 
mulheres. Outras composições significativas eram ‘casal com filhos e com parentes’ 
(5,21%) e ‘mulher sem cônjuge com filhos e parentes’ (4,25%), indicando que boa 
parte das famílias abrigava parentes para além da unidade familiar mais restrita (pais 
e filhos). 
 

Quadro 9.3.2.4-5 – Tipos de Composição Familiar (2010). 

Tipo de composição familiar 
Número de 

Famílias 

Pessoa sozinha 251.043 

Duas ou mais pessoas sem parentesco 11.084 

Casal sem filhos 269.589 

Casal sem filhos e com parentes 36.656 

Casal com filhos 762.278 

Casal com filhos e com parentes 100.005 

Mulher responsável pela família sem cônjuge com filhos 267.765 

Mulher responsável pela família sem cônjuge com filhos e com parentes 81.453 

Homem responsável pela família sem cônjuge com filhos 30.900 

Homem responsável pela família sem cônjuge com filhos e com 
parentes 

9.439 

Outro 97.965 

Total 1.918.177 
   Fonte: IBGE, 2010. 
 
 
9.3.2.5 Educação 
 
O serviço de educação na capital do Estado do Rio de Janeiro e na Região de Governo 
é desenvolvido por meios formais e informais, por variadas instituições de ensino e de 
interesse social. O ensino formal é promovido por instituições de ensino públicas - 
municipais, estaduais, e federais - e pela rede de escolas privadas existente nos 
municípios. A educação informal é fornecida especialmente por entidades comunitárias 
e ONGs, além de um número não determinado de pequenas escolas e creches não 
registradas. 
 
O principal mecanismo para se aferir a situação da população em termos de 
qualificação e instrução educacional se faz por meio da medição da taxa de 
alfabetismo, isto é a capacidade de ler e escrever. O índice de analfabetismo do IBGE 
de 2000, apresentado no Quadro 9.3.2.5-1, a seguir, comprova uma situação de 
difusão e democratização do ensino na população carioca. Esse município apresentou 
apenas 4,4% das pessoas maiores de 15 anos sem a capacidade de ler e escrever. 
Essa proporção foi ainda melhor que a encontrada no Estado do Rio de Janeiro no 
mesmo período (6,2%). A Região Metropolitana apresentou, em 2000, índice bem 
próximo ao estadual.  
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Quadro 9.3.2.5-1 – Taxa de Analfabetização (1991-2000). 

Taxa de 
Analfabetismo Município, 

Estado 

1991 2000 

Rio de Janeiro 6,1 4,4 

Estado 9,7 6,2 
Fonte: PNUD 

 
 
Apesar do relativo baixo índice de analfabetismo, o município e o Estado ainda precisa 
percorrer um árduo caminho para alcançar a erradicação absoluta. Todavia, o que se 
percebe é um processo de crescimento do alfabetismo na capital, acompanhando a 
tendência estadual e nacional, como pode ser observado na diminuição do 
analfabetismo entre 1991 e 2000. Além disso, por se tratar de um dado de 2000, se 
pode supor que esse número já é inferior na atualidade, por conta dos esforços de 
alfabetização de jovens e adultos que vem sendo empreendidos por todas as esferas 
de governo e das políticas de fixação de alunos da escola, inclusive associada a 
programas sociais de distribuição de renda como Bolsa Família.  
 
Embora haja, de uma maneira geral, uma redução do índice de analfabetismo, há de 
se levar em conta que entre a população considerada alfabetizada encontra-se um 
grupo significativo de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas com 15 anos ou mais 
de idade com menos de quatro anos de estudos completos, segundo o IBGE. A 
UNESCO caracteriza o analfabeto funcional como uma pessoa que possui a habilidade 
de ler e escrever, mas é incapaz de interpretar o que é lido e de utilizar a escrita e a 
leitura em atividades cotidianas. Das aproximadamente 85% de pessoas alfabetizadas 
no ano 2000, 12,9% eram consideradas analfabetas funcionais no município do Rio de 
Janeiro (Quadro 9.3.2.5-2).  
 

Quadro 9.3.2.5-2 – Taxa de Analfabetismo Funcional (1991-2000). 

Taxa de 
Analfabetismo 

Funcional 
Município, 

Estado 

1991 2000 

Rio de Janeiro 16,3 12,9 

Estado 23,8 18,3 

Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento humano 
 
 
No ano 2000, considerando-se as pessoas com mais de 25 anos de idade, 
aproximadamente 85% da população municipal possuía mais de quatro anos de 
estudo. O maior percentual (26,9%), registrado na faixa entre 11 a 14 anos de 
estudo, correspondia à mais de 940 mil pessoas que cursaram no mínimo o ensino 
básico completo: ensino fundamental e médio. Quase com a mesma proporção 
populacional encontra-se a faixa de 4 a 7 anos de estudos, que representa 25,1% da 
população. Esse percentual corresponde à 880.166 pessoas que cursaram 
aproximadamente o ensino fundamental (1ª à 4ª série), sem necessariamente o 
terem concluído (Quadro 9.3.2.5-3). Isso comprova que apesar de apresentar uns dos 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 9-230

melhores IDHs de Educação do país, mais da metade da população carioca não tinha 
sequer finalizado se quer o ensino médio. 
 

Quadro 9.3.2.5-3 – Anos de estudo para população com 25 anos ou mais (1991-2000). 

População com 25 anos ou mais  

1991 2000 Anos de estudo 

Total % Total % 
Sem instrução ou menos de 1 
ano 244.802 7,7 180.546 5,1 

De 1 a 3 anos 307.636 9,7 329.590 9,4 

De 4 a 7 anos 896.889 28,2 880.166 25,1 

De 8 a 10 anos 530.635 16,7 616.651 17,6 

De 11 a 14 anos 722.685 22,8 942.867 26,9 

15 anos ou mais 462.476 14,6 549.044 15,6 

Alfabetização de adultos 9.587 0,3 - - 

Não determinado 424 0 12.422 0,3 

Total 3.175.134 100 3.511.286 100 
 Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento humano 

 
 
O Quadro 9.3.2.5-4, a seguir, mostra a oferta de escolas e o número de matrículas 
nos diferentes níveis escolares do município estudado, da Região de Governo e do 
Estado, no ano de 2009. 
 
A creche e a pré-escola são de um modo geral segmentos sub-atendidos pelo poder 
público e sendo assim de grande carência para população. No Rio de Janeiro existiam 
1.155 creches e 1.845 pré-escolas, atendendo pouco menos de 110 mil alunos e 89 
mil crianças, respectivamente. Deste modo, observa-se que havia um déficit de 
matrículas oferecidas nestes segmentos, uma vez que apenas 39% das crianças com 
até 3 anos eram atendidas nas creches e 58,5% das crianças entre 4 e 5 anos eram 
atendidas nas instituições com pré-escola. Em todos os níveis o serviço era oferecido 
por instituições municipais e privadas. As instituições privadas se faziam 
predominante na capital com 77% das creches e 61% das pré-escolas, e 72% e 56% 
das matrículas. Na Região Metropolitana as escolas privadas também tinham maior 
participação no total de unidades e no total de alunos, atendendo 67% dos alunos de 
creches e 54% de pré-escola. Já no conjunto do Estado às instituições municipais 
detinham 57% das matrículas em creches e 63% em pré-escolas.  
 
O Ensino Fundamental é de responsabilidade da esfera municipal, e era ela quem 
concentrava a maioria dos alunos matriculados. No município do Rio de Janeiro havia 
2.148 unidades escolares que atendiam quase 810 mil alunos. Destes, 69% 
freqüentavam as escolas municipais, na RMRJ eram 57% e no Estado, 59%. Contudo, 
no município do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana a maioria dos 
estabelecimentos era privado, e estes atendiam mais de um quarto dos alunos. As 
escolas estaduais também tinham papel importante na RMRJ e no Estado, com 17% e 
19% do alunado, respectivamente. Deve-se ressaltar que no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio as instituições federais apresentavam uma pequena participação no 
número de estabelecimentos e matrículas.  
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No Ensino Médio existiam 700 unidades e mais de 260 mil estudantes na cidade do 
Rio de Janeiro. Juridicamente o Ensino Médio é de responsabilidade dos Estados. 
Sendo assim, os estabelecimentos estaduais detinham mais de 77% dos estudantes 
da AII, 80% da RMRJ e 79% do Estado. Contudo, na capital o número de 
estabelecimentos particulares se prevalecia aos estaduais, com 58% das unidades. Na 
RMRJ os dois tipos de estabelecimentos se equivaliam e no Estado havia uma pequena 
vantagem para as escolas estaduais (53%). No nível médio, as escolas federais 
chegaram a representar 3% dos alunos da AII e 2% da RMRJ e do Estado.  
 
Para os mais de 8 mil alunos que necessitavam da Educação Especial com 
metodologias diferenciadas de ensino e aprendizagem, existiam apenas 345 escolas 
no município do Rio de Janeiro, quase a totalidade municipal (94%), e atendendo 
78% dos alunos. As instituições federais participavam com o atendimento de 10% dos 
estudantes e privadas com 8%. Na Região Metropolitana e no Estado, os 
estabelecimentos municipais perdiam força, mas continuavam atendendo a maior 
parte dos alunos. Na RMRJ e no Estado as escolas municipais atendiam 62% e 52% 
dos alunos com necessidades especiais, respectivamente, sendo complementadas 
principalmente pelas instituições privadas (19% e 33%) e estaduais (13% e 11%). 
Destacam-se entre as duas instituições federais especializadas nesse tipo de 
educação: o Instituto Benjamin Constant, no bairro da Urca, para deficientes visuais, 
e o Instituto dos Surdo-Mudos, no bairro de Laranjeiras, dedicado à educação de 
deficientes auditivos. 
 
A Educação de Jovens e Adultos - EJA faz parte de uma política nacional amplamente 
difundida pelo país e presente com força no município estudado, com a presença dos 
dois segmentos de ensino para atender os alunos em defasagem. O EJA era oferecido 
para 125 mil alunos primordialmente pela rede pública estaduais de ensino, que 
congregavam mais de 45% das escolas e 70% dos alunos em todas as esferas 
territoriais estudadas. Pouco mais de um quinto dos alunos freqüentavam as escolas 
municipais e o restante estava em instituições privadas. Este alunado estava 
distribuído em 419 unidades de ensino. 
 
A Figura 9.3.2.5-1 a seguir expõe a distribuição dos alunos da AII nos diferentes tipos 
de instituições por níveis de ensino. 
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Figura 9.3.2.5-1 - Matriculas em Estabelecimento de Ensino na AII (2009). 

Fonte: CEPERJ 
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Quadro 9.3.2.5-4 - Estrutura Educacional por Matrículas e Estabelecimentos (2009). 

Estabelecimentos Matrículas AII, Região 
Metropolitana e 

Estado 

Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada Total 

Creche 

Rio de Janeiro 2 5 257 891 1.155 236 289 30.527 78.651 109.703 

Região Metropolitana 3 5 430 1.209 1.647 269 289 43.453 90.387 134.398 

Estado 3 5 1.250 1.600 2.858 269 289 79.073 59.390 139.021 

Pré-Escola 

Rio de Janeiro 2 5 720 1.118 1.845 74 394 38.394 49.864 88.726 

Região Metropolitana 3 6 1.352 2.041 3.402 96 413 80.269 95.637 176.415 

Estado 3 19 3.170 2.674 5.866 96 986 208.835 122.847 332.764 

Ensino Fundamental 

Rio de Janeiro 13 74 1.014 1.047 2.148 10.158 26.065 556.942 216.719 809.884 

Região Metropolitana 14 582 1.865 2.001 4.462 10.438 286.227 965.487 418.280 1.680.432 

Estado 14 1.059 3.833 2.638 7.544 10.438 436.182 1.392.724 514.188 2.353.532 

Ensino Médio 

Rio de Janeiro 13 282 - 405 700 8.275 203.740 - 51.485 263.500 

Região Metropolitana 20 657 1 658 1.336 10.880 384.986 360 86.339 482.565 

Estado 29 1.054 36 882 2.001 14.249 504.510 8.264 108.395 635.418 

Educação Especial 

Rio de Janeiro 2 4 324 15 345 804 349 6.238 626 8.017 

Região Metropolitana 2 42 408 35 487 804 1.708 8.099 2.522 13.133 

Estado 2 83 460 90 635 804 2.139 9.911 6.212 19.066 

Educação de Jovens e Adultos 

Rio de Janeiro - 198 115 106 419 - 88.496 26.268 11.073 125.837 

Região Metropolitana 1 432 307 194 934 97 195.783 63.659 19.346 278.885 

Estado - 738 660 238 1.636 97 321.365 98.208 23.354 443.024 

Fonte: CEPERJ 
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Pretendendo analisar com maior propriedade as condições e a qualidade de ensino 
oferecida é importante ainda identificar os equipamentos e serviços de educação que 
permitem um melhor funcionamento das escolas e um melhor aprendizado dos 
alunos. Para tanto os Quadros 9.3.2.5-5 e 9.3.2.5-6 e as Figuras 9.3.2.5-2 e 9.3.2.5-
3 apresentam dados quantitativos da presença de diversos e importantes itens no dia-
a-dia das escolas no município da AII, considerando os tipos de gerenciamento das 
instituições. 
 
No ano 2008, foram encontrados no município do Rio de Janeiro um bom número de 
instituições com computadores e acesso a internet, mas muito poucos com serviços 
de banda larga. Em média eram 95,5% das instituições com computadores, sendo 
que 86,3% tinham acesso à internet e só 34,5% a banda larga. As instituições mais 
preparadas eram as federais onde todas as escolas tinham computador e internet, 
sendo 70,8% em sistema de banda larga. Nas particulares estavam as piores 
condições, isto é, 93,7% dos colégios com computadores e 77,2% com acesso 
internet. Apesar da rede de ensino particular ter apresentado pouco mais da metade 
dos estabelecimentos com banda larga, a pior situação estava na rede municipal com 
apenas 10,4% das escolas com acesso rápido. Apenas neste quesito a rede estadual 
esteve melhor que a municipal (35%), no restante as condições eram priores (98,9% 
e 99,5% das instituições com computadores e, 89,2% e 96,9% com internet, nas 
escolas estaduais e nas municipais respectivamente). 
 
Os aparelhos audiovisuais são bastante utilizados como instrumentos de ensino pelos 
professores dos mais diferentes níveis de ensino. No município do Rio de Janeiro, 
quase a totalidade das instituições de ensino apresentavam equipamentos para uso 
dos docentes. Encontravam-se aparelhos de televisão em 98,6% dos 
estabelecimentos, sendo 93,8% equipados com DVD, e 85,6% com vídeos cassete. 
Mais uma vez, a rede federal estava melhor equipada com todas as escolas com 
televisão e DVD, e 95,8% com vídeo cassete. A rede estadual, onde se encontrou o 
pior resultado, tinha 97,5% das escolas com televisão, pouco a menos que a rede 
particular (97,9%), já na rede municipal quase a totalidade dos estabelecimentos 
possuíam televisores. Os aparelhos de DVD e vídeo eram menos encontrados na rede 
particular, estando em apenas 90,6% e 76,6% dos colégios. Dentre as públicas a rede 
estadual tinha a pior condição com 93,7% e 91,3% das escolas apresentavam DVD e 
vídeo, enquanto na rede municipal eram 97,9% e 95,3%, com DVDs e vídeos-
cassetes. Outro equipamento bastante utilizado, mas com pouca difusão nas escolas 
da capital é o retroprojetor, que estava presente em 51,3% das instituições, sendo 
que as federais continham 91,7% com o equipamento, as estaduais, 70,9%, as 
municipais, 55,3%, e as escolas particulares, 42,6%. 
 
As máquinas copiadoras e as impressoras também são equipamentos importantes 
para reprodução de materiais didáticos diferenciados. O primeiro equipamento estava 
presente em 81,2% das escolas, sendo que foram identificadas em toda rede de 
ensino federal, 97,8% da municipal, 78,9% da estadual e 68,8% da particular. As 
impressoras eram mais difundidas estando em média em 93,8% das escolas. Nas 
instituições estaduais era aonde mais se encontra o equipamento 98,7%, seguido 
pelas municipais (96,9%), federais (91,7%) e privadas (90,2%). 
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Quadro 9.3.2.5-5 - Equipamentos existentes nas Escolas do Rio de Janeiro por Tipo de Instituição (2008). 
Unidades com Equipamentos 

AII 
Dependência 

Administrativa 
Total de 
Unidades Computadores Internet 

Internet 
Banda 
Larga 

Televisão 
Aparelho 

DVD Impressora 
Máquina 

Copiadora 
Retro 

Projetor 
Video 

Cassete 

Federal 24 24 24 17 24 24 22 24 22 23 

Estadual 446 441 398 156 435 418 440 352 316 407 

Municipal 1.311 1.304 1.270 136 1.309 1.283 1.270 1.282 725 1.249 

Privada 1.701 1.593 1.314 893 1.666 1.541 1.534 1.170 724 1.303 

Rio de 
Janeiro 

Total 3.482 3.362 3.006 1.202 3.434 3.266 3.266 2.828 1.787 2.982 
Fonte: CEPERJ 

 
 

Quadro 9.3.2.5-6 - Infraestrutura existentes nas Escolas do Rio de Janeiro por Tipo de Instituição (2007). 
Infraestrutura 

AII 
Dependência 

Administrativa 
Total de 
Unidades Biblioteca* 

Laboratório 
de 

Informática 

Laboratório 
de Ciências 

Quadra de 
Esporte Refeitório* 

Sala para 
TV-Vídeo* 

Federal 24 23 22 18 20 19 21 

Estadual 446 186 140 107 319 307 199 

Municipal 1.311 69 433 145 626 1261 458 

Privada 1.701 893 956 382 883 1103 1145 

Rio de Janeiro 

Total 3.482 1171 1551 652 1847 2690 1823 
Fonte: CEPERJ 
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A Figura 9.3.2.5-2, abaixo, expressa a distribuição de cada um dos equipamentos nos 
diferentes tipos de instituições de ensino no município do Rio de Janeiro. 
 

 
Figura 9.3.2.5-2 - Equipamentos por Tipos de Estabelecimento de Ensino AII (2008). 

Fonte: CEPERJ. 
 
 
Como pode ser observado no Quadro 9.3.2.5-4, as infraestruturas não eram tão bem 
difundidas com os equipamentos na rede escolar carioca. Em média 77,3% das 
instituições possuíam refeitórios, na rede municipal eram 96,2%, na federal, 79,2%, 
na estadual, 68,9%, e nas privadas, 64,8%. As quadras de esporte foram vistas em 
apenas 53,1% das instituições da cidade, sendo que 83,3% das federais, 71,4% das 
estaduais, 51,9% das privadas e 47,7% das municipais possuíam quadras de 
esportes. As bibliotecas e as salas de vídeo estavam em 33,6% e 53,4% das escolas 
do município. A rede de ensino federal era a que mais apresentava as infraestruturas 
(95,8% e 87,5%), seguido pela rede particular (67,3% e 52,5%), estadual (41,7 e 
44,7) e municipal, na qual a situação era extremamente preocupante com apenas 
5,2% das escolas com biblioteca e 35% com sala de vídeo. Já os laboratórios de 
informática e de ciências estavam contidos em 44,5% e 18,7% das escolas. Os 
laboratórios de informática estavam em 91,5% dos colégios federais, 56,2% dos 
privados, 33% dos municipais e, 31,3% dos estaduais. Enquanto isso, os laboratórios 
de ciências eram a mais rara das infraestruturas, existentes apenas em 75% das 
instituições federais, 24% das estaduais, 22,5% das privadas e 11% das municipais.  
A Figura 9.3.2.5-3, a seguir, expõe a porcentagem de infraestruturas essenciais para 
o ensino e aprendizagem em cada tipo de instituições de ensino no município do Rio 
de Janeiro. 
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Figura 9.3.2.5-3 - Infraestrutura por Tipos de Estabelecimento de Ensino (2007). 

Fonte: CEPERJ. 
 
 
Em 2008, a cidade do Rio de Janeiro também possuía instituições de ensino 
profissionalizante: como o SENAI, com 10 estabelecimentos, e o SENAC, com 27 
estabelecimentos e a Escola Nacional de Circo, a única do país. O Ensino Superior é 
formado por seis universidades públicas e mais de 67 instituições privadas, de acordo 
com o Quadro 9.3.2.5-7. A capital concentrava mais da metade dos estabelecimentos 
de ensino superior e das matrículas, o que representa uma má distribuição do serviço 
no Estado. No restante da Região Metropolitana havia mais 24 estabelecimentos 
atendendo aproximadamente 125 mil pessoas. Além disso, a cidade do Rio de Janeiro 
ainda apresentava mais de 60 instituições de pesquisa e desenvolvimento, centros de 
excelência, e cursos de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado. 
 

Quadro 9.3.2.5-7 - Matrículas e Estabelecimentos do Ensino Superior (2008). 

AII, Região 
Metropolitana e 

Estado 
Estabelecimentos Matrículas 

Ensino Superior 

Rio de Janeiro 73 315.059 

Região 
Metropolitana 

97 441.156 

Estado 136 539.124 
CEPERJ 2008. 

 
A eficiência e rendimento escolar na AII não se afastavam muito dos encontrados no 
conjunto do Estado. A taxa de reprovação era melhor, porém bem próxima, às 
estaduais no Ensino Fundamental (10,6% e 13,6%) e piores no Ensino Médio (14,3% 
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em relação 13,3%). De acordo com o Quadro 9.3.2.5-8, a taxa de abandono escolar 
esteve 1% abaixo dos índices da totalidade do Estado no Ensino Fundamental e 1% 
acima no Ensino Médio.  
 

Quadro 9.3.2.5-8 - Eficiência e Rendimento Escolar - 2005. 

Taxa de 
Reprovação 

(%) 

Taxa de  
Abandono 

(%) 

Taxa de 
 Distorção 

Idade-Série 
(%)* 

Taxa de  
Distorção 

Idade-Conclusão 
(%) 

AII 
 Estado 

Ensino 
Funda 
mental 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Funda 
mental 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Funda 
Mental 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Funda 
mental 

Ensino 
Médio 

Rio de Janeiro 10,6 14,8 4,1 16,5 20,8 55,6 62,2 46,7 

Estado 13,6 13,3 5,1 15,6 29,3 54,9 65,6 48,6 

Fonte: MEC/INEP. 
 
 
As taxas de distorção são sempre alarmantes nos dois níveis territoriais e de ensino 
analisados, como pode de ver na Figura 9.3.2.5-4 As escolas do Ensino Fundamental 
do município e do Estado tiveram taxa de distorção Idade-Série de 20,8% e 29,3%. 
No Ensino Médio a situação era ainda pior, por acumularem os atrasos da educação 
fundamental às altas taxas de reprovação, alcançando assim 55,6% e 54,9%, na 
capital e no Estado respectivamente. A distorção se agrava ainda mais ao se examinar 
a relação idade-conclusão no Ensino Fundamental e melhora comedidamente no 
Ensino médio. Contudo, deve-se levar em consideração que parte da melhora no 
segundo nível de ensino é influenciada pelo aumento da evasão escolar. Dos alunos 
que terminaram o Ensino Fundamental e Médio na cidade do Rio de Janeiro, 62,2% e 
46,7%, respectivamente, apresentavam idades fora dos padrões de conclusão. Na 
média estadual, esse índice era um pouco maior nas duas esferas, 65,6% e 48,6%.  
 

 
Figura 9.3.2.5-4 - Eficiência e Rendimento Escolar (2005). 

Fonte: MEC/INEP. 
9.3.2.6 Saúde 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-239

A análise do setor de Saúde no município do Rio de Janeiro será direcionada a 
diferentes temas capazes de conferir um diagnóstico geral do setor como Mortalidade 
Infantil, Geral, Morbidade, Estrutura, dentre outros.  
 
É importante ressaltar que os dados utilizados nas análises, tanto de mortalidade 
como de morbidade hospitalar, são os números oficiais apresentados pelo Ministério 
da Saúde/DATASUS, referindo-se sempre ao local de residência dos falecidos ou 
pacientes internados, não importando onde se deram os óbitos ou as internações. 
Para as crianças menores de um ano foi considerado o local de residência da mãe. 
 
Na apresentação das causas de mortalidade e morbidade foi utilizada a classificação 
adotada pela OMS – Organização Mundial da Saúde, de acordo com os Capítulos da 
10ª Revisão do Código Internacional de Doenças (CID-10), apresentada a seguir no 
Quadro 9.3.2.6-1. 
 

Quadro 9.3.2.6-1 - Código Internacional de Doenças (CID-10). 
Capítulos 
CID-10 

Tipologia 

I Algumas doenças infecciosas e parasitárias 
II Neoplasias (tumores) 
III Doenças de sangue, órgãos hematopoéticos e transtornos imunitários 
IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 
V Transtornos mentais e comportamentais 
VI Doenças do sistema nervoso 
VII Doenças do olho e anexos 
VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide 
IX Doenças do aparelho circulatório 
X Doenças do aparelho respiratório 
XI Doenças do aparelho digestivo 
XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo 
XIII Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 
XIV Doenças do aparelho geniturinário 
XV Gravidez, parto e puerpério 
XVI Algumas afecções originadas no período perinatal 
XVII Malformação congênita, deformidades e anomalias cromossômicas 
XVIII Sintomas e sinais achados anormais em exames clínicos e laboratoriais 
XIX Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas 
XX Causas externas de morbidade e mortalidade 
XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com serviços de saúde 

Fonte: Organização Mundial da Saúde – OMS. 
 
 
O setor de saúde no Estado do Rio de Janeiro, como no restante do país, apresenta 
notórias deficiências, tanto na estrutura existente como, por via de conseqüência, na 
qualidade do atendimento prestado à população. O município do Rio de Janeiro, 
apesar de concentrar grande parcela das unidades de saúde de todo o Estado, possui 
alguns bons exemplos de precariedade nos serviços prestados, em particular no 
serviço público. Coexistem, assim, centros de excelência em diversas especialidades, 
públicos e privados, com hospitais em mau estado de conservação, com falta de 
equipamentos, pessoal insuficiente e, muitas vezes, sem os materiais, equipamentos 
e medicamentos necessários ao seu bom funcionamento. 
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Mortalidade Infantil 
 
O Coeficiente de Mortalidade Infantil (número de óbitos de menores de um ano por 
grupos de mil nascidos vivos) é considerado um dos indicadores significativos dos 
níveis de saúde e qualidade de vida de uma população. Altos índices indicam, em 
geral, condições insatisfatórias de saneamento, de atendimento pela infra-estrutura 
de saúde, baixo nível de nutrição e, também, de educação. 
 
No Brasil, apesar de terem diminuído bastante os índices de mortalidade infantil desde 
a década de 1970, em virtude principalmente da redução na mortalidade ocasionada 
por doenças infecto-parasitárias, ainda é bastante elevado o CMI - Coeficiente de 
Mortalidade Infantil em todas as suas regiões do país. No Estado do Rio de Janeiro 
como um todo, e também na cidade do Rio de Janeiro, a situação não é diferente, 
com o CMI situando-se sempre acima de 10 óbitos de menores de um ano para cada 
1000 crianças nascidas vivas, índice máximo considerado aceitável para populações 
com níveis adequados de saúde. O Quadro 9.3.2.6-2, a seguir, apresenta o CMI em 
anos recentes. 
 

Quadro 9.3.2.6-2 - Índices de Mortalidade Infantil (2004-2008). 

Anos Municípios, 
AII, 

Estado 2004 2005 2006 2007 2008 
Óbitos Infantis 

Rio de Janeiro 1.339 1.171 1.128 1.080 1.132 
Região Metropolitana 2.916 2.592 2.418 2.349 2.270 
Estado 3.963 3.571 3.339 3.205 3.106 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (*) 
Rio de Janeiro 15,4 13,9 13,7 13,1 13,7 
Região Metropolitana 17,1 15,8 15,1 14,7 14,2 
Estado 17,2 16,0 15,3 14,8 14,4 

Fonte: MS/DATASUS. Cálculos da Consultora. 
(*) Óbitos infantis por grupos de mil nascidos vivos. 

 
 
Como se pode verificar nos números apresentados, o Coeficiente de Mortalidade 
Infantil da capital, no ano de 2008, apresentava perfil bastante parecido com o da 
Região Metropolitana e também a do Estado. Apesar de ter obtido índice menor que a 
Região Metropolitana e o próprio Estado, o CMI da cidade do Rio de Janeiro ainda 
apresentava índice superior ao máximo aceitável.  
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Figura 9.3.2.6-1 - Coeficiente de Mortalidade Infantil. 

Fonte: MS/SVS/DASIS-SIM. Elaboração da Consultora. 
 
 
Entre os anos de 2004 e 2007, a cidade do Rio de Janeiro apresentou uma tendência 
de queda no índice de CMI, tendo a queda mais significativa ocorrido entre os anos de 
2004 e 2005, como se pode verificar na Figura 9.3.2.6-1, acima. Apesar da queda 
registrada nos períodos mencionados, para o ano de 2008 registrou-se elevação do 
índice. O padrão de aumento a partir de 2007, verificado no município, não se repete 
na Região Metropolitana e no Estado, onde o CMI permaneceu em queda constante, 
apesar de manterem-se acima do índice da capital. 
  
Em termos absolutos os números de óbitos infantis identificados eram altos, chegando 
ao valor de 1.339 óbitos na AII em 2004. Em 2008, a capital registrou 1.132 óbitos 
infantis, o que representava, aproximadamente, metade dos óbitos na Região 
Metropolitana. Em relação ao Estado, observa-se que os óbitos absolutos registrados 
na AII correspondiam a 36% do óbito infantil em todo o Estado. 
 
No Estado do Rio de Janeiro, assim como na Região Metropolitana e no município do 
Rio de Janeiro, a principal causa de mortalidade infantil no ano estudado foram às 
afecções originadas no período neonatal (Cap. XVI do CID-10), que correspondiam a 
mais da metade do total de óbitos infantis, seguida das afecções originadas por 
malformação congênita, deformidades e anomalias cromossômicas (Cap. XVII do CID-
10), como mostra o Quadro 9.3.2.6-3, a seguir. 
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Quadro 9.3.2.6-3 - Mortalidade Infantil, por causas (2008). 

Capítulos 
CID-10 

Rio de 
Janeiro 

Região 
Metropolitana 

Estado 

I 60 144 157 
II 1 3 5 
III 2 6 7 
IV 15 24 31 
VI 20 44 61 
VII - 1 3 
VIII - 2 2 
IX 18 28 38 
X 64 134 166 
XI 4 16 25 
XII 1 2 2 
XIII 1 2 2 
XIV 7 8 9 
XVI 610 1.280 1.781 
XVII 257 444 603 
XVIII 31 66 82 

XX 41 96 132 
Total 1.132 2.300 3.106 

Fonte: MS/DATASUS. 
 
 
As afecções no período neonatal representaram 53,9%, 55,7% e 57,3% do total de 
óbitos infantis para a AII, Região Metropolitana e o Estado respectivamente, enquanto 
as afecções de malformação congênita, deformidades e anomalias cromossômicas 
correspondiam a 22,7%, 19,3% e 19,4% dos óbitos. 
 
Outras afecções que tiveram expressão no total de óbitos infantis foram às afecções 
causadas por doenças infecciosas e parasitárias (Cap. I do CID-10) e as afecções 
causadas por doenças do aparelho respiratório (Cap.X do CID-10). Essas afecções 
representaram um pouco mais de 5% dos óbitos infantis na capital, na Região 
Metropolitana e também no Estado. 
 

Mortalidade Geral 
 
Ao se examinar as causas da mortalidade geral na cidade do Rio de Janeiro, na Região 
Metropolitana e no conjunto do Estado ressaltavam-se as doenças do aparelho 
circulatório (Cap. IX do CID-10), que incluem os infartos e os acidentes vasculares 
cerebrais, doenças mais vinculadas a questões da maioridade. Na AII as doenças do 
aparelho circulatório causaram 31% dos óbitos, já na Região Metropolitana e no 
Estado correspondiam a 30%. Outras causas de morte que tiveram relevância no 
município foram às neoplasias (Cap. II) representando 17% das mortes, enquanto no 
Estado e na Região Metropolitana representaram 15% dos óbitos gerais. Também as 
causas externas de morbidade e mortalidade (Cap. XX) e as doenças do aparelho 
respiratório (Cap. X) ocupam lugar de destaque, tanto na AII quanto na Região 
Metropolitana e no conjunto do Estado. Estas afecções causaram aproximadamente 
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10% dos óbitos. O Quadro 9.3.2.6-4, a seguir, detalha os dados de mortalidade 
referentes ao ano de 2008. 
 

Quadro 9.3.2.6-4 - Mortalidade Geral (2008). 

Capítulos 
CID-10 

Rio de 
Janeiro 

Região 
Metropolitana 

Estado 

I 2.914 4.858 6.016 
II 8.694 14.147 18.596 
III 290 565 751 
IV 3.262 6.413 8.464 
V 534 793 1.118 
VI 1.196 1.782 2.438 
VII 3 5 8 
VIII 7 12 16 
IX 15.929 27.536 37.080 
X 5.469 9.245 12.311 
XI 2.284 4.109 5.517 
XII 191 298 397 
XIII 226 331 431 
XIV 1.353 2.268 2.973 
XV 54 113 150 
XVI 612 1.283 1.785 
XVII 326 576 793 
XVIII 3.267 7.274 9.270 

XX 5.185 10.060 14.420 
Total 51.796 91.668 122.534 

Fonte: MS/DATASUS. 

 
 

Ao se comparar os indicadores de mortalidade do município, da região de governo e 
do Estado, se observa certa similaridade tanto no coeficiente de mortalidade como em 
porcentagem. 
 
O Quadro 9.3.2.6-5 demonstra a importância relativa de cada tipo de causa da 
mortalidade e sua relação com a população total a partir do coeficiente de mortalidade 
total. Neste quadro pode-se constatar a taxa de mortalidade por 10.000 habitantes. 
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Quadro 9.3.2.6-5 - Coeficientes de Mortalidade Total por causas – 2008 (por 10.000 
habitantes). 

Capítulos 
CID-10 

Rio de 
Janeiro 

Região 
Metropolitana 

Estado 

I 4,7 4,1 3,8 
II 14,1 12,0 11,7 
III 0,5 0,5 0,5 
IV 5,3 5,4 5,3 
V 0,9 0,7 0,7 
VI 1,9 1,5 1,5 
VII 0,0 0,0 0,0 
VIII 0,0 0,0 0,0 
IX 25,9 23,4 23,4 
X 8,9 7,8 7,8 
XI 3,7 3,5 3,5 
XII 0,3 0,3 0,3 
XIII 0,4 0,3 0,3 
XIV 2,2 1,9 1,9 

XV (*) 0,1 0,3 0,3 
XVI (**) 84,7 84,0 85,8 

XVII 0,5 0,5 0,5 
XVIII 5,3 6,2 5,8 

XX 8,4 8,5 9,1 
Total 84,1 77,8 77,2 

(*) Considerada somente população feminina em idade fértil 
(**) Considerada somente crianças menores de 1 ano 

Fonte: MS/DATASUS. 
 
 
A partir da análise do Quadro 9.3.2.6-5 é possível observar que as doenças do 
aparelho respiratório (Cap. IX) representavam grande parte dos óbitos, seguidas das 
Neoplasias (Cap. II). Os óbitos por causas externas (Cap. XX), representado por 
acidentes e violência, por exemplo, também possuíam valores expressivos. Cabe 
ressaltar que os altos índices representados pelas afecções originadas no período 
perinatal (Cap. XVI) consideraram somente as crianças menores de 1 ano, conforme 
já abordado anteriormente no tópico sobre Mortalidade Infantil. 
 

Morbidade Hospitalar 
 
Para o planejamento dos serviços de saúde é fundamental verificar a importância 
relativa das etiologias registradas no conjunto das internações, de modo a se prever 
as principais demandas a serem atendidas. Neste sentido, as considerações a seguir 
serão referidas à participação dos grupos de etiologias, segundo o CID-10, nas 
internações hospitalares ocorridas com os moradores da AII em comparação com a 
Metrópole e o Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2010. 
 
Com este objetivo, o Quadro 9.3.2.6-6 adiante, resume as informações sobre 
internações hospitalares em números absolutos. 
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Quadro 9.3.2.6-6 - Internações Hospitalares (2010). 

Capítulos 
CID-10 

Rio de 
Janeiro 

Região 
Metropolitana 

Estado 

I 10.612 35.895 53.563 
II 17.234 32.320 45.298 
III 1.352 3.028 5.642 
IV 3.719 11.466 20.766 
V 8.038 12.152 17.814 
VI 3.239 5.881 10.857 
VII 2.251 5.081 6.890 
VIII 508 875 1.185 
IX 17.944 45.247 79.815 
X 14.469 50.984 78.009 
XI 18.762 36.765 60.259 
XII 5.855 10.738 16.639 
XIII 3.334 5.623 10.842 
XIV 11.834 24.517 43.221 
XV 48.229 98.839 137.572 
XVI 5.914 3.347 12.509 
XVII 2.334 4.227 5.787 
XVIII 2.368 4.747 7.876 
XIX 14.273 23.973 43.895 
XX 53 84 135 
XXI 2.094 4.584 7.791 

Total 194.416 420.373 666.365 
Fonte: MS/DATASUS. 

 
 
Normalmente, a principal causa de internações está ligada à gravidez, parto e 
puerpério (Cap. XV do CID-10), em virtude do elevado número de parturientes. É o 
que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, na Região Metropolitana e no Estado, como 
um todo, em 2010, que tiveram nestas intercorrências 24,8%, 23,5% e 20,6% das 
internações, respectivamente. Isso se deve a grande concentração populacional e ao 
elevado número de indivíduos em idade reprodutiva (20 a 59 anos). 
 
Na AII as principais causas de internações foram referentes a doenças do aparelho 
digestivo (Cap.XI), representando 9,7% do total de internações, as doenças do 
aparelho circulatório (Cap. IX) representando 9,2%, as neoplasias (Cap. II) 8,9% e as 
doenças do aparelho respiratório (Cap. X) com 7,4% das internações. 
 
Na metrópole e no Estado as principais causas de internações foram as doenças do 
aparelho circulatório (Cap. IX), que representaram no ano de 2010 10,8% e 12% das 
ocorrências na capital, assim como as doenças do aparelho respiratório (Cap. X), que 
representaram 12,1% e 11,7%, respectivamente.  
 
As internações por causa de lesões, envenenamentos e conseqüências de causas 
externas (Cap. XIX), de doenças do aparelho geniturinário (Cap. XIV) e algumas 
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doenças infecciosas e parasitárias (Cap. I) também tiveram registro significativo no 
quadro geral de morbidade para todos os níveis analisados em 2010. 
 
O Quadro 9.3.2.6-7, a seguir, apresenta de maneira mais aprofundada a causa das 
internações hospitalares em 2010. 
 

Quadro 9.3.2.6-7 - Internações Hospitalares, por causas - 2010 (em %). 

Capítulos 
CID-10 

Rio de 
Janeiro 

Região 
Metropolitana 

Estado 

I 5,5 8,5 8,0 
II 8,9 7,7 6,8 
III 0,7 0,7 0,8 
IV 1,9 2,7 3,1 
V 4,1 2,9 2,7 
VI 1,7 1,4 1,6 
VII 1,2 1,2 1,0 
VIII 0,3 0,2 0,2 
IX 9,2 10,8 12,0 
X 7,4 12,1 11,7 
XI 9,7 8,7 9,0 
XII 3,0 2,6 2,5 
XIII 1,7 1,3 1,6 
XIV 6,1 5,8 6,5 
XV 24,8 23,5 20,6 
XVI 3,0 0,8 1,9 
XVII 1,2 1,0 0,9 
XVIII 1,2 1,1 1,2 
XIX 7,3 5,7 6,6 
XX 0,0 0,0 0,0 
XXI 1,1 1,1 1,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fonte: MS/DATASUS 

 
 
Em geral, as principais causas das internações são referentes a doenças relacionadas 
ao envelhecimento da população como as neoplasias e doenças do aparelho 
circulatório, porém a análise detalhada das causas das internações por faixa etária 
revelou o número elevado de incidência de doenças do aparelho respiratório (Cap. X 
do CID-10) em crianças de até 4 anos de idade, conforme ilustra a Figura 9.3.2.6-2 
abaixo. 
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Figura 9.3.2.6-2 - Morbidade Por Faixa Etária – Doenças do Aparelho Respiratório (2010). 

Fonte: MS/DATASUS. 
 
 
É possível perceber a concentração da morbidade em crianças de até 4 anos para as 
três esferas de análise, em virtude da fragilidade desta faixa etária e em muitos casos 
associada a condições precárias de moradia, saneamento e nutrição. Apesar de não 
tão expressivo, a população de idade mais avançada (a partir de 69 anos) também 
possui números elevados de morbidade em virtude de doenças do aparelho 
respiratório, principalmente na AII representando 10% das internações relativas a 
essas causas. Deve-se salientar que a poluição do ar urbano também é um importante 
fator de agravamento das doenças no aparelho respiratório. 
 
Dentre as doenças de notificação compulsória (DNC) registradas no ano de 2009, 
casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 
Sinan Net, tanto na AII quanto no Estado se destacaram a dengue, hepatite e 
tuberculose que registraram 23,8%, 24% e 40,1% do total de DNC na AII.  
 
Os casos de Hanseníase e Meningite também foram bastante expressivos em números 
absolutos. Foram registrados 619 casos de hanseníase e 855 casos de meningite. 
Deve-se destacar o elevado registro de casos de tuberculose nesse ano na cidade do 
Rio de Janeiro.  
 
No que se referem aos números de casos diagnosticados de AIDS entre 2003 e 2008, 
a AII apresentou um percentual alto, sendo responsável por mais de 55% dos casos 
registrados na Região Metropolitana e por mais de 45% de todos os casos registrados 
no Estado. A Figura 9.3.2.6-3 mostra a evolução dos casos registrados de AIDS entre 
os anos de 2003 e 2008. 
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Figura 9.3.2.6-3 - Casos Registrados de AIDS (2003-2009). 

Fonte: Sinan Net. 
 
 

Estrutura de Atendimento 
 
Para identificar as condições na estrutura de atendimento da área de estudo, se fará 
uma análise sobre os tipos de estabelecimentos de saúde, quais os equipamentos e 
instalações disponíveis, o número de leitos e os indicadores de assistência hospitalar. 
 
O Quadro 9.3.2.6-8descreve os tipos de estabelecimentos de saúde existentes na AII, 
na Região Metropolitana e no Estado em Dezembro de 2009. Percebe-se que a maior 
oferta de estabelecimentos de saúde na AII se concentrava em clínicas e ambulatórios 
especializados, unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia e consultórios 
isolados.  
 

Quadro 9.3.2.6-8 - Estabelecimentos de Saúde, por tipos (Dez/2009). 

Tipos de Estabelecimentos 
Rio de 
Janeiro

Região 
Metropolitana

Estado 

Central de Regulação de Serviços de Saude 2 5 19 

Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica 2 2 6 

Centro de Atenção Psicossocial 19 64 127 

Centro de Apoio a Saúde da Família - 1 7 

Centro de Parto Normal 1 1 2 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 165 531 1.412 

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 1.083 1.739 2.462 

Consultório Isolado 507 2.294 5.556 

Cooperativa - - 1 

Farmácia Medic.Excepcional e Prog. Farmácia Popular 1 10 31 

Hospital Dia 11 16 18 

Hospital Especializado 120 186 224 

Hospital Geral 139 206 341 

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN 1 1 1 
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Tipos de Estabelecimentos Rio de 
Janeiro

Região 
Metropolitana

Estado 

Policlínica 68 228 397 

Posto de Saúde 34 323 628 

Pronto Socorro Especializado 3 10 20 

Pronto Socorro Geral 16 44 79 

Secretaria de Saúde 12 20 43 

Unidade Mista - atend 24h: atenção básica, 
internação/urgência 

1 7 9 

Unidade de Atenção à Saúde Indígena - - 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 582 961 1.403 

Unidade de Vigilância em Saúde 2 17 80 

Unidade Móvel Fluvial - - 1 

Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência 4 6 11 

Unidade Móvel Terrestre 1 23 64 

Total 2.774 6.695 12.943 
Fonte: MS/CNES. 

 
 
Quanto à capacidade de internações destas unidades, ditadas pelo número de leitos 
existentes, principalmente aqueles disponíveis ao SUS, está apresentada no Quadro 
9.3.2.6-9, a seguir. 
 

Quadro 9.3.2.6-9 - Leitos para Internação (Dez/2009). 

Especialidades Situação 
Rio de 
Janeiro

Região 
Metropolitana

Estado

Existentes 6.936 9.160 12.402
Cirúrgicos 

Disp. SUS 3.893 5.239 7.244 

Existentes 6.690 10.195 14.604
Clínicos 

Disp. SUS 3.503 5.812 8.826 

Existentes 1.936 3.581 5.058 
Obstétricos 

Disp. SUS 1.208 2.412 3.554 

Existentes 1.431 2.975 4.328 
Pediátricos 

Disp. SUS 880 2.143 3.288 

Existentes 5.681 9.270 13.054
Outras Especialidades

Disp. SUS 3.566 6.488 9.654 

Existentes 644 1.005 1.220 
Hospital / Dia 

Disp. SUS 278 516 606 

Existentes 23.318 36.186 50.666
Total 

Disp. SUS 13.328 22.610 33.172
Fonte: MS/CNES. 

 
 
Como se pode perceber no quadro acima havia leitos para todos os tipos de 
especialidades, sendo que grande parte dos leitos disponíveis eram para atender 
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casos clínicos e cirúrgicos. É importante perceber que o total de leitos existentes na 
AII correspondia a 64% dos leitos disponíveis em toda a Região Metropolitana.  
 
Ao se comparar a disponibilidade de leitos para internação na AII com sua população, 
com base na projeção calculada pela consultora para 2009, verifica-se que AII 
mostrava uma relação de 3,7 leitos/1.000hab., superior aos 3 leitos/1.000 hab. da 
Região Metropolitana e 3,1 leitos/1.000hab. do Estado. Ao se levar em consideração 
somente os leitos conveniados pelo SUS a relação leitos/habitantes na AII cai para 2,1 
leitos/1.000hab. Como o Ministério da Saúde considera que dois leitos para cada 
1.000 habitantes são suficientes para dar conta das necessidades de internação de 
uma população, conclui-se que a oferta quantitativa de leitos não era um problema 
nas esferas analisadas. Contudo, na prática esse é um problema decorrente, em 
especial na rede pública de saúde, havendo uma carência de leitos para atender a 
demanda oriunda não só da capital, mas de todo o Estado. 
 
Examinando-se ainda a estrutura dos serviços de saúde pelo Quadro 9.3.2.6-10, 
comprova-se que as instalações de saúde da AII eram predominantes em hospitais 
(leitos de internações) e com menor intensidade em ambulatórios (clínica 
especializada), assim como na Região Metropolitana e no Estado. Mais uma vez 
verifica-se que a capital concentrava grande parte das instalações presentes na 
Região Metropolitana, mostrando a importância das instalações da cidade do Rio de 
Janeiro para os municípios que compõem a Região Metropolitana. 
 

Quadro 9.3.2.6-10 - Instalações dos Estabelecimentos de Saúde (Dez/2010). 

Instalações 
Rio de 
Janeiro

Região 
Metropolitana

Estado 

Ambulatórios- Consultórios de Clínica Básica 2.658 5.992 9.847 

Ambulatórios - Consultórios de Clinica Especializada 5.925 9.006 13.123 

Ambulatórios - Consultórios Clínico Indiferente 964 1.962 3.359 

Ambulatórios - Consultórios Odontológicos 1.331 2.960 5.594 

Ambulatórios - Consultórios Não Médicos 1.933 4.117 6.698 

Ambulatórios - Leitos Repouso/Observação 552 1.254 1.937 

Hospitais - Leitos de Internação Totais 23.015 35.458 48.910 

Hospitais - Leitos de Internação SUS 12.831 22.017 32.047 

Hospitais - Leitos de Obstetrícia e Neonatologia 1.944 3.360 4.842 

Urgências - Consultórios Médicos 644 1.331 2.011 

Urgências - Consultórios Odontológicos 71 174 382 

Urgências - Leitos Repouso/Observação 1.775 3.578 5.239 
Fonte: MS/CNES 

 
 
O Quadro 9.3.2.6-11, em seguida, apresenta a estrutura de equipamentos do setor de 
Saúde presente no município da AII, comparando-o com o total da Região 
Metropolitana e o conjunto do Estado do Rio de Janeiro. 
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Quadro 9.3.2.6-11 - Equipamentos de Saúde (Dez/2009). 

Equipamentos Situação 
Rio de 
Janeiro 

Região 
Metropolitana Estado 

Existentes 4.174 6.233 8.900 

Em Uso 4.013 5.962 8.457 Equipamentos de diagnóstico por imagem 

Disp. SUS 545 1.184 2.186 

Existentes 2.099 3.487 4.421 

Em Uso 2.042 3.402 4.324 Equipamentos de infraestrutura 

Disp. SUS 212 421 662 

Existentes 1.931 2.532 3.282 

Em Uso 1.839 2.415 3.148 Equipamentos por métodos ópticos 

Disp. SUS 191 320 574 

Existentes 1.793 2.706 3.893 

Em Uso 1.636 2.466 3.578 Equipamentos por métodos gráficos 

Disp. SUS 242 490 920 

Existentes 32.898 42.452 52.055 

Em Uso 31.561 40.224 49.352 Equipamentos de manutenção da vida 

Disp. SUS 885 1.662 2.885 

Existentes 4.370 9.878 17.934 

Em Uso 4.063 9.353 16.946 Equipamentos de Odontologia 

Disp. SUS 607 2.007 4.842 

Existentes 3.639 6.315 9.477 

Em Uso 3.386 5.860 8.905 Outros equipamentos 

Disp. SUS 261 547 1.046 

Existentes 50.904 73.603 99.962 

Em Uso 48.540 69.682 94.710 Total 

Disp. SUS 2.943 6.631 13.115 
Fonte: MS/DATASUS. 

 
 
A partir deste observa-se que somente 6% do total de equipamentos em uso na 
capital eram disponíveis aos pacientes do Sistema Único de Saúde. O restante estava 
localizado em hospitais e clínicas particulares não conveniados com o SUS que 
prestam atendimento à população por meio de remuneração ou por planos de saúde. 
Esta situação é especialmente dramática com relação aos equipamentos para 
manutenção da vida, com apenas 2,7% deles podendo ser utilizados pela população 
em geral, mostrando a fragilidade do sistema público de saúde na cidade. 
 
A maior concentração de equipamentos eram os de manutenção a vida, odontológicos 
e de diagnóstico por imagem tanto na AII quanto na Região Metropolitana e no 
Estado. 
 
A infraestrutura de atendimento médico e hospitalar atende de maneira precária a 
demanda básica da população. A quantidade de agentes de saúde, médicos, 
equipamentos e estabelecimentos disponíveis na rede pública de saúde não 
conseguem suprir todas as necessidades da população. Contudo, a cidade do Rio de 
Janeiro ainda é um pólo de referência médico-hospitalar tanto por conta de 
instituições privadas como públicas de excelência. Assim, a capital atrai um número 
alto de indivíduos de todo o Estado e de diferentes localidades do Brasil em busca de 
atendimento especializado e de qualidade. 
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9.3.2.7 Saneamento 
 
Para avaliar o atendimento dos serviços de saneamento básico à população do 
município do Rio de Janeiro recorreu-se aos dados do Censo Demográfico do IBGE de 
2010. 
 
Em geral são satisfatórias as condições de saneamento básico na área em estudo. 
Estando até mesmo em condições mais adequadas que a existente no conjunto do 
Estado do Rio de Janeiro e no todo do país, onde este ainda é um sério problema para 
administração pública. No Estado e na Região Metropolitana os maiores problemas se 
localizam na área rural dos municípios, estando os domicílios em áreas urbanizadas 
melhores abastecidos por rede de água, esgoto e por coleta de lixo. O território da 
cidade do Rio de Janeiro é totalmente urbano e já sofreu diversas transformações 
urbanísticas direcionadas a solução do problema de saneamento. Mesmo assim ainda 
existirem problemas recorrentes com a inconstância da eficiência da malha de 
distribuição de água, a existência de eliminação direta de esgoto em lagos, rios e 
mares e a precariedade do serviço de coleta de lixo.  
 
Originalmente o rio Guandu era uma continuação do rio Ribeirão das Lajes e sua 
vazão natural do Guandu não ultrapassava 20 m3/s. Porém, na altura da barragem de 
Santa Cecília, localizada no município de Barra do Piraí, a vazão do Guandu é 
aumentada para 300 m3/s por transposição das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul. 
O sistema Guandu, gerido pela Companhia CEDAE, foi construído na década de 1940 e 
ampliado em 1952. Hoje ele é responsável por 96% da água da Região Metropolitana, 
abastecendo 10 milhões de pessoas.  
 
Apesar de ser a principal fonte de suprimento de água da RMRJ a bacia do rio Guandu 
enfrenta hoje sérios problemas de poluição provocados pelo lançamento de esgoto 
sanitário proveniente dos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Japeri, Miguel 
Pereira e Seropédica, além do efluente da estação de tratamento de água (ETA) do 
complexo do Guandu, que lança uma grande quantidade de resíduos de origem 
metálica e inorgânica 
 

Quadro 9.3.2.7-1 - Abastecimento de Água nos Domicílios Particulares (2010). 

AII, 
Região de Governo 

e 
Estado 

Domicílios 
Rede 
Geral 

Poço ou 
nascente 

Outra 
forma 

Rio de Janeiro 2.144.463 2.122.530 12.258 20.650 
Região Metropolitana 3.905.923 3.419.909 375.672 110.298 
Estado 5.243.029 4.434.243 595.796 212.930 

Fonte: IBGE. 
 
 
Com relação ao abastecimento de água, o Quadro 9.3.2.7-1 e a Figura 9.3.2.7-1 
mostram a situação vigente no ano de 2010 no Rio de Janeiro, na Região de Governo 
e no Estado. O fornecimento de água em grande parte já deixou de ser um grande 
problema para o Estado do Rio de Janeiro, onde 85% dos domicílios recebiam água 
encanada, em especial nas áreas urbanas. Nas áreas rurais a situação ainda era 
bastante precária, já que a ampliação da rede para essas áreas seria bastante custosa 
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para o poder público. Assim, a população rural depende basicamente de poços e 
nascentes para adquirir água. 
 
Segundo a Figura 9.3.2.7-1, o município da AII possuía uma condição bastante 
superior em relação ao fornecimento de água. O sistema de rede geral de água na 
cidade do Rio de Janeiro abastecia quase a totalidade da população, sendo apenas 
1,5% abastecidos por poços, nascentes e outros meios. Já na Região Metropolitana o 
sistema era um pouco mais deficitário, obrigando 13% dos domicílios a utilizarem 
poços, nascentes ou outras formas de captação. 
 
De qualquer forma, embora os serviços de saneamento cubram quase todos os 
domicílios há que se observar sua qualidade e eficiência. Muitas localidades apesar de 
estarem conectadas a rede hídrica não têm um suprimento constante e de qualidade. 
Isso ocorre majoritariamente em áreas mais pobres onde os serviços públicos são 
mais precários. 
 

 
Figura 9.3.2.7-1 - Formas de Abastecimento de Água 2010 (em %). 

Fonte: IBGE. 
 
 
O Rio de Janeiro ainda possui um sistema precário de esgotamento sanitário. Apesar 
de possuir boa parte das residências interligadas a rede geral e pluvial, o sistema de 
tratamento dos resíduos residenciais ainda é bastante deficitário. Desde a década de 
1980, a eliminação do esgoto da cidade se concentrava no emissário submarino de 
Ipanema, onde o esgoto é lançado in natura no oceano. Recentemente, na primeira 
década do século XXI, inaugurou-se o emissário submarino da Barra da Tijuca, 
associado a uma estação de tratamento de esgoto. No entanto, a eliminação do 
esgoto por meio da rede pluvial diretamente em lagoas, rios e nas praias da cidade e 
da Região Metropolitana ainda são constante, inviabilizando o uso destes espaços e 
recursos pela sociedade.  
 
Com respeito ao esgotamento sanitário, o Quadro 9.3.2.7-2 traz os números 
referentes às formas de despejo encontradas no município da AII, em 2010. O serviço 
de esgotamento sanitário ainda é um sério problema que vem sido solucionado pelo 
Estado do Rio de Janeiro, onde três quartos dos domicílios estavam conectados a 
rede, em especial nas áreas urbanas. Nas áreas rurais o acesso ao esgotamento 
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sanitário era bastante crítico atendendo poucos domicílios que em sua maioria 
utilizavam-se de fossa e outras formas de despejo dos dejetos residências, inclusive a 
eliminação no mar, em lagos e rios. 
 

Quadro 9.3.2.7-2 - Esgotamento Sanitário nos Domicílios Particulares (2010). 

 
AII, 

Região de Governo, 
Estado 

Domicílios 

Rede 
geral de 
esgoto 

ou pluvial 

Fossa 
séptica 

Outro 
escoa- 
douro 

Sem 
banheiro 

ou 
sanitário 

Rio de Janeiro 2.144.463 1.949.938 85.225 107.618 1.640 

Região Metropolitana 3.905.923 3.230.326 271.390 400.005 4.105 

Estado 5.243.029 4.015.614 503.099 717.456 6.715 

Fonte: IBGE. 
 
 
De acordo com a Figura 9.3.2.7-2, a condição de esgotamento sanitário da AII era 
bastante satisfatória. No município do Rio de Janeiro 91% das residências eram 
atendidas por meio de rede geral de esgoto, sendo que 4% dos domicílios utilizavam 
as fossas como meio de eliminação do esgoto e 5% outros escoadouros. Na RMRJ a 
situação era um pouco pior. A Rede Geral de Esgoto ou Pluvial atendia 83% das 
casas. Do restante 10% usavam outros escoadouros para eliminar os dejetos e 7% 
utilizavam as fossas. 
 

 
Figura 9.3.2.7-2 - Destino do Esgoto Doméstico 2010 (em %). 

Fonte: IBGE. 
 
 
De acordo com o Quadro 9.3.2.7-3, adiante, o serviço de coleta de lixo do município 
da AII, da Região de Governo e do Estado eram bastante similares. O serviço de 
coleta de lixo no conjunto Estado era praticamente universalizado, atendendo quase 
85% dos domicílios coletados por serviços de limpeza. Do restante, 11% eram 
atendidos por coletas em caçambas e 3% tinham outros destinos. Nas áreas urbanas 
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os serviços de limpezas são mais eficiente e suprem quase toda a demanda existente, 
porém em áreas carentes e de difícil acesso o serviço ainda é precário e limitado. Nas 
zonas rurais muitas localidades possuem o serviço, mas ainda está longe de ser 
universalizado. 
 

Quadro 9.3.2.7-3 - Coleta de Lixo nos Domicílios Particulares (2010). 

AII, 
Região de 
Governo e 

Estado 

Domicílios 

Coletado 
por 

Serviço 
de 

Limpeza 

Coletado 
em 

Caçamba 

Outro 
destino 

Rio de Janeiro 2.144.463 1.824.766 303.616 16.055 
Região 
Metropolitana 

3.905.923 3.410.806 390.162 104.910 

Estado 5.243.029 4.521.325 557.400 164.246 
Fonte: IBGE. 

 
 
Contudo, como pode ser constatado na Figura 9.3.2.7-3, no que se refere à coleta de 
lixo a situação da AII era um pouco pior que o conjunto do Estado em 2010. Na 
capital, 85% dos domicílios eram atendidos pelo serviço de coleta domiciliar, 14% 
supriam suas demandas com o sistema de caçambas e menos de 1% destinava o lixo 
de outras maneiras. Na totalidade da metrópole a situação encontrada era um pouco 
melhor, onde 87% tinham acesso ao serviço de limpeza e 10% eram coletados por 
meio de caçambas, no entanto 3% destinavam seus lixos domiciliares de outras 
maneiras, como despejando em terrenos baldios, rios e lagos, ou queimando. 
 

 
Figura 9.3.2.7-3 - Destino do Lixo Doméstico 2010 (em %). 

Fonte: IBGE. 
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9.3.2.8 Rede Viária e Transporte Coletivo 
 
Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro eram efetuadas aproximadamente 19,9 
milhões de viagens por dia compreendendo todos os meios de transporte, segundo 
dados do Plano Diretor de Transportes Urbano de 2003 da Secretaria Estadual de 
Transportes. Considerando apenas os motorizados eram 12,5 milhões de viagens. 
Grande parte deste fluxo se deve ao fato de mais da metade dos empregos estarem 
situados na capital, sendo um terço na Zona Oeste, e outros 10% em Niterói e São 
Gonçalo. 
 
O sistema de transporte do município do Rio de Janeiro concentrava mais de dois 
terços dos passageiros no transporte de ônibus comum, o que impossibilita qualquer 
funcionalidade no serviço. Isso se deve a uma precária e deficitária distribuição dos 
transportes de massa como metrô e trens. Segundo consta no Quadro 9.3.2.8-1, a 
seguir, apenas 13,2% dos passageiros transitavam através do sistema metroviário e 
este contingente era ainda menor para o transporte via trens, 10,9%, em 2009. 
 
Quadro 9.3.2.8-1 - Movimento de passageiros segundo o modo de transporte - MRJ – 2009. 

Tipos 
PASSAGEIROS  

(número x 1.000) 
% 

Terrestre  1.120.260 96,6 
Ônibus  840.729 72,5 
Mêtro  152.747 13,2 
Trem  126.185 10,9 
bonde  599 0,1 
Hidroviário  22.684 2,0 
Aeroviário  17.042 1,5 
Total  1.159.986 100 

Fonte: Superintendência Municipal de transportes urbanos, Rio-Ônibus; companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro 
- Metrô-RJ; Opportrans Concessão Metroviária S.A.- METRÔ RIO; Companhia Fluminense de trens urbanos; Supervia 
S.A.; transporte Marítimo e turismo S.A.; barcas S.A.; Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro ; 
Empresa Brasileira de Infra- Estrutura Aeroportuária. 

 
 
Ao se considerar todos os meios de locomoção se destacaram o transporte a pé em 
mais de 33% das viagens; 26,4% transitavam em ônibus municipais; 10,6% 
conduziam seu próprio automóvel; e apenas 1,8% das viagens eram promovidas por 
meio do metrô, segundo dados de 2003. 
 
A maior parte das razões das viagens se dava por conta de trabalho e de estudos. Na 
Metrópole Fluminense 41,5% dos fluxos ocorriam por razões de trabalho e 32,6% 
para estudos. A mobilidade pode vir a variar com o gênero, a idade e a condição de 
renda da população. Além disso, na RMRJ existiam mais de 5 milhões de pessoas, 
46,6% da população, que não realizam qualquer tipo de viagem por dia. 
 
Segundo mesmo estudo de 2003 sobre transporte urbano, as vias da cidade com 
maior fluxo de veículos individuais são as vias expressas: Linha Vermelha, Ponte 
Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói), Avenida Brasil e Linha Amarela. Essas 
vias chegavam a apresentar mais de 20 mil passageiros em cada período do dia. Os 
elevados Paulo de Frontin e da Perimetral, os Tuneis Andre Rebolças e Santa Barbara 
e a Avenida Infante Dom Henrique (Aterro do Flamengo) também possuem tráfego 
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intenso. A Figura 9.3.2.8-1 abaixo extraída do PDTU apontam a distribuição da 
intensidade dos fluxos de veículos individuais. 
 

Figura 9.3.2.8-1 - Distribuição do Fluxo do Transporte Individual do Rio de Janeiro – 2003. 
 
 
No que diz respeito ao fluxo de veículos coletivos há uma pequena alteração nas vias 
com maior intensidade segundo o estudo. O maior número de passageiros usuários do 
transporte coletivo circulam principalmente pela Avenida Brasil, e secundariamente 
pela Avenida Radial Oeste e pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Além disso, 
outras vias expressas também eram importantes como as pistas do Aterro do 
Flamengo e da Auto-estrada Lagoa-Barra.  
 
Essas vias, assim como as vias de circulação de veículos individuais, contêm uma 
maior intensidade do fluxo no período da manha e do final da tarde, momentos em 
que a circulação para fins de trabalho e estudos são maior. Ao longo do dia o término 
do período escolar está entre os principais fatos de promoção de deslocamento 
populacional. 
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Adiante será descrita a situação da infraestrutura de transporte na cidade do Rio de 
Janeiro e em sua Região Metropolitana. 
 

Aeroportos e Portos 
 
O movimento por meio de transporte aéreo na cidade do Rio de Janeiro se dá por dois 
aeroportos: o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim/Galeão, situado na Ilha do 
Governador, e o Aeroporto Santos Dumont, no Centro da cidade. O aeroporto 
internacional opera vôos para 24 cidades brasileiras e 85 do exterior tendo 
apresentado um movimento de aproximadamente 13 milhões de passageiros em 
2009. Trata-se do segundo maior aeroporto, em fluxo, do Brasil, perdendo apenas 
para Guarulhos em São Paulo, o que mesmo assim coloca o Rio de Janeiro como um 
importante pólo de conexão da região e do país com outras localidades. O aeroporto 
Santos Dumont é exclusivo para vôos domésticos e movimentou pouco mais de 5 
milhões de passageiros em 2009. O movimento de passageiros nos dois principais 
aeroportos do Rio em 2009 foi equivalente a quase o triplo da população da cidade. 
Em 2009, o Aeroporto Internacional transportou mais de 83 mil toneladas em cargas 
e o Santos Dumont, 3,5 mil toneladas. 
 
O sistema de portos do Rio de Janeiro foi o quarto na movimentação de contêineres e 
o oitavo em carga no ranking nacional de 2009, com um volume de mais de 350 mil 
TEU ou 6,7 milhões de toneladas. Além disso, o fluxo de passageiros no porto do Rio 
de Janeiro foi de 410.598 passageiros no mesmo ano. 
 
O sistema de transporte urbano hidroviário do Rio de Janeiro, operado pelas empresas 
BARCAS S.A. e TRANSTUR S.A, é o mais representativo do Brasil correspondendo a 
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mais de 82 milhões de passageiros/ano, ou ainda, 0,4% do total de viagens 
promovidas na Região Metropolitana, segundo dados de 2003. O sistema é constituído 
de quatro linhas urbanas: Praça XV—Niterói; Praça XV—Ilha de Paquetá; Praça XV—
Ilha de Governador; e Praça XV—Charitas. Atualmente, existem três projetos para 
expansão da malha hidroviária da cidade com os trajetos Barra da Tijuca – Centro, 
Ilha do Governador – Botafogo e Aeroporto do Galeão – Aeroporto Santos Dumont. 
 

Rodovias 
 
As principais vias de ligação da cidade do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana 
são as rodovias federais:  
 
- BR-116, a Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro à cidade de São 

Paulo, à Região Sul e aos países do Mercosul;  
- BR-101, litorânea, que cruza de norte a sul o Rio de Janeiro e se estende desde o 

Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte;  
- a BR-040, que liga a metrópole fluminense a região metropolitana de Belo 

Horizonte e de Brasília;  
- a Rio–Bahia, continuação da BR-116.  
 
 
O acesso ao interior do Estado é feito através das rodovias supracitadas e ainda por 
rodovias estaduais. O principal terminal rodoviário do Estado é o Terminal Rodoviário 
Novo Rio, com um fluxo diário de mais de 1.600 ônibus e mais de 50 mil passageiros.  
 
As viagens intermunicipais correspondiam a cerca de 7% das viagens promovidas na 
metrópole fluminense, num total superior a 1,3 milhões de viagens em 2003. 
Considerando as linhas cujos pontos de partida e chegada encontram-se dentro da 
cidade identificou-se 548 linhas sendo 254 linhas base e 294 serviços. Estas linhas 
são operadas por 65 empresas, totalizando uma frota autorizada de 3.450 ônibus. 
 

Transportes Coletivos 
 
A cidade do Rio de Janeiro conta com um amplo sistema viário, vias expressas, largas 
avenidas, túneis, pontes e viadutos que servem ao tráfego de veículos e totalizam 
3.357 km. Automóveis, motocicletas, ônibus, táxis, metrô, trens, barcas, bicicletas, a 
pé e até bondes são as distintas formas de locomoção da população. Apesar da 
diversidade aparente a concentração ainda se dá intensamente sobre os automóveis, 
o que torna a Região Metropolitana dependente das principais vias de circulação. Em 
2003, os transportes motorizados representavam 63% da circulação de pessoas do 
RMRJ. Do restante, as viagens se faziam a pé, 33,8%, ou por meio de bicicletas, 
3,2%, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Transporte.  
 
O monitoramento, fiscalização e a execução do fluxo do trânsito da cidade são 
realizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET-RIO, que trabalha com o 
apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar do Estado. As principais vias têm a 
circulação de veículos monitorada por câmeras de vídeo ligadas à Central de Controle 
de Tráfego por Área, possibilitando realizar alterações, em tempo real, na sinalização 
dos semáforos. 
As principais vias expressas são: 
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- a Linha Vermelha, com 21,4 quilômetros de extensão, que faz a ligação entre o 
Centro da cidade e a Rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense, e o 
Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim à Zona Sul, através do Túnel 
Rebouças.  

- A Via Light, com 10,8 quilômetros, liga o bairro da Pavuna ao município de Nova 
Iguaçu; 

- A Linha Amarela, que liga a Barra da Tijuca (Zona Oeste) à Baixada Fluminense 
(Zona Norte). São 25 quilômetros de extensão com um fluxo médio diário de 310 
mil veículos. 

- Ponte Rio-Niterói, faz a ligação entre o Centro da cidade, pela zona portuária, até o 
Centro de Niterói e liga a cidade ao norte do Estado e ao Nordeste do país. Só em 
2009, a Ponte registrou um fluxo de 52 milhões de veículos em ambos os sentidos, 
com uma média de 144 mil automóveis/dia. 

- Avenida Brasil, com 58 quilômetros de extensão corta 27 bairros, ligando a BR-101 
norte, Ponte Rio-Niterói, Rodovia Niterói-Manilha à BR-101 sul Rio-Santos.  

 
 

O ônibus era o meio de transporte motorizado mais utilizado pela população do Rio de 
Janeiro, em 2009, pouco mais de 72% dos passageiros. O sistema de ônibus 
municipal da cidade do Rio de Janeiro é operado por 49 empresas com uma frota 
operacional de 7.067 ônibus distribuídos em 912 linhas, sendo 451 linhas base e 461 
serviços. Este conjunto de linhas realizou 1,2 milhões de viagens, percorrendo 55,8 
milhões de quilômetros, conforme dados referentes a maio de 2005. Dentre os 
principais projetos hoje em curso no município para o sistema de ônibus coletivos 
estão:  

- a TransCarioca - Corredor - Penha / Madureira / Barra (T5) com extensão de 28 
quilômetros e composto por uma linha expressa e outra paradora com demanda 
prevista de 380.000 passageiros/dia com 38 estações e dois terminais;  

- a TransOeste que prevê a construção de 53 estações ao longo dos seus 56 
quilômetros de extensão para atender inicialmente a 220 mil passageiros/dia entre 
Jardim Oceânico – Guaratiba – Campo Grande;  

- a TransOlímpica que ligará a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes à 
Magalhães Bastos e Deodoro, com 23 quilômetros e 18 estações; 

- e a TransBrasil que ligará o bairro de Deodoro ao Centro da cidade, completando o 
anel de transporte criado pelas BRTs. 

 
 
Além disso, recentemente a Prefeitura do Rio de Janeiro junto com o Governo do 
Estado lançaram o Bilhete Único que permite aos passageiros pegaram dois ônibus 
pagando uma única tarifa no período de duas horas. Esse mecanismo estimula o uso 
do transporte coletivo legalizado e barateia o custo de mobilidade da população, em 
particular dos mais pobres. 
 
A rede metroviária, composta pelas Linhas 1 e 2, é operada sob regime de concessão 
desde 1998 pela Opportrans. A Linha 1, General Osório/Saens Peña, com 16 
quilômetros de extensão e 19 estações, todas subterrâneas, conecta as Zonas Sul e 
Norte imediata, passando pelo Centro da cidade e pelos bairros de maior densidade do 
município. A Linha 2, Cidade Nova /Pavuna, com 30,2 quilômetros e 16 estações, 
conecta os bairros do subúrbio, na Zona Norte, área com pouca alternativa de 
transporte ao Centro da cidade. O Metrô-Rio obteve um fluxo de 153 milhões de 
passageiros em 2009, o que corresponde 13,2% dos passageiros do município. Estão 
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previstas duas grandes obras de ampliação do metrô: a primeira, razão deste estudo, 
prolongará a atual linha 1 até a Barra da Tijuca, em trecho conhecido como Linha 4; e 
a segunda, será a construção da Linha 3 que levará os trilhos por baixo d’água para 
Niterói e São Gonçalo. O número de passageiros do Metrô-Rio vem crescendo 
constantemente na última década com a abertura de novas estações na Zona Sul e 
com a articulação com outros tipos de modais como os ônibus da própria companhia, 
conhecidos como Metrô de Superfície. 
 
O sistema ferroviário de transporte de massa da RMRJ hoje é operado efetivamente 
pelo concessionário Supervia. O transporte público de passageiros sobre trilhos é 
constituído por uma malha ferroviária com 245 quilômetros de extensão, sendo 214 
quilômetros de tração elétrica, atende 15 dos 20 municípios da RMRJ e é responsável 
pelo transporte de cerca de 350.000 passageiros/dia. O sistema está divido em 6 
ramais: Ramal de Santa Cruz - abrange o trecho entre as estações de Dom Pedro II e 
Santa Cruz, contendo 16 estações distribuídas ao longo dos seus 55 quilômetros de 
extensão; Ramal de Japeri - situa-se no trecho entre as estações de Dom Pedro II e 
Japeri, contendo 16 estações distribuídas ao longo dos seus 70 quilômetros de 
extensão; Ramal de Belford Roxo - engloba o trecho entre as estações de Dom Pedro 
II e Belford Roxo, contendo 18 estações distribuídas ao longo dos seus 31 quilômetros 
de extensão; Ramal de Gramacho - atende o trecho entre as estações Barão de Mauá 
e Gramacho, contendo 15 estações distribuídas ao longo dos seus 23 quilômetros de 
extensão; Ramal de Deodoro - contempla o trecho entre as estações de Dom Pedro II 
e Deodoro, contendo 19 estações distribuídas ao longo dos seus 22 quilômetros de 
extensão; Ramal de Vila Inhomirim - compreende o trecho entre as estações de 
Gramacho e Inhomirim, contendo 10 estações distribuídas ao longo dos seus 26 
quilômetros de extensão.  
 
O serviço de Bonde do Rio de Janeiro se limita a ligação do centro da cidade ao bairro 
de Santa Tereza. Existem em curso três projetos de Bondes na cidade do Rio de 
Janeiro: Transpan - Sistema de Transporte sobre Trilhos, ligando a Barra da Tijuca 
(Terminal Alvorada) ao Aeroporto Internacional do Galeão (Ilha do Governador) e ao 
Aeroporto Santos Dumont (Centro da Cidade) com uma demanda diárias total 
estimada em 300 mil passageiros; Bondes na Barra - Sistema de Transporte de Média 
Capacidade na Barra da Tijuca interligando os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio 
dos Bandeirantes, através do eixo das Av. das Américas; Bondes no Centro - prevê a 
implantação em regime de concessão, de um sistema de bondes circular na área 
central da Cidade. 
 
Automóveis e táxis eram responsáveis por cerca de 12% do transporte da Região 
Metropolitana, em 2003. A cidade do Rio de Janeiro possuía, segundo o 
DETRAN/CIDE, em 2010, uma frota de aproximadamente 1,8 milhões automóveis e 
230 mil motocicletas emplacadas no município, correspondendo a uma taxa de 
motorização de um automóvel a cada três habitantes. No Rio de Janeiro circulam 
perto de 20 mil táxis regulares. Existem 17 cooperativas e 54 associações de taxistas 
cadastradas. 
 
Sobre o transporte por vans e kombis, não legalizados, inexistem dados confiáveis 
sobre passageiros transportados, verificando-se, no entanto, o intenso crescimento do 
uso desses meios. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com cerca de 1,6 
milhões de viagens por dia, em aproximadamente 13 mil veículos, os alternativos já 
transportavam mais do que o serviço intermunicipal de ônibus, conforme os dados de 
2003. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro, o número de 
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vans cadastradas na Prefeitura da Cidade, com intuito de legalização, ultrapassam 
8.350 veículos. O transporte alternativo é feito por veículos de baixa capacidade. Das 
110 cooperativas que atuam na RMRJ, observou-se que 68% eram filiadas à 
confederação, e ainda, que 61% possuem registro no DETRO, 28% SMTU e 11% não 
possuem registro em nenhum órgão público. 
 
Quanto ao uso de bicicletas, a infraestrutura voltada para o transporte cicloviário na 
cidade do Rio de Janeiro totaliza atualmente cerca de 157 km de ciclovias, e 
ciclofaixas de tráfego compartilhado. Esta infraestrutura está espalhada em 48 trechos 
cicloviários, cujos trechos principais se concentram principalmente na Barra da Tijuca, 
na Zona Sul e na Zona Oeste do município. De acordo com os dados de 2003, as 
viagens de bicicleta representavam, no Rio de Janeiro, 2,0% do total com cerca de 
221 mil deslocamentos diários. Observando-se a RMRJ, o percentual é um pouco 
maior. Os deslocamentos feitos de bicicleta representavam 3,2% do total, com 656 
mil deslocamentos, sendo que, destes, apenas 11 mil eram de usuários que se 
integravam com outros meios de transporte. Em alguns bairros da cidade, existe o 
hábito do uso da bicicleta em viagens de pequena distância e também como lazer. 
 
9.3.2.9 Comunicação 
 
Os sistemas de comunicação serão analisados pela existência de meios de 
comunicação audiovisuais, auditivos e escritos, sendo destacados os meios de 
comunicação via televisão, rádios, jornais e revistas, telefones e internet. 
 
A cidade do Rio de Janeiro recebe os sinais das principais emissoras de televisão de 
canal aberto. Existem ainda inúmeras residências que são atendidas pelas redes de 
televisão a cabo e satélite como a Net, Sky, Oi Tv e TVA, que permite o acesso a mais 
de 100 canais nacionais e internacionais. De acordo com a ANATEL – Agência Nacional 
de Telecomunicação, em maio de 2011, para todo o Estado do Rio de Janeiro haviam 
televisão por assinatura em 29,8% dos domicílios do Estado, totalizando quase de 1,6 
milhões assinaturas. Sem dúvida a capital do Estado é aonde se concentra o maior 
número de assinaturas por causa do maior poder aquisitivo da população e pela ampla 
disponibilidade do serviço na cidade. 
 
Existem diversas emissoras de rádio presentes na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro no sistema AM e FM. Dentre muitas se destacam, na freqüência AM, as rádios 
“JB”, “Globo”, “CBN” e “Tupi” e, na freqüência FM, as rádios “Nativa”, “FM O dia”, 
“MPB FM”, “Mix” e “Beat 98”. Existem ainda inúmeras rádios comunitárias espalhadas 
por toda a cidade. 
 
Dos meios de comunicações da imprensa escrita, além de circularem normalmente os 
principais jornais e revistas do Rio de Janeiro e de circulação nacional - como o “O 
Globo”, “Folha de São Paulo”, “Estado de São Paulo”, “Valor Econômico”, “Veja”, 
“Época”, “Isto é”, “Carta Capital”, etc. Existem ainda alguns jornais de circulação 
municipal como “O Dia”, “Meia Hora”, “Expresso” e “Extra”, dentre alguns outros 
jornais de circulação nos bairros: “Jornal Folha do Centro” (Centro), “A Folha do 
Bosque” (Barra da Tijuca) e “Correio Carioca” (Urca, Botafogo, Tijuca, Vila Isabel, 
Grajaú e Andaraí), por exemplo. 
 
A comunicação via telefonia fixa em 2009 contava com quase 3 milhões acessos 
instalados na cidade do Rio de Janeiro, sendo 2.274.462 acessos em serviço. De 
acordo com ANATEL existiam aproximadamente 48 telefones fixos instalados para 
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cada 100 habitantes. Apesar disso, a telefonia móvel representava o principal meio de 
comunicação superando o serviço de telefonia fixa. Os preços mais acessíveis, a 
mobilidade, a fácil aquisição dos telefones móveis e a oferta de diversos serviços, 
dentre eles o uso da internet, permitiram a popularização deste meio de comunicação 
por todo o país na última década. Associado a isto esta a melhoria nos serviços de 
cobertura prestados pelas operadoras. Segundo a ANATEL em todo o Estado a 
densidade de celulares, ou seja, o número de aparelhos celulares por 100 habitantes 
evolui muito rapidamente. Em 2007, registrava-se 79 aparelhos/100 hab, em 2008 
essa densidade aumentou para 97 aparelhos/100 hab e em 2009 já se registrava 105 
aparelhos/100hab, o que representa mais de um aparelho por habitante no Estado do 
Rio de Janeiro. 
 
Segundo o IPP, em 2009, na cidade do Rio de Janeiro os domicílios que possuíam 
somente telefone celular representavam 20,5% de todos os domicílios particulares 
permanentes, enquanto as residências que possuíam somente telefone fixo 
representavam 4,9%. Os domicílios que possuíam tanto telefonia fixa quanto móvel 
representavam 69% dos domicílios. 
 
Na atualidade, os computadores são itens bastante presente nas residências 
brasileiras, em particular nas grandes metrópoles. Segundo o IPP, em 2009, 57,4% 
das residências da cidade do Rio de Janeiro possuíam computadores, sendo 51,6% 
dos domicílios com acesso à internet. Esse percentual é bastante diferente ao se 
comparar com o conjunto do Estado, onde somente 36% dos domicílios possuíam 
acesso à internet. 
 
Deve-se acrescentar, contudo, que nesta última década houve uma maior inclusão 
digital no país, que permitiu a socialização da internet como meio de comunicação, 
não só domiciliar, mas também em espaços públicos (escolas, bibliotecas, etc.) e 
comerciais (lan houses). No mais, deve-se destacar a melhoria do serviço de conexão 
que passaram a ser de melhor qualidade com a inserção de novas tecnologias e o 
barateamento dos computadores que se tornaram mais acessíveis a população de 
baixa renda. O Estado também tem uma participação significativa no que se referem 
às políticas para inclusão digital, inclusive com a construção de redes wireless 
gratuitas em diferentes localidades do Rio de Janeiro, e a distribuição de 
microcomputadores nas escolas e para os professores. 
 
Os serviços de correios continuam funcionando como importantes meios de 
comunicação entre localidades, mesmo com a difusão de outras tecnologias. Na 
capital foram identificadas quase a metade das agências do Correios do Estado, 246 
agências dos Correios, enquanto no Estado havia 507 agências. Dentre as agências 
existentes na cidade a maior parte consiste em agências franqueadas, com o total de 
136 agências de Correio franqueada conforme Quadro 9.3.2.9-1. 
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Quadro 9.3.2.9-1 - Agências de Correio na AII (2010). 

Correios AII 

Agência de Correio 92 
Agência de Correio Comunitária 13 
Agência de Correio Franqueada 136 
Agência Filatélica 1 
Agência de Correio Comercial 
Terceirizada 4 

Total 246 
Fonte: Empresa dos Correios, 2010. 

 
 
9.3.2.10 Energia 
 
O consumo anual de energia no ano de 2008 na capital do Rio de Janeiro foi de quase 
14 milhões MWh. Esse consumo representa 41,7% de toda a energia consumida no 
Estado. De acordo com as classes de consumo analisadas no município, as maiores 
taxas de consumos se davam para o uso residencial (39,2%) e uso comercial 
(35,3%), que juntos somam aproximadamente 75% de todo o consumo da AII. 
Apesar do consumo para uso residencial e comercial ser bastante parecido com o 
consumo do Estado, o consumo industrial na cidade do Rio de Janeiro era bastante 
inferior ao conjunto do Estado, 8,7% e 39,5%, respectivamente, assim como o 
consumo de energia para uso rural, conforme se pode observar nos Quadros 9.3.2.10-
1 e 9.3.2.10-2 abaixo.  

 
Quadro 9.3.2.10-1 - Consumo Anual da AII (2008). 

Consumo Anual (MWh) 
Classe de Consumo 

Absoluto Em % 

Residencial 5.383.557 39,25 

Comercial e Serviços 4.849.651 35,35 

Industrial 1.190.445 8,68 

Poder Público 1.174.754 8,56 

Iluminação Pública 447.047 3,26 

Serviço Público 615.697 4,49 

Consumo Próprio 54.207 0,40 

Rural 2.264 0,02 

Total 13.717.723  
Fonte: IPP (2008). 

 
 

Se por um lado o consumo Residencial da Capital correspondia a 45,8% do consumo 
residencial e mais da metade do consumo comercial e de serviços de todo o Estado, 
por outro a participação no consumo de energia para indústria correspondia a 9,2% 
do setor na totalidade do Estado. Esses dados demonstram a pouca importância do 
setor industrial carioca para o conjunto do Estado, e comprova que quase a totalidade 
da economia do município se concentra no setor terciário. 
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Quadro 9.3.2.10-2 - Consumo Anual do Estado (2008). 

Consumo Anual (MWh) 
Classe de Consumo 

Absoluto Em % 

Residencial 11.766.978 35,8 

Comercial e Serviços 8.593.526 26,1 

Industrial 12.983.444 39,5 

Rural 275.429 0,8 

Outros 4.755.881 14,5 

Total 32.908.676,76  
Fonte: IPP (2008). 

 
 
Deve-se salientar ainda o peso do setor público e do serviço público sobre o consumo 
de energia da capital fluminense. Ao se somar o consumo do poder público, com a 
iluminação pública e o serviço público constata-se que 16,2% da energia era 
consumida por agentes públicos, o que representa um alto custo ao contribuinte. 
 
9.3.2.11 Segurança Pública 
 
O sistema de segurança no município do Rio de Janeiro é gerenciado pelas seguintes 
corporações: a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Estado do 
Rio de Janeiro, a Polícia Florestal e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e o 
Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Existem espalhadas pela 
municipalidade ao todo 41 delegacias da Polícia Civil, 18 Batalhões da Polícia Militar e 
19 unidades de Grupamento dos Bombeiros Militares.  
 
A violência urbana e do trânsito são problemas que ocorrem em todas as localidades 
do país, e particular nas grandes metrópoles, com menor ou maior intensidade. Na 
capital a segurança pública é um dos principais problemas sociais e políticos a serem 
enfrentados pelos governos e pela sociedade. A insegurança está em todo o território 
do município, porém com maior grau em áreas carente ausentes da presença efetiva 
do Estado. Esse problema se expressa de diversas maneiras, a partir do alto grau de 
mortes por causas externas, do crescente consumo de drogas, da existência de tráfico 
de drogas e grupos criminosos armados, do elevado número de furtos e roubos, 
dentre outros tipos de crimes.  
 
Um dos indicadores importantes para identificar os problemas do sistema de 
segurança é a quantidade de roubos e furtos registrados no município pelo Instituto 
de Segurança Pública. Esse se torna ainda mais esclarecedor quando comparado aos 
dados do Estado, conforme verifica-se no Quadro 9.3.2.11-1. 
 

Quadro 9.3.2.11-1 - Roubos e Furtos na AII. 

Total de Registros 
Rio de 
Janeiro 

Estado 

  Roubos  70.852 120.300 
  Furtos  98.154 174.776 

Fonte: ISP (2010). 
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De acordo com o Quadro 9.3.2.11-1 verifica-se que a quantidade de roubos e furtos 
registrados na cidade do Rio de Janeiro corresponde a 58,8% e 56,1%, 
respectivamente, dos registros de todo o Estado. Os roubos a transeuntes e a veículos 
foram os que registraram maior número de casos. Esse predomínio aponta que existe 
um mercado ilegal de mercadorias roubadas que é alimentado pelos roubos e furtos 
de bens materiais. 
 
O número de homicídios e lesões corporais também são indicadores que permitem 
mostrar o alto grau de violência existente na cidade. Foram registrados, ao todo no 
ano de 2010, 1.628 casos de homicídios e 31.093 casos de lesão corporal dolosa. 
Esses números são extremamente elevados, o que demonstra o alto grau de violência 
da cidade. Os casos registrados no município representaram, respectivamente, 34% e 
38,3% de todos os homicídios e lesões corporais registrados no Estado. Há que se 
ressaltar que a Região Metropolitana também é uma das mais violentas do Estado, 
com um alto número de homicídios e lesões corporais dolosas, a existência de grupos 
armados e a forte presença de armas de fogo circulando ilegalmente. 
 
A violência no Trânsito também é preocupante na AII. Somente em 2010 foram 
registrados 679 mortes em acidentes de trânsito na Capital do Estado e 19.782 casos 
de pessoas feridas por conta desses acidentes. Embora o número seja elevado, no 
total do Estado os homicídios representavam 28,2%. Já as lesões no trânsito 
correspondiam 46,1% de todos os registros do Estado, de acordo com o Quadro 
9.3.13-2. Há que se considerar que boa parte dos acidentes de trânsitos são 
provocados por motoristas que conduzem após a ingestão de bebidas alcoólicas. 
 

Quadro 9.3.2.11-2 - Vítimas de Acidente de Trânsito. 

Vítimas de Trânsito 
Rio de 
Janeiro 

Estado 

Homicídio Culposo 679 2.400 
Lesão Corporal Culposa 19.782 42.845 

Fonte: ISP (2010). 
 
 
Tanto o Governo Estadual quanto o Municipal tentam reverter esse quadro de 
violência urbana e de trânsito através de alguns programas que visam, por exemplo, 
acabar com os acidentes causados por motoristas embriagados, como a criação do 
Programa Lei Seca, que busca fiscalizar os veículos e os condutores que circularam 
nas vias da cidade e do Estado. Outras medidas adotadas para a redução da violência 
na cidade foi a criação de Unidades de Polícia Pacificadora – UPP em algumas 
comunidades carentes da cidade com o objetivo de reduzir a violência causada pelo 
tráfico de drogas armado. Ao todo já foram instaladas 17 UPPs na cidade desde o ano 
2008. Nos últimos anos um grande contingente de novos militares foi contratado para 
implementar a política de segurança pública exercida pelo governo do Estado, além 
disso, novos equipamentos foram comprados para modernizar as corporações 
estaduais.  
 
Todavia, essas políticas ainda se encontram em áreas muito restritas da cidade, 
deixando a grande maioria da população a mercê da violência de grupos armados e de 
traficantes que controlam amplas porções do território da cidade e do Estado em 
detrimento da atuação do poder público. Além disso, como reflexo a falta de 
segurança pública as classes mais abastadas se utilizam de serviços particulares e 
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equipamentos de segurança no intuito de solucionar individualmente o problema da 
insegurança generalizada. 
 
9.3.2.12 Lazer 
 
Na cidade do Rio de Janeiro existem importantes e variadas áreas de lazer públicas e 
privadas. As áreas ao ar livre são as que mais se destacam. Na Zona Sul e Zona Oeste 
da cidade se concentram principalmente as praias em condições próprias para o 
banho, no entanto, outras praias não liberadas pelos órgãos públicos também são 
utilizadas pela população, em especial por indivíduos mais pobres com pouca condição 
de mobilidade, como as praias no interior da Baia de Guanabara. Dentre os diversos 
parques existentes da cidade podemos destacar o Parque Nacional da Floresta da 
Tijuca, o Parque Laje, Parque da Pedra Branca e Parque Natural do Gericinó-
Mendanha, além de muitas outras áreas de lazer em diversos locais da cidade.  
 
Além das áreas de parques, a cidade também conta com o Jardim Botânico, a Quinta 
da Boa Vista, onde se localiza o zoológico, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Aterro do 
Flamengo, dentre muitas praças que servem como área de lazer majoritariamente 
para crianças e animais domésticos, além de servirem como locais de prática de 
esportes e atividades físicas em geral. 
 
Dentre os equipamentos culturais destacam-se as diversas bibliotecas, museus, 
cinemas e teatros. A cidade abriga importantes museus como o Museu Nacional de 
Belas Artes, Museu Histórico Nacional, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Casa 
França-Brasil, Espaços da Caixa Econômico Federal, dos Correios e da Oi Futuro, 
dentre muitos outros. São ao todo 81 museus em toda a cidade, conforme mostra o 
Quadro 9.3.2.12-1. Além dos museus a cidade também abriga 133 teatros e salas de 
espetáculos dentre esses se destaca o Teatro Municipal, além de alguns teatros 
tradicionais como o Teatro Carlos Gomes. 
 
Dentre as 60 bibliotecas localizadas na cidade, em 2007, 31 são de conteúdo 
especializado e 29 são bibliotecas populares. As bibliotecas especializadas contam 
com acervo de 21 milhões de livros enquanto as bibliotecas populares possuem 
acervo de 372.294 livros.  
 
Ao todo a cidade possuía, em 2008, 82 espaços e centros culturais, além de 106 
galerias de arte, 33 escolas e sociedades musicais e, em 2009, a cidade já contava 
com 15 complexos poliesportivos. 
 

Quadro 9.3.2.12-1 - Equipamentos Culturais da AII (2008). 

Equipamentos culturais AII 

Bibliotecas especializadas * 31 

Bibliotecas populares * 29 

Museus 81 

Cinemas (estabelecimentos) * 44 

Cinemas (Salas) * 161 

Espaços e Centros Culturais 82 

Teatros e Salas de Espetáculos 133 
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Equipamentos culturais AII 

Galerias de Arte 106 

Escolas e Sociedades Musicais 33 

Complexos Poliesportivos ** 15 
Fonte: IPP, 2008. 

* 2007 
** 2009 

 
 
A cidade contava com 44 cinemas que somam 161 salas. A capacidade dos cinemas é 
de 34.501 espectadores. Atualmente a maioria dos cinemas se encontra dentro dos 
shoppings centers, assim como alguns teatros. De acordo com o IPP, em 2009, havia 
29 shoppings centers no município, que se destacavam como área de lazer por 
concentrarem além de diversos equipamentos de lazer como cinemas, teatros e 
parques, diversos serviços e comércios, como bancos, mercados, casas lotéricas, 
lojas, restaurantes e etc. 
 
Apesar da ampla gama de possibilidades culturais e de lazer existente na cidade do 
Rio de Janeiro, uma boa parte desta se encontra concentrada nos bairros mais nobres 
da cidade, como Centro e Zona Sul. Além disso, nem todos os serviços de lazer são 
gratuitos e em muitos casos são de alto custo o que limita o perfil do público 
consumidor. O cuidado com as áreas de lazer também são maiores nos bairros onde 
se concentram as classes mais ricas. Sendo assim, se constata que existe uma grande 
desigualdade de distribuição, investimento e cuidado no espaço urbano carioca. 
 
9.3.2.13 Situação Econômica 
 
O município do Rio de Janeiro vem vivenciando um crescimento econômico muito bom 
nos últimos anos, um pouco inferior ao desenvolvimento do Estado, mas bem acima 
da média nacional. O setor de serviços e comércio é o principal motor da economia 
municipal, responsável pela maior parcela do PIB, e em constante processo de 
crescimento e de modernização. Isto se dá, inclusive, em virtude do maior 
investimento público e privado para adequar a cidade em estrutura e infraestrutura 
para os altos fluxos de turistas atraídos pelos grandes eventos internacionais 
agendados para cidade. Desde os Jogos Pan-americanos de 2007 até os Jogos 
Olímpicos de 2016 foram e serão realizados diversos eventos de grande porte na 
cidade do Rio de Janeiro, dentre eventos esportivos e políticos pode-se citar os Jogos 
Pan-Americanos em 2007, o Fórum Mundial Urbano realizado em 2010, os Jogos 
Mundiais Militares em 2011, o Rio + 20 – evento internacional de meio ambiente da 
ONU - em 2012, a Copa das Confederações de Futebol em 2013, a Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, a Copa América de Futebol em 2015 e por fim os Jogos Olímpicos de 
2016. Assim, busca-se transformar o Rio de Janeiro em uma cidade internacional. 
 
O Rio de Janeiro sempre teve espaço importante no cenário nacional na formação de 
mão-de-obra especializada e na produção de conhecimentos científico por concentrar 
inúmeras universidades, centros de pesquisas e órgãos públicos. Os comércios e os 
serviços oferecidos na cidade a transformam num pólo nacional e internacional 
atraindo pessoas de diferentes regiões do país e do mundo, de diversos níveis de 
poder aquisitivo e com interesses variados. Existe ainda uma infinidade de lojas, 
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shopping-centers, restaurantes, hotéis, pontos turísticos e empresas capacitadas para 
atender as mais variadas demandas. 
 
A Região Metropolitana além de possuir diferentes serviços, como por exemplo, as 
universidades públicas, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro e Universidade Federal Fluminense, também apresenta um 
maior dinamismo no setor industrial. Recentemente, a região se tornou um dos 
principais pólos de investimento para o setor de transformação de petróleo e de 
minério. Dentre os principais projetos em andamento estão a construção do pólo 
petroquímicos em Itaboraí – COMPERJ - capitaneando pela Petrobras; a recém 
implantada usina da Companhia Siderúrgica do Atlântico, em Santa Cruz no município 
do Rio de Janeiro, de capitais da Vale e da alemã ThyssenKrupp; e o projeto da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), já licenciado, para instalar uma nova unidade 
em terreno vizinho ao Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana. 
 
Cabe ainda acrescentar que o Rio de Janeiro e a Região Metropolitana se tornaram 
áreas de importante intervenção do Estado. Como consta no Quadro 9.3.2.13-1, o 
Plano de Aceleração do Crescimento – PAC previa a alocação de 1,2 bilhões de reais 
no Estado do Rio de Janeiro, dos quais foram repassados 907 milhões (73%). Do 
investimento previsto para o Estado quase 32% se destinava à Capital e 82% à 
Região Metropolitana, para serem alocados em diferentes projetos, particularmente, 
de infraestrutura, indústria e habitação.  
 

Quadro 9.3.2.13-1 - Investimentos do PAC (2007-2010). 

Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC (2007-2010) 

Investimento 
(Em R$1.000) 

Valor de 
Repasse  

(Em R$1.000) 
Rio de Janeiro 395.901,06 202.104,00 
Região Metropolitana 1.015.361,40 717.390,18 
Estado 1.242.085,64 907.741,47 

Fonte: CEPERJ. 
 
 
O Quadro 9.3.2.13-2, adiante, traz os totais das transferências de fontes federais e 
estaduais realizadas em anos recentes para o município da AII. 
 
De acordo com este, a AII teve um alto valor recebido por transferências 
governamentais em 2006, quase 2,3 bilhões de reais, mais de um quarto da receita 
municipal de 8,7 bilhões de reais em 2006. Nos últimos cinco anos em questão, os 
repasses governamentais cresceram constantemente, tendo expandido 33% em 
relação aos valores repassados em 2001. 
 
Os repasses oriundos do governo estadual vigoraram como o de maior relevância para 
o município, correspondendo a 64% dos repasses. Em todos os anos, a transferência 
relativa à parcela do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS 
esteve como o repasse mais importante, representando 72% das transferências do 
Estado e 46% das transferências totais. Esses índices foram um pouco inferiores 
daqueles observados para o conjunto dos municípios do Estado do Rio de Janeiro que, 
em 2006, tiveram no repasse do ICMS 80% das transferências estaduais e 47% das 
transferências totais.  
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Quanto às transferências federais, o repasse de parcela do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF foi o mais volumoso para a 
municipalidade, em 2006. No total da AII, o repasse do FUNDEF significou 89% das 
transferências obrigatórias federais e 32% das totais, ao mesmo tempo em que para 
o conjunto dos municípios do Estado este repasse atingiu 67% das transferências 
federais e 27% das transferências totais. 
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Quadro 9.3.2.13-2 - Transferências Governamentais para os Municípios 2001-2006 (em R$ 1.000). 

Estaduais Federais 

AII e Estado Anos IPM 

ICMS IPVA 
FPEX 
(IPI) 

Royalties Total FPM ITR 
LC 87/96 
(Kandir) 

FUNDEF Total 

Total 
Geral 

2001 39,1 773.016 192.278 8.071 25.999 999.364 48.513 63 17.455 471.067 537.098 1.536.462 

2002 37,4 798.887 215.257 8.562 33.983 1.056.689 54.957 144 18.159 522.457 595.717 1.652.406 

2003 35,3 833.349 226.916 10.274 45.122 1.115.661 56.569 212 14.278 560.900 631.959 1.747.620 

2004 35,3 997.797 253.167 17.155 54.462 1.322.581 61.547 220 15.252 644.231 721.250 2.043.831 

2005 35,5 1.004.885 279.083 18.851 66.915 1.369.735 77.074 161 15.055 681.275 773.564 2.143.299 

Rio de Janeiro 

2006 34,5 1.065.205 302.149 22.561 80.758 1.470.673 82.927 180 8.316 735.857 827.280 2.297.952 

2001 100 1.967.454 297.175 20.641 66.485 2.351.754 455.235 1.265 44.637 1.029.411 1.530.548 3.882.302 

2002 100 2.187.198 335.827 24.279 96.556 2.643.860 551.639 2.080 49.262 1.169.134 1.772.116 4.415.976 

2003 100 2.363.285 359.900 29.127 127.169 2.879.481 570.467 1.815 40.160 1.281.813 1.894.254 4.773.736 

2004 100 2.755.386 403.414 46.921 149.432 3.355.152 630.001 1.947 42.375 1.502.923 2.177.245 5.532.398 

2005 100 2.828.512 449.775 53.061 188.351 3.519.699 787.176 1.790 42.375 1.610.355 2.441.696 5.961.394 

Estado 

2006 100 3.110.089 492.296 66.140 235.793 3.904.318 866.383 1.836 24.303 1.793.917 2.686.439 6.590.757 
Fonte: TCM e TCE. 
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O Produto Interno Bruto – PIB é uma medida que permite a avaliação da produção de 
bens e serviços gerada em um determinado território ao longo de um ano. Em 2008, 
o PIB municipal do Rio de Janeiro alcançou aproximadamente R$ 155 bilhões, que 
representava pouco mais de 45% do PIB do Estado, cerca de 65% do PIB da Região 
Metropolitana e 5% do PIB nacional, como mostra o Quadro 9.3.2.13-3, a seguir.  
 

Em 2008, o PIB per capita anual atingiu em torno de 25 mil reais por habitante na 
capital e 19,7 mil reais por habitante na região de governo. Estando o primeiro acima 
da média estadual de 22 mil reais e o segundo pouco abaixo. O PIB per capita do 
município, da Região Metropolitana e também do Estado do Rio de Janeiro são 
consideravelmente maiores que o PIB per capita nacional de pouco mais de 15 mil 
reais.  

Quadro 9.3.2.13-3 - Produto Interno Bruto (2005-2008). 

PIB, Impostos e Valor 
Adicionado Bruto de 

atividades 
Anos AII 

Região  
Metropolitana*

Estado Brasil 
Participação do 

Município no PIB 
nacional 

2005 41.024,00 139.272,00 1.072.848,00 105.163.000,00 0,04 

2006 50.794,00 165.348,00 1.151.809,00 111.566.000,00 0,05 

2007 41.879,00 148.055,00 974.093,00 127.267.000,00 0,03 

Valor adicionado 
bruto a preços 
correntes da 

agropecuária (Mil 
Reais) 

2008 49.354,00 162.023,00 1.265.198,00 152.273.000,00 0,03 

2005 12.654.761,00 25.888.866,00 62.974.924,00 539.283.000,00 2,35 

2006 14.163.088,00 27.085.690,00 76.597.812,00 584.952.000,00 2,42 

2007 13.839.703,00 30.944.156,00 74.984.698,00 636.280.000,00 2,18 

Valor adicionado 
bruto a preços 

correntes da indústria 
(Mil Reais) 

2008 14.275.326,00 32.120.320,00 91.566.129,00 719.987.000,00 1,98 

2005 77.818.049,00 88.239.258,00 144.460.421,00 1.197.807.000,00 6,50 

2006 83.890.572,00 94.717.193,00 156.028.704,00 1.337.903.000,00 6,27 

2007 93.787.551,00 106.327.983,00 174.897.011,00 1.524.311.000,00 6,15 

Valor adicionado 
bruto a preços 

correntes dos serviços 
(Mil Reais) 

2008 103.916.775,00 118.793.213,00 197.318.635,00 1.707.850.000,00 6,08 

2005 15.484.844,00 27.241.927,00 37.015.824,00 277.196.000,00 5,59 

2006 16.648.310,00 29.508.661,00 40.290.345,00 311.381.000,00 5,35 

2007 18.354.374,00 32.992.333,00 45.321.021,00 353.723.000,00 5,19 

Valor adicionado 
bruto a preços 
correntes da 

administração, saúde 
e educação públicas e 
seguridade social (Mil 

Reais) 
2008 20.951.359,00 37.629.848,00 51.848.158,00 406.958.000,00 5,15 

2005 105.998.678,00 141.509.323,00 245.524.017,00 2.119.449.000,00 5,00 

2006 114.752.764,00 151.476.892,00 274.068.670,00 2.345.802.000,00 4,89 

2007 126.023.507,00 170.412.528,00 296.176.823,00 2.641.581.000,00 4,77 

Valor Adicionado 
Total 

2008 139.192.814,00 188.705.404,00 341.998.120,00 2.987.068.000,00 4,66 

2005 27.257.889,00 32.565.495,00 38.509.335,00 304.986.292,00 8,94 

2006 29.921.629,00 35.470.602,00 41.548.805,00 335.062.546,00 8,93 

2007 32.425.561,00 38.921.380,00 45.911.981,00 373.486.525,00 8,68 

Impostos, líquidos de 
subsídios, sobre 

produtos a preços 
correntes (Mil Reais) 

2008 36.535.845,00 44.103.965,00 53.032.105,00 451.754.490,00 8,09 

Produto Interno Bruto 2005 117.771.722,00 174.074.810,00 247.017.528,00 2.147.239.292,00 5,48 
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2006 128.026.084,00 186.947.494,00 275.327.129,00 2.369.483.546,00 5,40 

2007 140.094.694,00 209.333.908,00 296.767.784,00 2.661.344.525,00 5,26 

a preços correntes   
(Mil Reais) 

2008 154.777.301,00 232.809.369,00 343.182.068,00 3.031.864.490,00 5,11 

2005 19.546,47 15.083,00 16.338,15 11.690,99 ‐ 

2006 21.129,04 16.030,00 18.031,80 12.696,94 ‐ 

2007 22.990,95 18.136,00 19.245,17 14.035,28 ‐ 
PIB per capita (R$) 

2008 25.092,74 19.762,00 21.987,67 15.736,37 ‐ 

Fonte: IBGE, *CEPERJ (2008). 
 
 

No entanto, isso não corresponde a realidade da população, tendo em vista que existe 
uma grande desigualdade de renda, conforme indica o Índice Gini (Quadro 9.3.2.13-
4), que considera uma escala de 0 a 1, onde 1 é considerado o pior cenário de 
desigualdade de distribuição da renda. O município do Rio de Janeiro possuía, no ano 
2000, índice de 0,62, maior do que o índice registrado em 1991, de 0,61, mesmo 
valor registrado para o Estado nos dois anos. 
 

Quadro 9.3.2.13-4: Índice de Gini 

Indice de Gini Município e 
Estado 1991 2000 

Rio de Janeiro 0,61 0,62 

Estado 0,61 0,61 
Fonte: PNUD – Atlas do  

Desenvolvimento humano 
 
 
A Figura 9.3.2.13-1, abaixo, expressa a variação do PIB ao longo dos últimos quatro 
anos analisados, tomando-se o ano inicial da série estudada como igual a 100. Assim, 
pode-se constatar que o PIB da cidade do Rio de Janeiro evoluiu de maneira crescente 
e linear durante o período de 2005 a 2008. A Região Metropolitana, que crescia abaixo 
da capital, sofreu uma guinada em 2006 se igualando ao crescimento do Estado. Este 
último, no último ano analisado, obteve um aumento substancial do crescimento em 
virtude do aumento dos preços do petróleo no mercado internacional e da entrada de 
grandes investimentos em outras regiões do Estado. Os anos posteriores a 2008 
foram de queda no crescimento acelerado em todos os níveis em virtude da crise 
econômica mundial que diminuiu o preço de vários produtos, inibiu o consumo e os 
investimentos. Em valores nominais, o município cresceu a uma taxa média anual de 
9,5% entre 2005 e 2008 expandindo o PIB em quase 25%, crescimento este maior 
que o apresentado no todo do país. Em relação ao conjunto do Estado e da Região 
Metropolitana, o crescimento do município foi inferior ao encontrado nestas esferas, 
onde se teve um acréscimo de 11,7% a.a. e 10,1% a.a. 
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Figura 9.3.2.13-1 - Evolução do PIB 2005-2008. 

Fonte: Ceperj. 
 
 
Os setores que mais influenciaram o crescimento nos quatro anos analisados na 
economia municipal foram o da administração pública (10,6% a.a.) e o de comércios 
e serviços (10,1% a.a.). Já os setores agropecuário e industrial tiveram crescimento 
de aproximadamente de 6,4% e 4,1%, o que demonstra que o carro chefe da 
economia carioca estava no setor terciário, tendo a agropecuária e a indústria um 
papel secundário no crescimento geral. No Estado e na Região Metropolitana o setor 
industrial, em particular, de petróleo e sídero-metalúrgica, tiveram significante 
participação no crescimento, respectivamente 13,3% a.a. e 7,5% a.a. Os setores da 
administração pública e de comércio e serviço também tiveram grande importância no 
crescimento, como demonstra o Quadro 9.3.2.13-5, a frente.  
 
As arrecadações de impostos na capital, assim como no Estado e na Região 
Metropolitana, cresceram em proporções bastante similares, entorno de 10,5% a.a., 
tendo a arrecadação municipal crescido 1 ponto percentual a menos que a do Estado. 
 

Quadro 9.3.2.13-5 - Taxa Média de Crescimento Anual do PIB 2005-2008 (em %). 
 

Valor Adicionado Município, 
Região de  
Governo, 
Estado 

Agropecuária Indústria 
Comércio 
e Serviços 

Adm. 
Pública Total 

Impostos PIB 
PIB 
per 

capita 

Rio de Janeiro 6,4 4,1 10,1 10,6 9,5 10,3 9,5 9,5 

Região  
Metropolitana 

5,2 7,5 10,4 11,4 10,1 10,6 10,2 10,2 

Estado 5,7 13,3 11,0 11,9 11,7 11,3 11,3 11,6 

Fonte: CEPERJ, Cálculo da Consultoria. 
 
 
A Figura 9.3.2.13-2, abaixo, permite visualizar as relações entre os diversos setores 
na formação do Valor Adicionado – V.A. do PIB do município da área de influência, da 
região de governo e do Estado do Rio de Janeiro em 2008. 
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A partir desta, pode-se constatar que na cidade do Rio de Janeiro, assim como na 
Região e no Estado o setor primário tinha participação insignificante no PIB, 
correspondendo a quase nulidade nas duas primeiras esferas e a 0,4% do V.A no 
Estado. O V.A. da agricultura do município representava, em 2008, uma proporção 
quase irrisória do mesmo V.A nacional (0,3%). O setor secundário detinha papel 
variado nas várias esferas, participando com 10,3% do PIB na AII, 17% na Região de 
Governo e 26,8% no Estado. O V.A. da indústria do município do Rio de Janeiro 
correspondia a 1,98% no V.A. da indústria brasileiro. Como dito anteriormente, esta 
elevada participação no Estado muito se deve ao alto valor do barril de petróleo no 
mercado internacional e aos investimentos na indústria estadual recentemente. Deve-
se salientar que mesmo com uma baixa participação no PIB municipal a indústria 
carioca representa mais de 15% da produção estadual. 
 

 
Figura 9.3.2.13-2 - Composição do Valor Adicionado do PIB (2008). 

Fonte: Ceperj. 
 
 
Deste modo, a composição setorial da produção de riqueza aponta para a importância 
dos setores dos serviços e comércios e da administração pública no município do Rio 
de Janeiro. O setor terciário foi responsável por quase três quartos do Valor 
Adicionado do PIB municipal, em virtude não só das dinâmicas locais e internas, mas 
também das relações nacionais e internacionais do setor. Essa participação foi bem 
acima da encontrada no Estado (57,7%) e na Região Metropolitana (63%) como um 
todo, pois trata-se de uma tendência da produção de riqueza econômica no mundo 
contemporâneo, em particular nas grandes metrópoles globais. Além de ter uma força 
grande na produção municipal o setor terciário carioca produz mais da metade do 
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produzido no setor em âmbito estadual. O V.A. dos serviços no município continha a 
participação mais expressiva no mesmo V.A nacional (6,08%), o que demonstra o 
importante papel da economia de serviço carioca no contexto nacional. Não se pode 
esquecer que a administração pública nas diversas esferas assumia uma importância 
significativa, representando 15% do V.A do PIB da AII e do Estado, e 20% da Região 
Metropolitana. O V.A do município referente à administração pública representava 
5,15% do V.A nacional para este mesmo setor. 
 
Ao todo, para o ano de 2008, o Valor Adicionado dos setores de atividades 
mencionados correspondia a 4,66% do V.A. total nacional. Assim, o PIB a preços 
correntes do município representava 5,11% do PIB nacional, somente dois pontos 
percentuais menor que a Região Metropolitana (7,6%) e quase metade do que 
representava o PIB do Estado do Rio de Janeiro (11,3%) no PIB nacional. Assim, é 
possível perceber a importância econômica da cidade para o conjunto de municípios 
da Região Metropolitana e para a totalidade do Estado.  
 
O Quadro 9.3.2.13-6 abaixo apresenta a População Economicamente Ativa no ano de 
2010, considerando a PEA entre 15 e 65 anos. Observa-se ligeira variação da 
composição etária da PEA entre o município do Rio de Janeiro, a Região Metropolitana 
e o Estado. No município do Rio de Janeiro, assim como nas outras esferas de análise 
os dados de população economicamente ativa estão muito aproximados, entre 70,1% 
no Rio de Janeiro e 69,9% no Estado.  
 

Quadro 9.3.2.13-6 – População Economicamente Ativa (2010). 
 

PEA Município, Região 
Metropolitana e 
Estado Total 65 anos e 

mais % 15 - 64 anos % 0-14 anos % 

Rio de Janeiro 6.320.446 661.729 10,5 4.432.359 70,1 1.226.358 19,4
Região 
Metropolitana 11.835.708 1.080.222 9,1 8.286.066 70,0 2.469.420 20,9

Estado 15.989.929 1.427.389 8,9 11.176.901 69,9 3.385.639 21,2
 Fonte: IBGE, 2010, cálculo da consultora. 
 
 
Dentre os setores de atividades desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro, na RMRJ e 
no Estado, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 
de 2006, era o Comércio aquele que empregava o maior número de trabalhadores, 
mais de 21,2% e 22% do pessoal ocupado, respectivamente, na Região Metropolitana 
e no Estado. Enquanto no município o comércio era o segundo setor que mais 
empregava com 18,7%, perdendo apenas para atividade imobiliária com 19,1%. A 
atividade imobiliária também tinha força nos outros níveis, empregando 17,2% na 
Metrópole e 16,1% no Estado. Por fim, a administração pública também era um 
grande empregador, com 18,3% do pessoal ocupado no município, 16,2% na Região 
de Governo e 16,9% no Estado, o que mostra a força da máquina pública na área 
estudada. Os outros setores têm participações difundidas no grau de empregabilidade, 
com destaque para indústria de transformação, o setor de transportes e outros 
serviços coletivos. 
 
Os Quadros 9.3.2.13-7 e 9.3.2.13-8 apresentam a distribuição dos empregos formais 
e das unidades produtivas no ano de 2006. 
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Quadro 9.3.2.13-7 - Pessoal Ocupado, por setores de atividades (2006). 

Setores 
Rio de  
Janeiro 

% da 
PEA 

Região 
Metropolitana 

% da  
PEA Estado 

% da  
PEA 

Agricultura, pecuária, silvicultura e  
exploração florestal 

1.586 0,04 2.666 0,03 10.124 0,10 

Pesca 69 0,00 147 0,00 487 0,00 

Indústrias extrativas 6.573 0,16 9.052 0,12 25.049 0,24 

Indústrias de transformação 171.534 4,10 273.744 3,53 409.149 3,95 

Produção e distribuição de eletricidade,  
gás e água 

14.550 0,35 16.389 0,21 22.546 0,22 

Construção 90.354 2,16 123.405 1,59 163.155 1,58 

Comércio; reparação de veículos  
automotores, objetos pessoais e  
domésticos 

420.607 10,05 636.386 8,21 856.318 8,28 

Alojamento e alimentação 124.587 2,98 157.101 2,03 203.698 1,97 

Transporte, armazenagem e  
comunicações 

151.570 3,62 208.117 2,69 253.558 2,45 

Intermediação financeira, seguros,  
previdência complementar e serviços  
relacionados 

64.860 1,55 73.432 0,95 85.041 0,82 

Atividades imobiliárias, aluguéis e  
serviços prestados às empresas 

429.935 10,27 516.015 6,66 627.109 6,06 

Administração pública, defesa e  
seguridade social 

411.463 9,83 484.375 6,25 659.181 6,37 

Educação 106.724 2,55 155.957 2,01 187.655 1,81 

Saúde e serviços sociais 99.423 2,38 127.103 1,64 165.399 1,60 

Outros serviços coletivos, sociais  
e pessoais 

156.055 3,73 193.817 2,50 230.405 2,23 

Organismos internacionais e outras  
instituições extraterritoriais 

139 0,00 139 0,00 214 0,00 

Total 2.250.029 53,77 2.997.634 38,69 3.899.088 37,68 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006, cálculo da 
consultora. 
 
 
Como mostra o Quadro 9.3.2.13-7 acima o emprego formal compunha apenas 53,7% 
da População Economicamente Ativa na cidade do Rio de Janeiro, e menos de 40% na 
Região Metropolitana e no Estado. A participação de cada setor na PEA acompanha o 
número absoluto de empregos formais, no entanto um único setor não corresponde a 
mais de 11% da PEA. Sendo assim, os setores com maior participação eram: 
Atividades imobiliárias, Comércio e Administração pública. Esses setores variaram sua 
participação na PEA de 9,8% a 10,27% na AII, de 6,25% a 8,24% na região de 
governo e de 6,06% a 8,28% no Estado. 
 
De acordo com o Quando 9.3.2.13-8, adiante, as unidades locais eram praticamente 
todas divididas entre comerciais, atividades imobiliárias e outros serviços coletivos em 
2006. Os estabelecimentos comerciais correspondiam a 32% dos estabelecimentos do 
município, 35% da RMRJ e 38% do Estado; a atividade imobiliária representava 29% 
das unidades locais da capital, 25% da Metrópole e 22% do Estado; e os outros 
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serviços coletivos correspondiam em média a 12% dos estabelecimentos em cada 
nível. 
 

Quadro 9.3.2.13-8 - A Unidades Locais, por setores de atividades (2006). 

Setores 
Rio de 
Janeiro 

Região 
Metropolitana 

Estado 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 434 715 1.475 

Pesca 29 76 149 

Indústrias extrativas 325 559 1.221 

Indústrias de transformação 11.594 18.917 29.355 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 223 295 474 

Construção 5.037 7.703 11.098 

Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais 
e domésticos 

68.220 109.855 167.078 

Alojamento e alimentação 12.101 17.823 28.012 

Transporte, armazenagem e comunicações 8.248 10.961 14.692 

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e 
serviços relacionados 

6.397 7.548 9.674 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 
empresas 

61.860 76.363 97.455 

Administração pública, defesa e seguridade social 507 638 955 

Educação 5.551 9.166 12.415 

Saúde e serviços sociais 9.184 12.310 15.529 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 24.941 37.226 49.945 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 21 22 22 

Total 214.672 310.177 439.549 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006. 
 
 
Analisando os dados do IBGE de 2006, expostos no Quadro 9.3.2.13-9 a frente, pode-
se constatar que mais de 85% das empresas existentes nos diferentes níveis 
analisados eram microempresas, com menos de 10 funcionários, e as grandes 
empresas, com mais de 250 trabalhadores, não chegavam a 0,5% do total de 
unidades. Contudo, eram os grandes estabelecimentos que empregavam mais de 40% 
dos indivíduos, sendo o restante distribuído quase igualmente entre micro, pequena e 
médias empresas. 
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Quadro 9.3.2.13-9 - Unidades Locais, por faixas de pessoal ocupado (2006). 

Faixas de Pessoal Ocupado AII 
Região de 
Governo 
e Estado Total 0 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 49 50 a 99 

100 a 
249 

250 a 
499 

500 e 
mais 

Unidades Locais 
Rio de Janeiro 214.672 155.261 29.906 16.525 4.891 3.589 2.350 1.301 456 393 
Região 
Metropolitana 

310.177 227.514 42.172 22.735 6.650 4.996 3.253 1.736 609 512 

Estado 439.549 329.853 57.066 29.928 8.538 6.358 4.086 2.239 795 686 
Pessoal Ocupado 

Rio de Janeiro 2.250.029 270.231 194.074 219.271 116.078 135.074 160.841 199.349 160.905 794.206 
Região 
Metropolitana 

2.997.634 386.556 273.817 301.584 157.911 188.195 222.780 265.100 211.674 964.034 

Estado 3.899.088 542.136 370.406 395.913 202.746 239.350 279.574 340.783 278.219 1.249.961 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006. 
 
Em suma, os dados mais recentes de 2009 no Quadro 9.3.2.13-10, apontam que na 
cidade do Rio de Janeiro havia mais de 190 mil unidades locais empregando 
aproximadamente 2,4 milhões de pessoas, sendo 2,2 milhões em condições de 
assalariado com um saldo médio de 4,6 salários mínimos. Além disso, o município 
apresentava uma taxa de 4,3% da população economicamente ativa desocupada, 
abaixo da média nacional. Observa-se que as condições de trabalho na capital eram 
melhores que no restante da metrópole e do Estado. Na primeira, os quase 3 milhões 
de assalariados recebiam em média 2,5 salários mínimos e ainda havia 4,9% dos 
trabalhadores sem emprego. Em nível estadual o salário médio de aproximadamente 
4 milhões de assalariados era de 3,9 salários mínimos, que estavam distribuídos por 
mais de 386 mil empresas. Deve-se destacar ainda que a capital detinha 
aproximadamente 50% das firmas e 60% dos assalariados do Estado. 
 

Quadro 9.3.2.13-10 - Unidades, Pessoas Ocupadas e Taxa de Desocupação (2009/2010). 
Pessoal ocupado 

em 31.12 
Taxa de Desocupação* 

AII e 
Região de 
Governo 
Estado 

Unidades 
Locais 

Total Assalariado 

Salário 
Médio 

(Salários 
Mínimos) 

Pessoas de 
10 anos ou 

mais 
desocupada 

Taxa de 
desocupação 

(%) 

Rio de Janeiro 191.694 2.482.809 2.215.492 4,6 129.000 4,3 
Região 

Metropolitana 
273.433 3.335.251 2.955.495 2,5 273.000 4,9 

Estado 386.853 4.338.320 3.809.630 3,9 - - 
Fonte: IBGE, 2009 e * Armazém de Dados 2010. 
 
 
9.3.3 Diagnóstico da Área de Influência Direta - AID 
 
A Área de Influência Direta (AID) foi definida a partir do limite da Região 
Administrativa (RA), sobre a qual se restringiu exclusivamente a VI RA Lagoa 
composta pelos bairros de Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Vidigal e 
São Conrado, como pode ser observado na Figura 9.3.3-1. Contudo, o estudo se 
preocupará em promover uma análise de destaque sobre os bairros por onde passarão 
o traçado do Metrô Linha 4, isto é, Ipanema, Leblon e Gávea, segundo consta na 
Figura 8.1-3 (Capítulo 8). 
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Figura 9.3.3-1 - Mapa das APs, RAs e Bairros do Rio de Janeiro 

 
Fonte:IPP.
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Para fins de coleta de informações sobre as características socioeconômicas da AID 
foram realizados trabalhos de campo para se observar as características gerais da RA 
e dos bairros que a compõem. Às informações coletadas em campo associaram-se os 
levantamentos de dados secundárias originárias dos órgãos públicos, em particular do 
IBGE e do IPP.  
 
O Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, aprovado em 1992, revisto a partir de 
2001 e aprovado novamente em fevereiro de 2011, estabelece as diretrizes básicas da 
ação das políticas urbana e ambiental, com ênfase para as questões ambiental, 
habitacional, social e de transporte da cidade. O Plano divide a cidade em quatro 
macrozonas de ocupação: Controlada, que corresponde a Zona Sul e parte do 
Centro, Incentivada referente à Zona Norte, Subúrbio e parte do Centro, 
Condicionada composta por Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes 
e adjacências e Assistida que engloba o restante da Zona Oeste. 
 
O novo macrozoneamento se define pela densidade demográfica e a capacidade de 
suporte ao adensamento urbano, considerando a proteção do meio ambiente e a 
disponibilidade de infraestrutura. Foi criada ainda a divisão municipal por Região de 
Planejamento composta por 16 subdivisões. Além disso, foram mantidos os recortes 
de planejamento e administrativo anteriores como as cinco Áreas de Planejamento – 
Aps, caracterizadas pelo perfil socioeconômicas homogêneo, e as 34 Regiões 
Administrativas como mostra o Quadro 9.3.3-1.  
 

Quadro 9.3.3-1 - Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas  
do Município do Rio de Janeiro. 

Áreas de Planejamento Região de Planejamento Regiões Administrativas 
I Portuária 
II Centro 
III Rio Comprido 
VII São Cristóvão 
XXI Paquetá 

AP 1 1.1 Centro 

XXIII Santa Teresa 
IV Botafogo 
V Copacabana 
VI Lagoa 

2.1 Zona Sul 

XXVII Rocinha 
VIII Tijuca 

AP 2 

2.2 Tijuca 
IX Vila Isabel 
X Ramos 

3.1 Ramos 
XXX Maré 
XIII Méier 

3.2 Méier 
XXVIII Jacarezinho 
XIV Irajá 

3.3 Madureira 
XV Madureira 
XII Inhaúma 

3.4 Inhaúma 
XXIX Complexo do Alemão 
XI Penha 

3.5 Penha 
XXXI Vigário Geral 
XXII Anchieta 

AP 3  

3.6 Pavuna 
XXV Pavuna 
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Áreas de Planejamento Região de Planejamento Regiões Administrativas 
3.7 Ilha do Governador XX Ilha do Governador 

XVI Jacarepaguá 
4.1 Jacarepaguá 

XXXIV Cidade de Deus AP 4 

4.2 Barra da Tijuca XXIV Barra da Tijuca 
XVII Bangu 

5.1 Bangu 
XXXIII Realengo 

5.2 Campo Grande XVIII Campo Grande 
5.3 Santa Cruz XIX Santa Cruz 

AP 5  

5.4 Guaratiba XXVI Guaratiba 
Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo - Instituto Pereira Passos - IPP. 

 
Nas divisões administrativas e de planejamento do município do Rio de Janeiro a área 
de estudo encontra-se na Macrozona Controlada onde a densidade demográfica é 
elevada e a capacidade de suporte já encontra-se bastante avançada com frágeis 
condições ambientais e de infraestrutura. A Região Administrativa da Lagoa e seus 
bairros também compõem a 2ª Área de Planejamento que totaliza 25 bairros, e 
Região de Planejamento Zona Sul com 18 bairros. A RA da Lagoa com mais de 2,4 mil 
hectares corresponde a apenas 1,9% da área de município e possuía uma população 
de 167.774 habitantes, ou seja, 2,7% dos moradores do município, em 2010. Os 
maiores bairros em limites territoriais são São Conrado e Lagoa com 
aproximadamente 649 hectares e 511 hectares. 
 
9.3.3.1 Histórico da Expansão Territorial e Caracterização Geral da AID 
 
Os bairros que compõem a AID estão situados na Zona Sul da cidade do Rio de 
Janeiro. Consistem nos bairros com uma das melhores condições de qualidade de vida 
e renda da cidade, além de possuir uma boa oferta de comércio, serviços e 
infraestrutura. Nestes bairros também se encontram alguns dos principais pontos 
turísticos, praias, bares, casas de shows, cinemas, restaurantes e uma boa parte da 
rede hoteleira da cidade. A importância cultural destes bairros para cidade é 
inestimável, tendo sido o celeiro de importantes compositores, palco de grandes 
movimentos culturais, espaço de encontro e socialização entre intelectuais, artistas e 
a população em geral. 
 
Os bairros são densamente ocupados, predominantemente, por uma classe de renda 
média e alta. No entanto, existem algumas áreas de favela como Vidigal, Cantagalo-
Pavão Pavãozinho, Chácara do Céu e Parque da Cidade que apresentam uma 
população de baixa renda, ainda sob condições inapropriadas de vida. Na grande 
parte dos bairros existe uma ampla infraestrutura de abastecimento de água, luz e 
gás; um serviço amplificado de telecomunicações com serviços de televisão a cabo, 
internet banda larga, telefonia fixa e móvel, entre outros serviços; todas as vias 
públicas são pavimentadas e relativamente bem conservadas; e há uma ampla gama 
de parques, praças, bibliotecas, praias e outros espaços de lazer a serviço para 
população. A infraestrutura hospitalar também é uma das melhores da cidade, com 
um número elevado de hospitais, clínicas e consultórios privados e alguns poucos 
públicos, com destaque para Hospital Miguel Couto e o Hospital de Ipanema. A rede 
de escolas públicas e privadas também é extensa. A Zona Sul apresenta atenção 
privilegiada do poder público, em suas mais variadas funções, com destaque para 
infraestrura urbana e segurança pública. 
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Os bairros estudados contêm uma grande circulação de pessoas, em virtude da 
importância regional dos setores de serviços, comércios e das áreas de lazer e turismo 
ali presentes. Sendo assim, o trânsito é um dos principais problemas dos bairros, 
junto com a pobreza existente nas comunidades carentes e a população de rua, com 
destaque para as crianças, sem assistência social e em alguns casos envolvida com o 
consumo e tráfico de drogas. 
 
Denominação, delimitação e codificação da Região Administrativa da Lagoa e seus 
bairros foram estabelecida pelo Decreto Nº 3.158 de 23 de julho de 1981, com 
alterações do Decreto Nº 5.280 de 23 de agosto de 1985 e pela Lei Nº 1.995 de 18 de 
junho de 1993, que delimita a RA e o Bairro da Rocinha, desmembrando-o dos bairros 
de São Conrado, Vidigal e Gávea.  
 
A seguir serão descritos os históricos de ocupação dos bairros da AID e seus limites 
legais, a partir dos textos extraídos do Armazém de Dados da Prefeitura do Rio de 
Janeiro 
(http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/BairrosCariocas/index2_bairro.htm) 
 

1) Ipanema 
 
O bairro de Ipanema instalou-se sobre a restinga arenosa onde antes abrigava a 
aldeia “Jaboracyá”, da tribo dos Tamoios. As terras eram pertencentes ao Engenho de 
Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, sob o domínio de vários proprietários: 
Sebastião Fagundes Varela, Antonio Salema, Antonio Fagundes Varela e Rodrigo de 
Freitas Carvalho. Em 1808, a região litorânea, denominada de Fazenda Copacabana, 
passou de posse para Aldonsa da Silva Rosa e posteriormente em 1857, foi comprada 
pelo empresário Francisco José Fialho. Fialho dividiu sua propriedade em dois grandes 
lotes, um deles adquirido pelo Comendador José Antonio Moreira Filho, segundo Barão 
de Ipanema.  
 
Embora Ypanema, ou Ipanema, queira dizer, em língua indígena, “água ruim”, não 
indicada para nadar ou pescar, o nome não se referia ao bairro, mas a um rio 
paulista, em Iperó, e foi uma homenagem feita ao Barão e Conde de Ipanema pelo 
seu filho, o segundo Barão de Ipanema, que, em 1883, criou uma empresa de 
urbanização para erguer o novo bairro denominado de Loteamento Villa Ipanema. Seu 
sócio era Antonio José Silva e o autor do projeto era o Engenheiro Luís Raphael Vieira 
Souto. Para alavancar o empreendimento foi fundamental o prolongamento da linha 
de bondes de Copacabana até Ipanema, em 1902, com ponto final na Praça Floriano 
Peixoto, atual General Osório. Os bondes ainda circulariam pelo bairro até 1963. Em 
1894, o termo de fundação da Villa Ipanema previa 19 ruas e duas praças. Foram 
abertas as Praças Floriano Peixoto (General Osório), Coronel Valadares (Nossa 
Senhora da Paz) e as ruas Prudente de Morais, Farme de Amoedo, Nascimento Silva, 
20 de Novembro (Visconde de Pirajá), a Avenida Vieira Souto, entre outras.  
 
Quando da morte do segundo Barão de Ipanema, assumiram a empresa Alberto de 
Campos e Manuel Pinto de Miranda Montenegro, que convidaram Raul Kennedy de 
Lemos para tocar a urbanização do bairro. Daí surgiu a Companhia Construtora 
Ipanema, com o engenheiro Henrique Dumont, abrindo novas ruas e vendendo novos 
lotes, tornando assim realidade a Villa Ipanema. Em 1927 todos os terrenos já haviam 
sido negociados, consolidando o que ainda hoje se conhece como o bairro de 
Ipanema.  
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A valorização imobiliária se tornou enorme, prédios de apartamentos tomaram o lugar 
das antigas residências e os gabaritos foram aumentados. Surgiam apart-hotéis e 
grandes centros comerciais na rua Visconde de Pirajá e, na década de 1970, Ipanema 
se tornou um bairro sofisticado, onde os preços dos imóveis disparavam, processo 
esse potencializado em meados da primeira década do ano 2000.  
 
Ipanema também se tornou uma referência cultural, abrigando os bares, frequentados 
por intelectuais e artistas, a praia que já teve o “Píer” e agora tem o Posto 9, a Feira 
Hippie da praça General Osório, os Blocos de Carnaval Banda de Ipanema e Bloco 
“Simpatia é Quase Amor”, o surfe na praia do Arpoador, entre outras referências. 
Ipanema tem uma rica história de costumes e personagens que marcaram de forma 
destacada o bairro na história da cultura carioca.  
 

• Delimitação do bairro Ipanema, segundo o Decreto Nº 5.280 de 23 de agosto 
de 1985: 

 
“Do Oceano Atlântico, no canal que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas ao mar, seguindo 
pelo leito deste até a Praça Paul Claudel (incluída); Avenida Epitácio Pessoa (excluída) 
até a Rua Professor Gastão Bahiana; por esta (excluída, excluindo a Rua Presidente 
Afonso Lopes) até o seu entroncamento com a Rua Percy Murray (excluída); daí, 
subindo o espigão, até o ponto culminante do Morro do Cantagalo (cota 202m); deste 
ponto, descendo e subindo a cumeada, até o ponto culminante do Morro do Pavão 
(cota 98m); deste ponto, descendo o espigão, até atingir o entroncamento da Rua 
Antônio Parreiras (incluída) com a Rua Saint Roman (excluída); Rua Piragibe Frota de 
Aguiar (excluída); Rua Bulhões de Carvalho (excluída) até a Rua Francisco Otaviano; 
por esta (excluída) até o limite do Forte de Copacabana; daí, à Praia do Diabo 
(incluída) e, pela orla marítima ao ponto de partida, incluindo sob sua jurisdição as 
ilhas das Palmas, Cagarra, Comprida, Redonda e Rasa, as ilhotas Cagarra, Grande, 
Pequena e Redonda e a Lage Redonda.” 
 

2) Leblon 
 
Nos primórdios do bairro do Leblon situava-se na região a aldeia “Kariané” dos índios 
Tamoios, já representada em um mapa francês de 1558. Os indígenas denominavam 
a região de “Ypaum”, espaço entre canais. Os índios foram exterminados, em 1575, 
pelo Governador Antonio Salema, para ali se construir engenhos. O nome do bairro 
vem de Charles Leblon, francês dono de um grande lote no areal, o chamado “Campo 
do Leblon”, adquirido de Bernardino José Ribeiro, em 1845. Nele Leblon instalou uma 
fazenda de gado e explorava a pesca de baleias pela Empresa Aliança.  
 
Em 1857, Charles Leblon negociou suas terras com Francisco José Fialho, que as 
revendeu a outros em 1878. Destaca-se entre os proprietários o português José de 
Guimarães Seixas, abolicionista, em cuja chácara, situada no atual Alto Leblon, 
abrigou escravos fugidos, passando o local a ser conhecido como Quilombo do Seixas 
ou do Leblon. Outras duas chácaras se situavam próximas: a Chácara do Céu e a 
Chácara do Guimarães. No início do Século XX, o Leblon, cruzado pelos rios Preto e 
Branco, era constituído de cerca de 100 chácaras desmembradas da Fazenda Nacional 
da Lagoa e suas únicas ruas eram a rua do Sapé ou do Pau (atual Dias Ferreira), a 
Travessa do Pau, o Largo da Memória e o Caminho da Barra (ligando a Praia do Pinto 
à barra da Lagoa).  
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Nas décadas de 1910 e 1920, surgiu a Companhia Industrial da Gávea, dos 
engenheiros Adolfo Del Vecchio, José Ludolf e Miguel Braga, responsável pelo 
loteamento inicial do Leblon e pela abertura da Praça Dr. Frontin (atual Antero de 
Quental), das avenidas Ataulfo de Paiva e Del Vecchio (atual San Martin) e das ruas 
Rita Ludolf, General Urquiza, Aristides Espíndola, Acarai (José Linhares), a Avenida 
Afrânio de Melo Franco, a rua José Ludolf (Humberto de Campos), entre várias outras.  
 
Com a chegada do bonde, em 1914, o bairro se ligou ao resto da Cidade. Em 1919, 
por iniciativa de Paulo de Frontin, foi aberta na orla a Avenida Delfim Moreira e 
urbanizada a Praia do Leblon. No seu prolongamento, aproveitando caminho que seria 
destinado a uma ferrovia abandonada, surgia então a Avenida Niemeyer.  
 
O Circuito da Gávea, inaugurado em 1933, passava pelo Canal da Visconde de 
Albuquerque, pela Avenida Niemeyer e pela Estrada da Gávea. Na orla da lagoa 
existiam grandes favelas: a favela da Praia do Pinto, o Parque Proletário do Leblon e 
favela da Ilha das Dragas, todas removidas na década de 1960. Próximo a elas, o 
Clube de Regatas do Flamengo inaugurou seu estádio de futebol em 1938, conhecido 
como “Estádio da Gávea”, apesar de se situar no Leblon, com sua sede desportiva. Na 
área do canal aberto pelo Prefeito Carlos Sampaio, ligando a lagoa ao mar, o Prefeito 
Henrique Dodsworth implantou, em 1937, setenta mil metros quadrados de jardins, 
ficando o lugar conhecido popularmente como Jardim de Alah. Em 1957, surgiu a 
Cruzada São Sebastião, idealizada por Dom Hélder Câmara, composta por dez blocos 
habitados por seis mil pessoas de baixa renda. 
 
Com a intensa produção imobiliária o bairro cresceu, adensou e virou “point” noturno 
com seus bares, restaurantes, cinema, teatros e casas de shows. A grande área verde 
do bairro é o Parque do Penhasco Dois Irmãos ou Sergio Bernardes, nas encostas da 
antiga Chácara do Céu, onde se situa o Morro Dois Irmãos. 
 
• Delimitação do bairro Leblon, segundo o Decreto Nº 5.280 de 23 de agosto de 

1985: 
 
 “Do Oceano Atlântico no canal da Avenida Visconde de Albuquerque (incluída), 
seguindo por este até o entroncamento da Praça Rubem Dário (incluída) com a 
Avenida Niemeyer (excluída), daí, subindo o espigão do Morro Dois Irmãos, passando 
pelo entroncamento da Rua Aperana (incluída) com a Estada do Vidigal (excluída), até 
o ponto de cota 444m na Pedra Dois Irmãos; deste ponto, descendo  o espigão em 
direção nordeste (incluindo as ruas B e Félix Pacheco) até o entroncamento da 
Avenida Padre Leonel Franca com a Avenida Visconde de Albuquerque; por esta 
(incluída, incluindo a Praça Sibélius) até a Avenida Bartolomeu Mitre; por esta 
(incluída) até a Rua Mário Ribeiro; por esta (incluída) até a Avenida Borges de 
Medeiros; por esta (excluída) até a Praça Paul Claudel (excluída); daí, pelo leito do 
canal que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas ao Oceano Atlântico e pela orla marítima ao 
ponto de partida.” 
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3) Lagoa 
 
A região da Lagoa tem como referencial histórico e atual, a Lagoa de Sacopenapã, 
nome dado pelos índios Tupinambás, que significava local ou caminho dos socós, aves 
pernaltas comuns nessas paragens. Também a denominavam de “Capopenipem”, local 
de raízes chatas do fundo lamacento. 
 
O Governador Antonio Salema, após dizimar as tribos indígenas, fundou o Engenho 
Del Rey, que seria repartido em três: os engenhos N. Sra da Conceição da Lagoa, 
Nossa Senhora da Cabeça e Vale da Lagoa. Mais tarde, Antonio Salema vendeu suas 
terras a Diogo de Amorim Soares, que a repassou, em 1609, a Sebastião Fagundes 
Varela, depois para João de Freitas Castro e Melo, que a transferiu para seu filho, o 
capitão português Rodrigo de Melo Castro Freitas. A partir de 1660, a Lagoa recebeu o 
nome de Rodrigo de Freitas, que ampliou a sua propriedade. 
 
Desde o final do século XIX, a Família Pinto, de origem quilombola, habita a Ladeira 
do Sacopã, no Bairro da Lagoa. Atualmente, a área de 0,6404 hectares é ocupada por 
seis famílias remanescentes de quilombos e está em processo de titulação com o 
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA já registrado no diário oficial. 
 
Na realidade, o atual bairro se situa nos grandes aterros feitos na lagoa pelo Prefeito 
Carlos Sampaio que, com uma equipe formada pelos engenheiros Alfredo Duarte e 
Saturnino Braga, delimitou todo o contorno da Lagoa, transformou o Caminho da 
Fonte da Saudade em rua e inaugurou, em 1922, a Avenida Epitácio Pessoa. Nessa 
planície artificial, obras complementares eliminando brejos deram origem ao atual 
Jockey Club Brasileiro, também chamado de Hipódromo da Gávea, projetado pelos 
arquitetos Archimedes Memória e Francisco Cuchet. O empresário Linneo de Paula 
Machado construiu suas instalações e o Jockey foi inaugurado, em 1926, pelo então 
Presidente Washington Luís. 
 
O aterro da área próxima à Fonte da Saudade, que ficava na chácara do Conselheiro 
Serra Lisboa, na Praia da Piaçava, deu origem a várias ruas como a Baronesa de 
Poconé, entre outras. As florestas existentes nos Morros dos Cabritos e da Saudade se 
tornaram Áreas de Proteção Ambiental, sendo criados os Parques Municipais Fonte da 
Saudade e José Guilherme Merquior. Após a remoção, em 1970, da Favela da 
Catacumba, que tinha aproximadamente 1500 barracos e 10 mil habitantes, foram 
reflorestadas as encostas do morro e criado o Parque da Catacumba ou Carlos 
Lacerda, inaugurado em 1978. A abertura do Túnel Rebouças, nos anos 1960, 
transformou as pistas de entorno da Lagoa em áreas de intenso tráfego, o que se 
acentuou com a conclusão da Auto Estrada Lagoa-Barra. 
 
Em ilhas artificiais da lagoa surgiram os Clubes Caiçaras e Piraquê (Clube Naval). Os 
aterros mais recentes fazem parte hoje do Parque Tom Jobim - que contorna toda a 
lagoa e engloba os parques do Cantagalo, dos Patins e das Taboas - com suas 
quadras esportivas, ciclovias e inúmeros quiosques de variada gastronomia. Propícia a 
esportes náuticos, a lagoa reúne as sedes do Clube de Regatas do Vasco da Gama, do 
Botafogo e do Flamengo, além do Estádio de Remo da Lagoa. Destacam-se, também, 
a Sociedade Hípica do Brasil, o Clube Militar, o Hospital da Lagoa, o Colégio de 
Aplicação da UFRJ, as Igrejas de Santa Margarida Maria e São José da Lagoa. 
Próximos à sua orla ficam os Clubes Monte Líbano, AABB e Paissandu, em estilo 
modernista. 
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• Delimitação do bairro Lagoa, segundo o Decreto Nº 5.280 de 23 de agosto de 

1985  
 
“Do entroncamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Rua Professor Gastão Bahiana, 
seguindo por esta (incluída, incluindo a Rua Presidente Alfonso Lopes) até o seu 
entroncamento com a Rua Percy Murray (excluída); daí, em direção norte, 
atravessando a Avenida Henrique Dodsworth (incluindo os prédios de nº 64 e nº 65) 
e, pelo divisor de águas em direção espigão do Morro dos Cabritos, passando pelos 
pontos de cota 119m e 108m, até o seu ponto culminante (cota 384m); deste ponto, 
descendo o espigão, passando pelo final da Rua Vitória-Régia (incluída), e subindo 
pelo divisor de águas em direção norte, até o ponto culminante do Morro da Saudade 
(cota 246m); deste ponto, descendo a vertente em direção noroeste até o final da 
Rua Casuarina; por esta (excluída); Rua Engenheiro Marques Pôrto (excluída); Rua 
Humaitá (excluída); Rua Jardim Botânico (excluída); Praça Santos Dumont (excluída); 
Avenida Bartolomeu Mitre (excluída) até a Rua Mário Ribeiro; por esta  (excluída); 
Avenida Borges de Medeiros (incluída) até a Praça Paul Claudel (excluída); Avenida 
Epitácio Pessoa (incluída) ao ponto de partida.” 
 

4) Jardim Botânico  
 
A história do bairro do Jardim Botânico coincide, em sua origem, com a história da 
Lagoa e do Engenho d’El Rey de Antonio Salema, que foi ampliado pelo Governador 
Martim de Sá. No século XVIII, o governador ergueu a capela Nossa Senhora da 
Cabeça, ao lado do Rio Cabeça, existente até nossos dias. A terra fértil foi ocupada 
pela cultura da cana-de-açúcar. 
 
Com a chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, Dom João VI desapropriou o 
Engenho da Lagoa para ali construir a Real Fábrica de Pólvora, que funcionou até 
1851, quando, após várias explosões, foi transferida para a Raiz da Serra de 
Petrópolis. Junto a ela havia um jardim para plantas exóticas, sob a direção do futuro 
Marquês de Sabará. Dom João VI, entusiasmado pelo local, plantou ali a famosa 
palmeira real ou Palma Mater (destruída por um raio em 1972). O jardim logo se 
tornou o Horto Real, que, com Dom Pedro I, se transformaria em Jardim Botânico. 
Seu primeiro diretor, Frei Leandro do Sacramento (1824), que fez no Jardim várias 
melhorias, obras paisagísticas, lagos, aléias e fontes. Na República, dirigido por João 
Barbosa Rodrigues, recebeu o nome oficial de Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 
sendo aberto à visitação pública. 
 
Inicialmente, o acesso à região se dava por canoas pela Lagoa e um caminho precário 
corria pelo sopé do Corcovado, indo até o Rio Cabeça. O caminho, que em 1860 era 
conhecido como Rua do Oliveira, começou a ser aterrado pelo Comendador Carvalho, 
da Chácara da Bica, e, depois de calçado, se transformaria na Rua Jardim Botânico. As 
linhas de bondes chegariam logo depois, em 1871. 
 
O bairro era repleto de chácaras: a de N. Sra. da Cabeça, de Luís de Faro, a dos 
Macacos, de Dona Castorina, a da Bica, de Jerônimo Ferreira Braga, entre outras. A 
mais destacada era a chácara do Comendador Antônio Martins Lage, que depois 
passaria para Henrique Lage, com vasto parque em estilo inglês, palacete e jardins do 
paisagista Tindale. Em 1965, o imóvel foi tombado pelo Governador Carlos Lacerda, 
surgindo então o Parque Lage. 
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No final do século XIX, surgiram as fábricas que se aproveitavam da drenagem vinda 
das encostas do Maciço da Tijuca. Em 1884, implantava-se no bairro a Companhia de 
Tecidos Carioca na atual Pacheco Leão, onde se instalou a Vila Operária Sauer. Em 
1889, surge a Fábrica de Tecidos Corcovado, na Rua Jardim Botânico. Depois de 
demolidas, as fábricas deram origem a ruas residenciais do bairro. 
 
Hoje, o bairro do Jardim Botânico abriga diversas atividades comerciais e de serviços 
e apresenta intenso trânsito na sua via principal - Rua Jardim Botânico, que canaliza 
parte do trânsito em direção à São Conrado e Barra da Tijuca. A maior parte do 
bairro, contudo, mantém ainda ruas tranqüilas e arborizadas. 
 
Na bela região do Horto, encravada na Serra da Carioca e circundada pela mata 
atlântica do Parque Nacional da Tijuca, há acesso, por trilhas, às cachoeiras. No final 
da rua Pacheco Leão, tomado pelo patrimônio histórico e artístico nacional, destaca-se 
o Solar da Imperatriz, erguido no século XVIII e presenteado por Dom Pedro I para 
sua segunda esposa, Dona Amélia, em 1829. Ao lado, fica o Horto Florestal, setor de 
produção de mudas para reflorestamento em todo o Brasil. 
 

• Delimitação do bairro Jardim Botânico, segundo o Decreto Nº 5.280 de 23 de 
agosto de 1985  

 
“Do entroncamento da Rua Humaitá com o Viaduto Saint-Hilaire, seguindo por esta 
(incluído), até a Rua Pio Corrêa; por este (incluída) até o seu final; daí, ao final da 
Rua Ministro Artur Ribeiro (incluída); Rua Senador Lúcio Bittencourt (incluída, 
incluindo a Rua Ministro João Alberto) até a Rua Euclides de Figueiredo; por esta 
(incluída) até o seu final; daí pela curva de nível 100m, em direção oeste, 
atravessando a Estrada Dona Castorina, circundando a Bacia do Rio dos Macacos, até 
encontrar a perpendicular a esta, tirada do primeiro alinhamento da Rua Major 
Rubens Vaz; daí, por esta perpendicular e pela Rua Major Rubens Vaz (excluída) até a 
Rua Jardim Botânico; por esta (incluída) ao ponto de partida.” 
 

5) Gávea 
 
O nome do bairro se refere à monumental Pedra da Gávea, ou a “Metaracanga” como 
chamavam os indígenas, com seus 844 metros de altura. A denominação Pedra Gávea 
se deve ao fato dos antigos navegadores portugueses ao avistarem-na do oceano 
referenciares seu formato a gávea de um veleiro. A Pedra, na realidade, situa-se no 
bairro vizinho de São Conrado, mas acabou dando seu nome ao vale voltado para a 
Lagoa Rodrigo de Freitas. Como os outros bairros da região, sua origem foi o Engenho 
d”El Rey, do tempo do Governador Antonio Salema, cujas terras eram utilizadas para 
lavouras e pastagens. Cultivava-se cana-de-açúcar e depois, no século XIX, o café. 
 
A região pertencia à povoação de São José da Lagoa e desta foi desmembrada, em 
1873, para originar a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Gávea. A Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, construída entre 1852 e 1857 com o apoio do Capitão 
Manuel Vitorino do Amaral, seria, em 1875, elevada a Matriz. 
 
O acesso principal à Gávea era o Caminho da Boa Vista, que possuía várias chácaras e 
palacetes. Nele, o arquiteto francês Grandjean de Montigny (1776-1850) construiu 
sua residência, conhecida como Olaria da Gávea. Hoje, o Solar Grandjean de Montigny 
abriga o Centro Cultural da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, dentro 
do campus da universidade, aberto à visitação. 
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No ponto mais alto do Caminho da Boa Vista, em meio à floresta, ficava a grande 
chácara de José Antônio Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, que daria depois 
seu nome à rua. A área pertenceu a uma fazenda de café, loteada no século XIX, 
conhecida como Chácara do Morro Queimado. Seu último dono foi o Engenheiro 
Guilherme Guinle que, em 1939, a vendeu para a Prefeitura, que ali criou o Parque da 
Cidade, ocupando 470 mil metros quadrados e o Museu da Cidade, instalado na antiga 
residência do Marquês de São Vicente. 
 
Marcada pelos monumentais paredões do Morro Dois Irmãos (539 m) e seus dois 
picos rochosos, a Gávea é atravessada pelo Rio Rainha – o antigo Rio Branco, 
tributário da Lagoa, que nasce nas encostas do Parque. O Largo das Três Vendas - 
atual Pça. Santos Dumont -, onde ficava o Hotel do Amaral, era o principal referencial 
do antigo bairro e ali chegaram os bondes, em 1872. Em 1904, já elétricos, os bondes 
subiam a Rua Marques de São Vicente até o seu final, no local chamado de “Rodo”. 
 
Quando começaram a lotear as florestas da Gávea, João Borges comprou, em 1906, 
uma antiga chácara que foi loteada por seu filho, abrindo três ruas e 100 lotes em 
1926. As chácaras de Manuel Pinto, Taylor da Fonseca, José Pereira Rego, Cônego 
José Caetano de Ferreira Aguiar e outros, geraram a rede viária e a malha urbana do 
bairro. Ciro Canto e Mello era proprietário de grande área florestal, que foi da Família 
Borges, seus herdeiros abriram o loteamento Canto e Mello acima da cota dos 100 
metros. Com a abertura da Estrada da Gávea, ocorreu entre 1933 e 1952, a famosa 
corrida automobilística do Circuito da Gávea. 
 
No século XX, surgiram as indústrias, como a Fábrica de Tecidos São Félix, depois 
Cotonifício da Gávea, e Sudantex, no início da década de 1920. Depois vieram os 
Laboratórios Park-Davis, Moura Brasil e a Indústria Química Merrel do Brasil. Com 
isso, se instalaram vilas operárias, casas de cômodos e, no ano de 1942, o Parque 
Proletário da Gávea, removido em 1970. 
 
Até a década de 1990, quando foi transformada em bairro e região administrativa, 
boa parte da Rocinha pertencia ao bairro da Gávea, com o qual tem ligações 
históricas: era no Largo das Três Vendas que seus primeiros moradores, na década de 
1930, vinham vender suas hortaliças. A Vila Parque da Cidade, hoje bastante 
populosa, surge também na década de 1930. 
 
Entre outras referências do bairro, podem ser destacadas: o Conjunto Residencial 
Marquês de São Vicente ou “Minhocão”, projeto premiado do arquiteto Affonso 
Eduardo Reidy, de 1952/54, modificado em parte para a passagem da Auto Estrada 
Lagoa-Barra (1982); o campus da PUC-Rio, que inaugurou sua sede na Gávea em 
1955, ocupando 100 mil metros quadrados; o Planetário da Cidade (1970) e o Museu 
do Universo (1998), importantes centros de estudos astronômicos; o Instituto Moreira 
Sales, com acervo variado, exposições, fototeca, música; o Shopping da Gávea e seus 
teatros (1975); e o chamado “Baixo Gávea”, trecho da Praça Santos Dumont repleto 
de bares e restaurantes, tradicional ponto de encontro noturno dos cariocas. 
 

• Delimitação do bairro Gávea, segundo a Lei 1995 de 18 de junho de 1993  
 
“Do entroncamento da rua Jardim Botânico com a rua Major Rubens Vaz; seguindo 
por esta (incluída) até o final do seu primeiro alinhamento; daí, por seu 
prolongamento até encontrar a curva de nível de 100m; por esta, em direção oeste 
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(incluindo a rua Osório Duque Estrada) e o Parque da Cidade (todo incluído e incluindo 
a Estrada - Santa Marinha); daí, pela cumeada em direção oeste, até o ponto de cota 
674m do Morro do Cochrane; deste ponto, descendo pelo divisor de águas, em 
direção sul, passando pelo ponto de cota 449m, até o ponto de cota 476m, daí, em 
direção leste pelo divisor de águas, até encontrar a rua Maria do Carmo (N.R.), no 
Laboriaux; pela rua Maria do Carmo (excluída), até o encontro desta com o 
prolongamento da escadaria situada junto às instalações da CEDAE (excluídas), 
situadas na Estrada da Gávea nº 150; por esse prolongamento e pela escadaria até o 
encontro da Rua Tenente Arantes Filho com a Estrada da Gávea; por esta (incluído 
apenas o lado ímpar), em direção sudeste, até o limite entre o lote destinado a Escola 
do PAL 25474 e o lote destinado a Clube do mesmo PAL; por este limite (excluído), 
pela rua Umuarama (N.R.), (excluída), pelo limite norte da área doada ao Estado do 
PAL 25474 (excluída) até a rua Sergio Porto. Por esta (incluído apenas o lado paro), 
até encontrar a divisa lateral direita do lote 7 do PAL nº 27968 (incluído); por essa 
divisa até o final do lote. Daí em linha reta, em direção sudeste até o ponto 
culminante da Pedra Dois Irmãos; ,desse ponto segue pela cumeada até o ponto de 
cota 444m; desse  ponto, descendo o espigão em direção nordeste (excluindo as ruas 
B e Felix Pacheco) até o entroncamento da Avenida Padre Leonal Franca, com a 
Avenida visconde de Albuquerque; por esta (excluída, excluindo a Praça Sibelius) até 
a Avenida Bartolomeu Mitre (incluída), Praça Santos Dumont (incluída) até o ponto de 
partida.” 
 

6) Vidigal 
 
A área do bairro do Vidigal foi uma doação dos monges beneditinos, em 1820, para o 
major de milícias e intendente da polícia Miguel Nunes Vidigal, de grande influência no 
Primeiro Império. Nas extensas terras que iam das encostas da Pedra Dois Irmãos até 
o mar, ele construiu a Chácara do Vidigal. Em 1886, seus herdeiros venderam a 
propriedade ao Engenheiro João Dantas. 
 
O acesso à área se dava pelo tortuoso caminho da Chácara do Céu, que vinha do 
Leblon. Só em 1913, o Professor Charles Armstrong aproveitou o leito abandonado do 
projeto cancelado de uma ferrovia litorânea, para servir de caminho ao seu Colégio 
Anglo-Brasileiro no Vidigal. Em 1919 o Prefeito Paulo de Frontin alargou e prolongou o 
Caminho de Armstrong criando a panorâmica Avenida Niemeyer, em homenagem ao 
Comendador Conrado Jacob Niemeyer. Nela, em 1922, foi construído o Viaduto Rei 
Alberto sobre os arcos da Gruta da Imprensa. Em 1968, foi iniciada a construção do 
Hotel Sheraton junto a Praia do Vidigal. 
 
Os primeiros barracos da comunidade do Vidigal, então conhecida como Favela da 
Rampa da Niemeyer, surgiram na década de 1940. Entre 1965 e 1985, a comunidade 
se expandiu ao longo da Estrada do Tambá e hoje, junto com a Comunidade Chácara 
do Céu, menor e mais próxima ao Leblon e ao penhasco, abriga mais de 75% da 
população do bairro. 
 
No final da década de 1970, o caso do Vidigal se tornou um marco na resistência à 
remoção de favelas. Em plena ditadura militar, a associação de moradores, com o 
apoio dos advogados da Pastoral de Favelas, conseguiu evitar que os barracos da 
parte baixa da favela fossem destruídos para dar lugar à construção de 
empreendimento de alto luxo. Após intensa luta, os moradores conseguiram apoio 
político e popular que culminou com a edição, em 1978, de decreto de desapropriação 
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da área para fins sociais, assinado pelo Governador Chagas Freitas, que afastou de 
vez o perigo da remoção.  
 

• - Delimitação do bairro Vidigal, segundo a Lei 1995 de 18 de junho de 1993  
 
“Do Oceano Atlântico no Canal da Avenida Visconde de Albuquerque (excluído), 
seguindo pelo leito deste até o entroncamento da Praça Rubem Dário (excluída) com a 
Avenida Niemeyer (incluída); daí, subindo o espigão do Morro Dois Irmãos, passando 
pelo entroncamento da rua Aperana (excluída) com a Estrada do Vidigal (incluída) até 
o ponto de cota 444m; desse ponto, pela cumeada ao ponto culminante da Pedra Dois 
Irmãos; daí, descendo o espigão em direção oeste e sudoeste até o prolongamento do 
limite lateral  direito do lote 7 do PAL 22457 (excluída), na curva de nível 192m; 
desse ponto, descendo em direção sudoeste até o encontro entre as divisas norte e 
oeste do PAL 20387 ("Ladeira das Yucas", situado na Av. Niemeyer, 550); 
contornando esse PAL (excluído), em direção leste e sul, até o Oceano Atlântico: dai, 
pela orla marítima ao ponto de partida.” 
 

7) São Conrado  
 
São Conrado era um distante arrebalde, deserto, à sombra da imensa Pedra da 
Gávea, com sua longa praia, de acesso fechado pela mata. Desde 1767, a atual 
Estrada da Gávea, ainda de terra, servia de acesso à região. 
 
A região, espremida entre o mar e o Morro do Cochrane, pertencia à Fazenda São 
José da Lagoinha da Gávea, também conhecida como Morgadio de Asseca, 
propriedade dos herdeiros de Salvador Corrêa de Sá e Benevides, nos meados do 
Século XVIII. Sua sede foi comprada, em 1932, por Osvaldo Riso, se transformando 
na atual Villa Riso, centro de visitação com eventos culturais e exposições de artes. 
 
No início do século XX, o Comendador Conrado Jacob Niemeyer que possuía uma 
grande fazenda na baixada ergueu uma pequena igreja, em 1916, em devoção a São 
Conrado, origem do nome do bairro. Niemeyer também concluiu a belíssima Avenida 
Niemeyer - doada a Prefeitura, em 1916 – e melhorou a Estrada da Gávea, que 
ganhou esse nome em 1917, após incorporar parte da Rua Marquês de São Vicente. 
Em 1919, a Avenida Niemeyer seria alargada por Paulo de Frontin. Já a Estrada da 
Gávea, com suas curvas sinuosas, fazia o chamado “Trampolim do Diabo” e, entre 
1933 e 1952, serviu às corridas automobilísticas do “Circuito da Gávea”. 
 
Em 1921, integrantes da empresa Tremway criaram o Gávea Golf & Country Club, 
abrangendo grande área verde e a chamada “Casa Azul”, sede de antigo engenho. Em 
1930, surgia o primeiro loteamento do bairro, que deu origem à Rua Capuri. Nos anos 
1940 e 1950, o Largo de São Conrado era bastante frequentado e ali viria a se 
instalar o popular “Bar Bem”. Novos loteamentos surgiram como o Jardim Gávea e o 
loteamento da Rua Iposeira e, em 1949, foi inaugurada a Estrada da Canoa, com seu 
belo mirante no Viaduto Berta Leitchic. Depois, nos anos 1980 foi a época das 
danceterias, as Boates Zoom, Circus e Bedroom passaram a atrair parte da juventude 
carioca. 
 
Dois fatores influenciaram a intensificação do processo de ocupação do bairro foram a 
inauguração do Túnel Dois Irmãos (atual Zuzu Angel), em 1971, e seu 
prolongamento, a Auto Estrada Lagoa-Barra, que transformou São Conrado em bairro 
de passagem. Surgiram os grandes condomínios de prédios altos, foram construídos 
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os hotéis Nacional e Intercontinental e a orla marítima foi urbanizada. A ocupação de 
classe média alta se refletia no sofisticado Shopping São Conrado Fashion Mall (1982), 
em contraste com a Favela da Rocinha, cuja origem se deu na década de 1930, com 
barracos esparsos e lavouras. A partir das décadas de 1970 e 1980, a Rocinha passou 
a ter uma expansão acelerada, se transformando em uma das maiores favelas da 
cidade, com comércio expressivo, serviços e mais de 2.500 empresas. No início dos 
anos de 1990, foi desmembrada dos bairros vizinhos para se tornar o bairro e a XVII 
Região Administrativa da Rocinha. 
 
São Conrado é emoldurado pelo verde intenso das florestas do Parque Nacional da 
Tijuca, no Morro do Cochrane (718 metros de altitude), e pelo espetacular maciço 
rochoso formado pela Pedra da Gávea, com 844 metros de altitude, pela Pedra Bonita 
e pela Agulhinha da Gávea, todas acessíveis por trilhas. No Morro da Pedra Bonita, 
localiza-se a Rampa Maurício Klabin, a 524 m de altitude, utilizada como decolagem 
dos pilotos de asas-delta e parapentes, rumo a Praia do Pepino, no lado esquerdo da 
Praia de São Conrado. 
 

• - Delimitação do bairro São Conrado, segundo a Lei 1995 de 18 de junho de 
1993  

 
“Do Oceano Atlântico, seguindo pelo prolongamento do limite lateral direito do PAL 
20387 ("Ladeira das Yucas", situado na Av. Niemeyer 550); contornando esse PAL 
(incluído) no sentido norte e oeste; deste ponto, subindo, em direção nordeste, até o 
encontro com o limite lateral direito do lote 7 do PAL 22457 na curva de nível 192, 
contornando em direção norte o referido lote 7 (incluído), até o encontro com o limite 
lateral direito do lote 2 do PAL nº 13961 (incluído) correspondente ao número, 756 da 
Av. Niemeyer, por este limite, até o encontro com os limites sul e oeste do lote 2 do 
PAL 25019, situado na rua Berta Lutz nº 80, (excluído); por esses limites até a rua 
Berta Lutz; por esta (excluída a partir do nº 80), em direção nordeste até a Auto  
Estrada  Lagoa-Barra. Por esta (incluída), em direção leste, até os acessos do Túnel 
Dois Irmãos (incluídos); voltando pela Auto Estrada Lagoa-Barra (incluída) em direção 
oeste, até a Via Ápia; por esta (excluída), até a Estrada da Gávea; por esta, em 
direção oeste (excluindo os nºs 558 e 547) até a Rua Nova (N.R.); por esta 
(excluída), subindo em direção norte pelo divisar de águas, passando pelos pontos de 
cota 204,5m, 476m e 449m, até o ponto de cota 674m do Morro do Cochrane; deste 
ponto, pela cumeada, em direção oeste até o seu ponto culminante (cota 716m); 
deste ponto, descendo e subindo os espigões em direção oeste, passando pelos 
pontos de cota 399m, 421m (atravessando a Estrada da Pedra Bonita), 544m e 499m, 
até o ponto mais alto do Morro da Pedra Bonita (cota 694m); deste ponto, descendo e 
subindo o espigão em direção à Pedra da Gávea e pela linha de cumeada sul, até o 
ponto de cota 642m; deste ponto em linha reta, até o entroncamento da Estrada do 
Joá com a rua Iposeira (incluída); daí, por uma linha reta, passando pela boca do 
Túnel de São Conrado, até o Oceano Atlântico e, pelo litoral, ao ponto de partida, 
incluindo sob sua jurisdição a Ilha do Meio.” 
 
9.3.3.2 Uso do Solo 
 
Os bairros da RA Lagoa estão situados entre o maciço da Tijuca e a faixa litorânea. 
Consistem em bairros densamente povoados por construções verticais que, porém, 
apresentam grande parcela dos territórios ocupada por áreas naturais, 
majoritariamente florestas que em parte compõem o Parque Nacional da Floresta da 
Tijuca. O espelho de água da Lagoa Rodrigo de Freitas também teve ser ressaltado 
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como uma formação geomorfológica de extrema importância para Região 
Administrativa por ocupar 224 hectares situados no centro da AID. 
 
Segundo os dados apresentados a seguir no Quadro 9.3.3.2-1, a RA da Lagoa detinha 
55,5% de sua área ocupada por áreas naturais em 2001, o que correspondia a apenas 
3% das áreas naturais municipais. Os bairros que mais continham áreas naturais 
eram São Conrado e Lagoa com 445 hectares e 311 hectares, respectivamente. Por 
outro lado, o Leblon era onde menos existiam áreas naturais, apenas 30 hectares, 
sendo apenas metade de Floretas.  
 
A Figura 9.3.3.2-1, a seguir, apresenta com maior detalhe a relação entre ocupação 
antrópica e áreas naturais nos bairros da AID em 2001. 
 

 
Figura 9.3.3.2-1 – Tipos de Uso do Solo dos Bairros da AID (2001) 

Fonte: IPP 
 
 
As Florestas Preservadas eram as principais formas naturais da AID correspondendo a 
um quarto da área total, enquanto as Florestas Alteradas ocupavam 13% da área da 
AID. Quase 60% das Florestas se encontravam em São Conrado, a Gávea concentra 
outros 20%. Nessas duas localidades existem Áreas de Preservação da Natureza como 
parte do Parque Nacional da Floresta da Tijuca em São Conrado, onde está situada a 
Pedra da Gávea e a Pedra Bonita, e o Parque da Cidade na Gávea. Os Afloramentos 
Rochosos e as Praias eram outros elementos naturais aparentes na paisagem dos 
bairros. Em Ipanema quase não havia vegetação apenas 36 hectares de Florestas 
Alteradas, a maior parte das áreas naturais restringia-se a Afloramentos Rochosos. 
 
As áreas Antropizadas, que totalizavam pouco mais de mil hectares, estavam 
distribuídas de maneira bastante similar entre os bairros. Um quinto do total das 
áreas Antropizadas da RA estava em São Conrado e apenas 49 hectares no Vidigal. 
Deve-se destacar que São Conrado é o bairro de maior extensão territorial da AID, 
abringado assim boa parte da ocupação humana e natural. O Leblon tinha 86% da sua 
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área Antropizada, enquanto em Ipanema e na Gávea esse tipo de ocupação 
correspondia a 57,4% e 39% das dimensões dos bairros. Constata-se, portanto, que 
quase a totalidade do bairro do Leblon já estava ocupada por usos urbanos, enquanto 
na Gávea o predomínio era de áreas naturais. 
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Quadro 9.3.3.2-1- Uso do Solo por Município, Região Administrativa e Bairro (2001). 

Usos do Solo (ha) 
Rio de 
Janeiro 

VI 
Lagoa 

Ipanema Leblon Lagoa 
Jardim 

Botânico 
Gávea Vidigal 

São 
Conrado 

Área Total 122.456,04 2 372,67 308,49 215,31 510,99 268,92 257,96 162,14 648,86 

Total de Área Natural 43.384,48 1 316,33 131,56 30,03 311,08 137,37 147,60 112,86 445,82 

Floresta 22.429,67 595,48 - 16,74 0,60 84,36 117,63 37,43 338,73 

Floresta Alterada 7.892,67 307,24 36,77 5,81 70,15 53,01 25,60 62,86 53,04 

Mangue, Apicum, Restinga, 
Estuários, Vegetação de Áreas 
úmidas 

9.845,91 - - - - - - - - 

Águas interiores 2.157,13 224,92 - - 224,92 - - - - 

Afloramento Rochoso 599,11 162,59 84,54 0,85 15,42 - 4,37 10,24 47,16 

Praia e Areal 460,00 26,10 10,25 6,63 - - - 2,33 6,90 

Total de Área Antropizada 79.069,92 1 056,34 176,93 185,27 199,91 131,55 110,37 49,28 203,03 

Área Urbana 33.749,94 739,39 161,58 161,43 189,09 79,56 51,38 23,98 72,36 

Área Urbana Não-Consolidada 8.536,18 229,57 - 14,62 - 51,99 52,15 21,21 89,61 

Campo Antrópico 27.473,47 71,95 15,35 9,23 2,43 - 1,27 2,62 41,06 

Cultura e Pastagem 5.621,37 - - - - - - - - 

Vegetação em Parques Públicos 209,64 - - - - - - - - 

Solo Exposto e Área de Mineração 3.479,32 15,42 - - 8,39 - 5,57 1,47 - 

Não Classificado 1,64 - - - - - - - - 

Fonte: Armazém de Dados – 2001. 
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Das áreas Antropizadas da Região Administrativa 70% eram áreas Urbanas e 30% 
áreas Urbanas Não Consolidadas. As áreas Urbanas se concentravam na Lagoa, 
ocupando 189 hectares, no Leblon e Ipanema, com 161 hectares cada. Nestes bairros 
a ocupação Urbana Não-Consolidada não existia ou se limitavam a pequenos espaços. 
Na Gávea os 110 hectares de ocupação antrópica se dividiam quase igualitariamente 
entre áreas Urbanas e Urbana Não Consolidada. Os bairros do Vidigal, Jardim Botânico 
e São Conrado também possuíam áreas Urbanas Não Consolidadas, sendo a maior 
parte delas em São Conrado, enquanto no Vidigal os dois tipos de ocupação urbana 
eram bastante pequenos. 
 
Deve-se considerar que a ocupação urbana da AID é bastante consolidada com pouco 
ou quase nenhum crescimento horizontal, o que se dá inclusive pela forte ação de 
controle do poder público. Todavia, os crescimentos horizontais que se observam na 
malha urbana dos bairros em estudo ocorrem em sua grande parte sobre áreas 
naturais, em particular em encostas íngremes e em Áreas de Preservação Permanente 
(APP), sendo assim irregulares. A retração de áreas naturais por conta da expansão 
urbana vem sendo contabilizada pelo poder público como um problema 
exclusivamente das ocupações irregulares em áreas carentes, majoritariamente o 
entorno das favelas, contudo, também é comum se observar construções de 
condomínios e casas de classe média e alta em área de encostas e áreas de APPs, 
como pode ser constatado nos bairros da Gávea, São Conrado, Vidigal e Lagoa.  
 
Não foram encontradas na área de estudo áreas naturais como Mangue, Apicum, 
Restinga, Estuários e Vegetação de Áreas úmidas e áreas antrópicas como Cultura e 
Pastagem e Vegetação em Parques Públicos. 
 
O Quadro 9.3.3.2-2 demonstra os tipos de uso do solo urbano em 1999 na RA Lagoa, 
no qual se pode constatar as mudanças nas funções dos objetos geográficos e as 
formas métricas (edifícios e casas). O quadro mostra que a partir de meados da 
década de 1950 as formas de habitação começam a mudar nos bairros da Zona Sul. 
Houve neste período um adensamento urbano com o aumento do número de casas e 
de edifícios residenciais, com isso também cresceram o número de comércios e 
serviços. Nos últimos 20 anos analisados há um crescimento grande do número de 
lojas e salas, o que aponta para um crescimento do setor de comércio e serviços na 
região, atraídos pelo significativo adensamento populacional dos bairros. Os outros 
tipos de imóveis continuam crescendo, mas em ritmo mais lento, o que é um 
indicativo de saturação do solo urbano. Entre 2000 e hoje esse padrão não se alterou 
muito, a ocupação urbana da AID consiste em edifícios residenciais e comerciais 
construídos nos últimos 20 e 40 anos. O número de casas veio diminuindo 
sensivelmente dando lugar a novos edifícios. Esse processo de adensamento diminuiu 
de intensidade nas últimas duas décadas por causa do tombamento de algumas casas 
e da limitação de obras e gabaritos em algumas localidades da cidade, em especial na 
Zona Sul. Entretanto, deve-se considerar que o adensamento populacional vivenciado 
no último meio século provocou intensos problemas, uma vez que a infraestrutura 
urbana de transporte e esgotamento sanitário não estava preparada para suportar 
tamanha demanda, os outros serviços foram se adequando ao aumento da demanda. 
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Quadro 9.3.3.2-2 - Imóveis Prediais e Área Construída por Faixa de Idade na Região Administrativa (1999). 

Total 0 a 20 anos 21 a 44 anos 45 a 59 anos 60 ou mais Regiões 
Administrativas nº área (m²) nº área (m²) nº área (m²) nº área (m²) nº área (m²) 

Rio de Janeiro 1 452 586 137 820 598 571 946 56 290 566 610 343 48 236 715 137 143 13 375 118 133 053 19 901 737 

VI RA Lagoa 77 947 9 362 631 29 972 3 605 371 37 768 4 484 801 8 167 842 142 2 040 430 317 

Casa  5 233 1 014 974 816 231 075 2 869 430 678 552 164 749 996 188 472 

Apartamento 61 168 7 080 228 21 518 2 872 372 31 720 3 536 394 7 238 617 659 692 53 803 

Salas e Lojas  7 123 467 324 3 610 216 620 2 959 180 629 326 28 668 228 41 407 

Industrial 41 32 309 10 7 800 21 16 334 2 1 659 8 6 516 

Outros 4 382 767 796 4 018 277 504 199 320 766 49 29 407 116 140 119 
Fonte: Armazém de Dados – 1999. 
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Por meio do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, aprovado no início de 2011, a 
área da RA Lagoa, localizada na 2ª Área de Planejamento, era considerada uma área 
de urbanização consolidada. Ela se caracteriza pelo predomínio do uso residencial, 
com ocupação principalmente multifamiliar e atividades de comércio e serviços que 
oferecem apoio ou complementaridade a esse uso, ou que possuem importância 
significativa no conjunto da municipalidade. Na classificação dos centros de comércio 
e serviços, Ipanema e Leblon atuam como centros de alcance municipal, já os demais 
bairros têm alcance restrito à escala local. Na AID existem ainda algumas áreas com 
uso turístico e de lazer, como por exemplo, a orla marítima, as praias, o Jardim 
Botânico, o Parque Lage, o Jockey Club Brasileiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, além de 
importantes construções históricas que pertencem ao Patrimônio Cultural da cidade, 
os parques públicos e distintos aparatos culturais. 
 
Segundo o Plano Diretor da Cidade, nos bairros da RA Lagoa são adotados dois índices 
de aproveitamento de terrenos: um no qual o limite máximo de edificações é de 3,5 
por lote nos bairros da Lagoa, Jardim Botânico, Gávea e São Conrado e outro cujo 
índice é de 4,0 edifícios por lote nos bairros de Ipanema, Leblon e Vidigal. Identificou-
se, ainda, a existência de áreas de comunidades de baixa renda, caracterizadas como 
Áreas de Especial Interesse Social e destinadas a programas específicos de 
urbanização e regularização fundiária, destacando-se as Favelas de Vidigal, Chácara 
do Céu e Cantagalo-Pavão Pavãozinho, onde reside quase a totalidade da população 
carente da área de influência direta. Essas áreas são mais vulneráveis aos desastres 
ambientais, pois em muitos casos existem moradias em áreas de preservação 
permanente (elevado declive ou topo de moro) com pouca ou nenhuma obra de 
contenção ou drenagem.  
 
Dentre as diretrizes para solucionar alguns dos problemas provenientes do grande 
adensamento e do intenso fluxo de pessoas existente nos bairros da AID estão: 
 
- conter o adensamento para evitar saturação da infraestrutura; 
- criar condições de estacionamento compatíveis com as características dos bairros, 

considerando as pessoas portadoras de deficiência, estimulando a criação de 
estacionamentos subterrâneos ou verticais; 

- racionalizar a circulação de veículos coletivos de passageiros; 
- expandir e implantar um sistema cicloviário eficiente e integrado. 
 
 
9.3.3.3 Demografia 
 
Segundo o Censo Demográfico de 2010, os quase 170 mil habitantes da Área de 
Influência Direta do empreendimento distribuía-se por bairros, conforme o Quadro 
9.3.3.3-1 apresentado a seguir. Esse contingente populacional correspondia a 2,7% 
do município do Rio de Janeiro. Leblon e Ipanema eram os bairros onde se 
concentravam a maior parcela de indivíduos 27,4% e 25,5% do total da RA. São 
Conrado, Vidigal e Gávea possuíam o menor contingente populacional, 6,5%; 7,6% e 
9,5% da Região Administrativa.  
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Figura 9.3.3.3-1 – Densidade Demográfica nos Bairros AID – Hab./Ha. (2010) 

Fonte: IPP, IBGE e Cálculo da Consultora 
 
 
Como pode-se constatado na Figura 9.3.3.3-1, acima, a densidade populacional 
líquida (excluídas as áreas acima da cota 100 e áreas da lagoa e dos rios) existente 
na área de estudo era quase o dobro do conjunto do município. Os dois bairros mais 
populosos eram também os mais povoados, Ipanema e Leblon, com densidade bem 
assim da média da RA de 118,6 hab./ha e do município 63,2 hab./ha. Ipanema 
apresentava 262,6 hab./ha e o Leblon por possuir uma área líquida um pouco maior, 
213,8 hab./ha. Os bairros com menor densidade demográfica foram São Conrado e 
Gávea, com 46,3 hab./ha e 62 hab./ha. A alta concentração demográfica na área de 
estudo se deve a grande verticalização existente nestes bairros e também pela 
existência de algumas comunidades carentes intensamente concentradas como a 
Favela do Vidigal, no bairro de mesmo nome, e do Cantagalo-Pavão Pavãozinho em 
Ipanema. 
 

Quadro 9.3.3.3-1 – Indicadores Demográficos da AID (2010). 

Área Territorial (ha) 
Densidade 

Líquida 
Município, RA 

e Bairros 

População 
Residente 

2010 Total Líquida (hab./ha) 

Rio de Janeiro 6 320 446 122.456,04 100.018,40 63,2 

VI Lagoa  167 774 2 372,67 1.414,50 118,6 

Gávea 16 003 308,49 258 62,0 

Ipanema 42 743 215,31 163 262,2 

Jardim Botânico 18 009 510,99 269,6 66,8 

Lagoa 21 198 268,92 174,2 121,7 

Leblon 46 044 257,96 215,4 213,8 

São Conrado 10 980 162,14 237,2 46,3 

Vidigal 12 797 648,86 97,1 131,8 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2010 e Cálculo da Consultora. 
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A participação da população da RA Lagoa no total da cidade já foi mais representativa 
em décadas anteriores, caindo de 3,2% em 1991 e para 2,7% em 2010, como pode 
ser identificado no Quadro 9.3.3.3-2. Isso se deve por um lado ao crescimento de 
outras regiões da cidade, em especial nas Zonas Norte e Oeste, mas também à um 
decréscimo populacional provocado pela saída da população da Zona Sul e pela 
criação da RA da Rocinha, que alterou os dados estatísticos. 
 

Quadro 9.3.3.3-2 – Evolução da População Residente da AID (1991/2010). 
População Residente Município, RA 

e Bairros 1991 2000 2010 
Rio de Janeiro 5.480.768 5.857.904 6.320.446 

VI Lagoa  177.072 174.062 167.774 

Gávea 15.350 17.475 16.003 

Ipanema 48.245 46.808 42.743 

Jardim Botânico 19.434 19.560 18.009 

Lagoa 18.652 18.675 21.198 

Leblon 49.930 46.670 46.044 

São Conrado 13.591 11.155 10.980 

Vidigal 11.870 13.719 12.797 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos. 

 
 
Em termos do crescimento populacional nos últimos 20 anos algumas tendências são 
bastante curiosas. O município do Rio de janeiro cresceu neste período 15,3%, com 
uma média de 0,75% a.a. Em dissonância com o município, a RA Lagoa decresceu 
5,25% numa média de -0,28% a.a. Dos sete bairros que compõem a Região 
Administrativa Lagoa, Vidigal e Gávea foram os únicos que tiveram crescimento 
populacional. O crescimento de 13,6% da Lagoa, 7,8% do Vidigal e 4,2% da Gávea, 
se deve no primeiro caso exclusivamente ao crescimento vertical na última década, 
com a construção de novos edifícios em áreas ocupadas anteriormente por casas ou 
terrenos ainda ociosos; na Gávea e no Vidigal a expansão esteve relacionada a um 
crescimento vertical de novos edifícios, mas também à expansão horizontal e vertical 
na década de 1990, principalmente em áreas de favela. Deve-se salientar ainda que 
na última década apenas o bairro da Lagoa obteve crescimento, de 1,28%, superior à 
média municipal.  
 
Os bairros que tiveram as maiores perdas nas últimas duas décadas foram São 
Conrado e Ipanema, -19,2% e -11,4%. O Leblon também obteve uma queda, de -
7,3%. Grande parte da perda de São Conrado se deve a criação da RA Rocinha que 
tirou uma parcela significativa das pessoas dos cálculos do bairro de São Conrado e 
em menor escala do Vidigal e da Gávea. Por outro lado, existem algumas hipóteses 
sobre a tendência de diminuição da população da Zona Sul nas últimas duas décadas.  
 
Alguns pesquisadores dizem que durante as últimas décadas houve um êxodo da 
Zona Sul para bairros da Zona Oeste em particular para Barra da Tijuca, na tentativa 
de fugir da saturação e caos urbano já existente na Zona Sul. Além disso, especula-se 
que o encarecimento do valor do solo urbano na Zona Sul e a incapacidade de 
manutenção da renda familiar estariam levando a saída dos filhos da classe média 
para outros bairros mais baratos da cidade. O custo de vida dos bairros da Zona Sul 
estaria se tornando muito alto para a classe média e seus descendentes, o que estaria 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-301

elevando o padrão da classe residente nestes bairros pelo aumento do valor do solo 
urbano, dos produtos comercializados e dos serviços. 
 

Quadro 9.3.3.3-3 - Crescimento Demográfico (1991/2010). 
Crescimento 

Populacional Anual Município, RA e 
Bairros 1991/ 

2000 
2000/ 
2010 

Crescimento 
Anual 

Variação 
2010/1991 

Rio de Janeiro 0,74 0,76 0,75 15,32 

VI Lagoa  -0,19 -0,37 -0,28 -5,25 

Gávea 1,45 -0,88 0,22 4,25 

Ipanema -0,34 -0,90 -0,64 -11,40 

Jardim Botânico 0,07 -0,82 -0,40 -7,33 

Lagoa 0,01 1,28 0,68 13,65 

Leblon -0,75 -0,13 -0,43 -7,78 

São Conrado -2,17 -0,16 -1,12 -19,21 

Vidigal 1,62 -0,69 0,40 7,81 

Fonte: Cálculo da Consultora. 

 
 
O Quadro 9.3.3.3-4 e a Figura 9.3.3.3-2 mostram as características da estrutura 
etária e de sexo da população da Região Administrativa de acordo Censo Demográfico 
de 2010.  
 
A pirâmide etária da Figura 9.3.3.3-2 aponta que a RA Lagoa continha um padrão 
etário de uma sociedade com bom nível de vida, caracterizada pela base e o topo 
afunilado e o centro concentrado, num formado similar a um hexágono. Esse formato 
da pirâmide etária representa uma diminuição significativa na taxa de natalidade nas 
últimas três décadas, relacionada à inserção do planejamento familiar na vida da 
população em geral, por meio do uso de preservativos e contraceptivos e ainda uma 
grande disponibilidade de acesso a serviços de saúde e a existência de uma boa 
infraestruturas de saneamento básico. 
 
Nos bairros da Região Administrativa o nível de instrução e acesso a informação da 
população é bem elevado. Sendo assim, houve uma diminuição na gravidez precoce e 
também na taxa de natalidade, caracterizando uma mudança cultural do padrão 
familiar. As famílias que anteriormente tinham em média quatro filhos passaram a ter 
somente dois, e em idade mais avançada. No século XXI existe uma tendência de 
contínua diminuição da taxa de fecundidade, que atualmente gira em torno de 1 por 
mulher. Esse padrão de diminuição da família e de procriação mais tardia está se 
tornando ainda mais comum na sociedade urbana da informação, e em particular no 
segmento das classes média e alta.   
 
De acordo com o Censo 2010, a porcentagem de crianças na RA (entre 0 e 14 anos) 
correspondia a 12,9%, se acrescentar os jovens essa porcentagem chegava a 20% da 
população total. O Vidigal por apresentar uma população mais carente e com maior 
taxa de fecundidade obteve uma proporção de crianças maior que os outros bairros, 
23,6%, enquanto o Leblon teve 11%, valor muito próximo de Ipanema com 11,3% e 
da Gávea com 12,1%. 
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O acesso à medicina de qualidade e aos serviços de higiene básica faz com que na 
AID a redução da população em virtude da mortalidade só ocorra a partir dos 60 anos 
de idade nas mulheres e 40 anos nos homens. O que significa uma alta perspectiva de 
vida. A porcentagem de idosos, acima de 70 anos, era mais que o dobro do município, 
12,7% na RA e 7,2% na cidade. O que demonstra que a Zona Sul, em particular os 
bairros da RA Lagoa, concentram uma grande proporção de indivíduos da 3ª idade. 
Em Ipanema era onde a proporção de indivíduos com mais de 65 anos foi maior, 
21,9%, seguido pelo Leblon, 21,3%, e pela Gávea 15,4%, o Vidigal novamente por 
conta das piores condições de vida teve apenas 5,5% da população nessa faixa etária. 
 
Assim, a população economicamente ativa (15 a 65 anos) era mais expressiva na 
Gávea totalizando 72,5% da população do bairro e menos representativa em Ipanema 
e no Leblon, 66,6% e 67,7%, respectivamente. 
 

Quadro 9.3.3.3-4- População por Sexo e Faixa Etária na AID (2010). 

RA Lagoa Rio de Janeiro 
Faixa Etária 

Mulher Homem Total Mulher Homem Total 

0 a 9 6.772 6.930 13.702 374.002 385.789 759.791 

10 a 19 8.150 8.324 16.474 460.407 470.310 930.717 

20 a 29 12.082 11.068 23.150 537.341 522.469 1.059.810 

30 a 39 13.788 11.710 25.498 519.742 473.244 992.986 

40 a 49 13.212 10.647 23.859 470.479 406.008 876.487 

50 a 59 14.216 10.386 24.602 423.275 336.529 759.804 

60 a 69 10.970 8.115 19.085 281.408 203.917 485.325 

70 a 79 7.454 4.979 12.433 186.369 113.914 300.283 

80 ou mais 6.096 2.875 8.971 107.606 47.637 155.243 

Total 92.740 75.034 167.774 3.360.629 2.959.817 6.320.446 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 
 
 
Nos bairros da AID o número de meninos é superior ao de meninas até 
aproximadamente os 19 anos de idade. A partir dos 19 anos, os homens ficam 
sujeitos a maiores riscos de morte na vida cotidiana e de trabalho, pois se envolvem 
mais comumente em casos de violência urbana e acidentes, além disso, normalmente 
entram mais precocemente no mercado de trabalho. No Rio de Janeiro o alto grau de 
violência urbana também é uma das razões para essa discrepância de gênero. A 
pouca cultura de tratamento médico pelo sexo masculino no Brasil também é 
apontada como outra razão para o maior índice de mortalidade. Por isso a grande 
diferença entre os sexos na população idosa acima dos 70 anos.  
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Figura 9.3.3.3-2- Pirâmide Etária da AID (2010). 

Fonte: Censo IBGE, 2010 

 
 
O Quadro 9.3.3.3-5 descrimina a distribuição por faixa etária em todos os bairros da 
AID.  
 

Quadro 9.3.3.3-5 - População por Faixa Etária nos Bairros e na AID (2010). 

Faixa Etária Ipanema Leblon Gávea Lagoa 
Jardim 

Botânico 
Vidigal 

São 
Conrado 

AID 

Menos de 1 ano 340 310 152 187 166 196 82 1.433 

1 a 4 1.232 1.274 460 787 631 704 334 5.422 

5 a 9 1.536 1.632 597 832 816 956 478 6.847 

10 a 14 1.744 1.842 725 939 883 1.160 654 7.947 

15 a 19 1.917 2.102 843 1.031 919 1.072 643 8.527 

20 a 24 2.517 2.553 1.211 1.319 1.042 1.160 757 10.559 

25 a 29 3.154 3.263 1.381 1.444 1.392 1.156 801 12.591 

30 a 34 3.247 3.497 1.343 1.713 1.583 1.179 772 13.334 

35 a 39 2.910 3.271 1.111 1.650 1.364 1.063 795 12.164 

40 a 44 2.763 3.042 1.053 1.488 1.315 911 831 11.403 

45 a 49 3.151 3.360 1.141 1.691 1.474 806 833 12.456 

50 a 54 3.067 3.556 1.263 1.772 1.352 715 867 12.592 

55 a 59 3.079 3.379 1.196 1.672 1.321 579 784 12.010 

60 a 64 2.803 3.138 1.068 1.509 1.065 433 749 10.765 

65 a 69 2.209 2.680 745 1.054 804 277 551 8.320 

70 a 74 2.016 2.167 571 733 614 193 358 6.652 

75 a 79 1.981 1.942 459 560 507 120 302 5.781 

80 a 84 1.652 1.591 353 424 411 58 228 4.717 

85 a 89 965 927 210 259 222 35 103 2.721 

90 a 94 422 387 95 108 103 13 39 1.167 

95 a 99 102 108 20 23 19 9 17 298 
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Faixa Etária Ipanema Leblon Gávea Lagoa 
Jardim 

Botânico 
Vidigal 

São 
Conrado 

AID 

100 ou mais 26 23 6 3 6 2 2 68 

Total 42.833 46.044 16.003 21.198 18.009 12.797 10.980 167.774 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 
 

 
9.3.3.4 Condições de Vida 
 
Os resultados dos Índices de Desenvolvimento Humano demonstram as condições de 
vida no que concerne a saúde, educação e renda das populações estudadas. O Quadro 
9.3.3.4-1, a seguir, apresenta o IDH calculado para o município e para AID nos anos 
de 1990 e 2000. 
 
O IDH da RA Lagoa é o maior do município e possivelmente um dos mais altos do 
país, bem acima do conjunto da municipalidade. Em 1991, o Índice Médio girava em 
torno de 0,910, enquanto no município era de 0,798. Neste ano o Índice de Renda da 
RA já alcança o limite máximo de 1, o de Educação chegou a 0,947 e o de 
Longevidade foi de 0,784, o mais baixo dos índices. A longevidade apesar de ter 
aumentando na década de 1990 para 0,864, ainda era o índice mais baixo registrado 
dentre os IDHs, o que demonstra que os serviços de saúde e as condições de 
saneamento ainda podem ser melhoradas. Na Educação também houve melhoras 
alcançando o valor de 0,989 e a Renda se manteve. Assim o IDH-médio atingiu 0,951, 
muito superior aos 0,842 do município em 2000. 
 

Quadro 9.3.3.4-1 - Índice de Desenvolvimento Humano da AID (1991-2000). 

Anos 
Índice de 

Longevidade 
(IDH-L) 

Índice de   
Educação    
(IDH-E) 

Índice de 
Renda    

(IDH-R) 

IDH - 
Médio 

Rio de Janeiro 

1991 0,714 0,887 0,794 0,798 

2000 0,754 0,933 0,840 0,842 

RA Lagoa 

1991 0,784 0,947 1,000 0,910 

2000 0,864 0,989 1,000 0,951 

Fonte: IPP. 

 
 
Apesar dos dados do IDH do Censo 2010 ainda não terem sido divulgados, tudo indica 
que se constatarão novas melhoras nas condições de vida da AID em virtude das 
melhoras no setor de educação e de saúde.  
 
9.3.3.5 Infraestrutura Básica 
 
As condições de infraestrutura básica como Rede de Água, Esgoto, Coleta de Lixo e 
acesso a Energia Elétrica nos bairros e favelas da AID estão expostos no Quadro 
9.3.3.5-1, a seguir. Na RA esses serviços contemplavam quase a totalidade dos 
domicílios em 2000, segundo dados do IBGE. Possivelmente, nos dados do Censo 
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2010, a serem divulgados, as condições de fornecimento destes serviços tenham sido 
aperfeiçoadas na atualidade. 
 
Em 2000, na RA e no município todos os domicílios tinham acesso à energia elétrica e 
quase a totalidade dos domicílios tinha acesso a coleta de lixo. No município a coleta 
chegava em 99% das casas e na RA da Lagoa só não alcançavam 0,1% dos bairros do 
Jardim Botânico e de São Conrado.  
 
O acesso à água da Região Administrativa era superior ao conjunto da cidade, 
atendendo 99,1% dos domicílios e 96,1%, respectivamente. Lagoa e Leblon tinham 
todas as residências com acesso à água, em Ipanema eram 99,8% e na Gávea 99%. 
São Conrado era o pior bairro com 5,6% das moradias desconectadas a rede de água. 
As favelas eram até melhores atendidas que alguns bairros, na Chácara do Céu 99,7% 
das casas tinham acesso à água, no Vidigal 98,3% e no Cantagalo-Pavão Pavãozinho 
96,3%. 
 

Quadro 9.3.3.5-1 - Porcentagem de Domicílios com Acesso à Infraestrutura Básica (2000). 

Município, RA e Bairro 

% de 
domicílios 
com rede 
de água 

% de 
domicílios 
com rede 
de esgoto 

% de 
domicílios 

com 
coleta de 

lixo 

 Média 
de 

pessoas 
por 

banheiro 

% 
domicílios 

com 
energia 
elétrica 

Rio de Janeiro 96,1 80,4 99,0 0,4 100,0 

VI RA Lagoa 99,1 99,0 100,0 0,9 100,0 

Bairros 

Gávea 99,0 99,3 100,0 0,9 100,0 

Ipanema 99,8 99,6 100,0 0,9 100,0 

Jardim Botânico 97,8 98,2 99,9 0,8 100,0 

Lagoa 100,0 99,9 100,0 1,0 100,0 

Leblon 100,0 99,8 100,0 1,0 100,0 

São Conrado 94,4 95,6 99,9 0,8 100,0 

Vidigal 97,8 94,8 100,0 0,4 100,0 

Favelas 

Chácara do Céu (Vidigal) 99,7 96,8 100,0 0,3 100,0 

Cantagalo-Pavão 
Pavãozinho 

96,3 95,2 100,0 0,3 100,0 

Vidigal 98,3 96,9 100,0 0,3 100,0 

Fonte: IBGE. 
 
 
O sistema de esgotamento sanitário ainda é incompleto em toda a cidade e na Zona 
Sul não é diferente, o que se torna um sério problema de saúde pública e ambiental, 
com a contaminação dos rios, da lagoa e do mar por dejetos domiciliares. Na RA 
Lagoa 99% das casas eram atendidas com esgoto, valor esse bem acima do município 
(80,4%), no entanto, nenhum bairro tinha a plenitude das moradias atendidas. Na 
Lagoa 0,1% das moradias não tinha acesso a rede de esgoto, no Leblon a 
percentagem de residências sem acesso era de 0,2%, em Ipanema 0,4%, enquanto 
na Gávea era 0,7% dos domicílios. A pior condição estava no bairro do Vidigal 
(94,8%) e no Cantagalo-Pavão Pavãozinho (95,2%), as outras duas favelas tinham 
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índices de acesso ao esgotamento sanitário domiciliar próximos a 97% das casas 
atendidas. 
 
A proporção de banheiros por indivíduos nas casas da AID era quase de um banheiro 
para cada habitante. Na Lagoa e no Leblon esse índice era um para cada um 
residente, em Ipanema e na Gávea existiam 0,9 banheiros para cada morador. As 
piores condições estavam nas favelas, onde as residências podem abrigam mais de 
uma família e elas ainda tendem a ser maiores. Nestas localidades haviam apenas 0,3 
banheiros por pessoa. 
 
9.3.3.6 Educação  
 
O nível educacional na AID será verificado a partir da análise do nível de alfabetização 
da população em geral e do grau de estudo dos chefes de família. Deve-se considerar 
que os dados mais recentes adquiridos datam do ano de 2000, tendo portanto, que se 
considerar as melhorias ocorridas na última década em decorrência das políticas 
públicas de inserção e fixação da população de baixa renda em todos os níveis de 
ensino. Deve se destacar entre as referidas políticas: a vinculação do programa de 
distribuição de renda como o Programa Bolsa Família à permanência e assiduidade 
dos filhos das famílias atendidas na escola; a difusão e popularização da educação de 
jovens e adultos; e ainda as políticas voltadas para o ensino superior através do 
ProUni e da política de cotas nas universidades públicas, que facilitaram a entrada de 
indivíduos carentes ou proveniente de minorias excluídas no ensino de terceiro grau.  
 
Tendo em vista que a área de estudo apresenta alto nível de renda per capita e que 
as classes média e alta possuem maior condição de acesso ao ensino de qualidade, 
público e privado, pode-se salientar que as políticas de inserção educacional 
promoveram melhorias pontuais, em particular nas comunidades carentes inseridas 
nos bairros da Zona Sul.  
 
O padrão de distribuição do alunado por categoria de escolas nestes bairros se dá pelo 
quesito renda. Os alunos de baixa renda, em geral, são atendidos pelos serviços 
públicos, majoritariamente de pior qualidade, enquanto as classes média e alta arcam 
com os custos dos serviços prestados pelas instituições privadas de ensino. Esse 
padrão se repete na Pré-Escola, no Fundamental e no Médio, havendo uma pequena 
inversão no ensino superior, onde o serviço público apresenta melhor qualidade, e as 
classes média e alta tem maior condições de ingresso por meio do vestibular. 
 
Os bairros da AID contêm uma grande oferta de serviços de educação em todos dos 
níveis escolares, da creche à Pós-Graduação, alcançando mais de 60 instituições 
educacionais. A demanda dos bairros é suprida por diversas instituições públicas - 
municipais, estaduais e federais, com destaque para o Colégio de Aplicação da UFRJ 
no bairro da Lagoa, e inúmeras instituições privadas, que vigoram entre as melhores 
instituições de ensino do país.  
 
No âmbito municipal, os bairros da VI RA Lagoa estão inseridos na 2ª Coordenadorias 
Regionais de Educação – CRE, que engloba os bairros da Zona Sul e da Grande Tijuca, 
atendendo a demanda solicitada para o ensino de Pré-Escola e Fundamental. Nos 
últimos anos, o atendimento à demanda da Pré-Escola vem se estendendo, 
principalmente através da implantação de programas em comunidades de baixa 
renda. Juridicamente cabe as escolas estaduais apenas atenderem ao Ensino Médio, 
no entanto algumas unidades ainda oferecem o Ensino Fundamental. A rede particular 
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atende a todos os graus de ensino, estendendo-se também às creches e maternais. A 
educação de Jovens e Adultos encontra-se em estabelecimentos públicos e privados, 
com maior predomínio das instituições públicas. Dentre as instituições de Ensino 
Superior, faculdades e universidades, destacam-se na AID a PUC na Gávea, a Cândido 
Mendes e UniverCidade em Ipanema.  
 
O Quadro 9.3.3.6-1, abaixo mostra a porcentagem de analfabetos por faixa etária nos 
bairros da AID. 
 

Quadro 9.3.3.6-1 - Porcentagem de Analfabetos por Faixa Etária (2000). 

Município, RA, 
Bairros 

% de 
crianças de 7 

a 14 anos 
analfabetos 

% de 
pessoas de 
15 anos ou 

mais 
analfabetos 

% de 
pessoas de 
25 anos ou 

mais 
analfabetos 

Rio de Janeiro 5,9 4,4 4,9 

RA Lagoa 3,9 1,7 1,8 

Gávea 2,0 1,9 2,2 

Ipanema 4,1 1,2 1,2 

Jardim Botânico 5,0 1,3 1,4 

Lagoa 0,0 0,5 0,6 

Leblon 1,9 1,0 1,1 

Vidigal, São Conrado 8,1 5,2 6,4 
Fonte: IBGE e IPP 2000. 

 
 
O nível de alfabetização era razoavelmente satisfatório na AID, no entanto, ainda não 
se alcançou a alfabetização plena da população. Na RA Lagoa as condições eram bem 
melhores que no conjunto da cidade em 2000, pois menos de 4% das crianças e 
menos de 2% das pessoas maiores que 15 e 25 anos eram analfabetos. Já no 
município a porcentagem de analfabetos era de 5,9% entre as crianças, 4,4% entre 
os maiores de 15 anos e 4,9% entre os maiores de 25 anos.  
 
Em todas as faixas etárias os bairros do Vidigal e São Conrado, por apresentarem a 
maior parcela de população de baixa renda, obtiveram os piores índices, inclusive bem 
acima do total da cidade, totalizando 8,1% das crianças, 5,2% das pessoas com mais 
de 15 anos e 6,4% das pessoas com mais de 25 anos sem alfabetização. No bairro da 
Lagoa o número de analfabetos se aproximou de zero, chegando a 0,5% entre os 
maiores de 15 anos, 0,6% entre os maiores de 20 anos e zero entre as crianças. No 
Leblon os níveis de analfabetismo foram inferiores a média da RA, se mantendo 
abaixo dos 2% em todas as faixas etárias. Em Ipanema apenas a porcentagem de 
crianças analfabetas estava elevada atingindo 4,1%, enquanto existiam apenas 1,2% 
de analfabetos acima de 15 e 25 anos. Já na Gávea a porcentagem de analfabetos era 
superior a média da RA entre os jovens e adultos, chegando a 1,9% das pessoas com 
mais de 15 anos e 2,2% das pessoas com mais de 25 anos, já entre as crianças o 
índice ficava em 2%. 
 
Segundo o Quadro 9.3.3.6-3, o percentual de analfabetos com mais de 15 anos de 
idade era significativamente superior nas favelas da AID chegando a 8% no Vidigal, 
5,2% no Cantagalo-Pavão Pavãozinho e 4,1% na Chácara do Céu, índices esses 
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superiores a média da Região Administrativa, de 1,7%, e da cidade do Rio de Janeiro, 
de 4,4%.  
 
O grau de escolaridade das famílias pode ser identificado a partir dos dados do 
Quadro 9.3.3.6-2.  
 

Quadro 9.3.3.6-2 - Média de Anos de Estudo – AID (2000). 

Média de anos de estudo 
Município, RA e 

Bairros Total Homens Mulheres 

Rio de Janeiro 8,3 8,7 7,8 

VI Lagoa  12,3 12,5 11,9 

Ipanema  12,5 12,8 12,2 

Leblon  12,7 13,0 12,1 

Lagoa  13,9 13,9 13,9 

Jardim Botânico  12,7 13,1 12,2 

Gávea  12,6 12,8 12,4 

Vidigal  5,9 6,1 5,6 

São Conrado  12,4 12,7 11,6 
Fonte: IBGE e IPP, 2000. 

 
 
Na AID a média de anos de estudo dos indivíduos girava em 12,3 anos, bem superior 
aos 8,3 anos de estudo encontrados na média municipal. Isto demonstra que a 
população residente nestes bairros, em grande quantidade, acessa ao nível superior 
ou minimamente completam o ensino médio. No bairro da Lagoa observou-se a maior 
média de anos de ensino 13,9 anos, já o restante dos bairros variou de 12,4 anos a 
12,7 anos de estudo, com exceção do Vidigal onde a média de estudo observada 
estava bem abaixo da média municipal, 5,9 anos de estudo. Os bairros de Leblon, 
Gávea e Ipanema obtiveram respectivamente uma média de 12,7, 12,6 e 12,5 anos 
de estudo, como se observa na Figura 9.3.3.6-1. 
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Figura 9.3.3.6-1- Média de Anos de Estudo dos Bairros da AID (2000). 

Fonte: Censo IBGE e IPP, 2000 
 
 
Deve-se destacar que ainda existe uma disparidade de gênero generalizada em todos 
os níveis e regiões, na qual a mulher possui um nível inferior de escolaridade em 
comparação aos homens.  
 

Quadro 9.3.3.6-3 - Porcentagem de Tempo de Estudo por Chefe de Família (2000). 

Bairro 

% dos chefes 
de domicílio 
com menos 
de quatro 
anos de 
estudo 

% dos chefes 
de domicílio 
com 15 anos 
ou mais de 

estudo 

% de 
analfabetismo 

em maiores 
de 15 anos 

Rio de Janeiro 15,5 16,2 4,4 

VI RA Lagoa 6,0 53,4 1,7 
Bairros 

Gávea 4,0 55,6 1,9 
Ipanema 4,9 54,0 1,2 
Jardim Botânico 4,4 57,4 1,3 
Lagoa 2,3 68,9 0,5 
Leblon 4,7 55,2 1,0 
São Conrado 5,6 57,6 1,5 
Vidigal 29,1 5,4 6,6 

Favelas 

Chácara do Céu (Vidigal) 19,7 3,8 4,1 
Vidigal 34,6 1,9 8,0 
Cantagalo-Pavão 
Pavãozinho 30,4 2,1 5,2 

Fonte: IBGE e IPP, 2000. 
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O Quadro 9.3.3.6-3 destaca o nível de escolaridade dos chefes de família nos bairros e 
nas comunidades carentes da AID.  
 
A maior parte dos chefes de família da Região Administrativa possuía mais de 15 anos 
de escolaridade, ou seja, 53,4% destes haviam completado pelo menos o ensino 
superior e apenas 6% tinha menos de quatro anos de ensino, sendo este último 
considerado como analfabetos funcionais segundo o IBGE. No município a fração de 
chefes de família com mais de 15 anos e menos de quatro anos de estudo girou em 
torno de 15% em cada segmento. 
 
No bairro da Lagoa se encontrava a maior parcela de chefes com mais de 15 anos de 
estudo, 68,9%, e a menor parcela com menos de quatro anos de estudo, 2,3%, 
enquanto no Vidigal estava o extremo oposto, possuindo a menor parcela de chefes 
de família com mais de 15 anos de ensino, 5,4%, e a maior de chefes com menos de 
quatro anos, 29,1%. Na Gávea 55,6% tinha mais de 15 anos de estudo e apenas 4% 
menos de quatro anos; no Leblon 55,2% estudaram mais de 15 anos e 4,7% 
estudaram menos de quatro anos; enquanto em Ipanema 54% obtinham pelo menos 
nível superior e 4,9% não haviam sequer completado o ensino fundamental. 
 
Nas favelas a porcentagem de chefes de família com menos de quatro anos de estudo 
também era representativa chegando a 34,6% no Vidigal, 30,4% no Cantagalo-Pavão 
Pavãozinho e 19,7% na Chácara do Céu. Já o percentual de chefes com mais de 15 
anos de estudo era ínfima, de apenas 1,9% no Vidigal, 2,1% no Cantagalo-Pavão 
Pavãozinho e 3,8% na Chácara do Céu. 
 
9.3.3.7 Saúde 
 
Sobre a saúde dos bairros que compõem a AID se fará uma análise geral sobre as 
condições da saúde e seu reflexo nas dinâmicas populacionais a partir da análise da 
Mortalidade Infantil, da Esperança de Vida e da Taxa de Fecundidade.  
 
Para atender as necessidades da população residente, trabalhadora e transeunte dos 
bairros, assim como as demandas excedentes do município e da Região Metropolitana 
existem na área de estudo oito hospitais dentre particulares e públicas: Clínica São 
Vicente e Hospital Municipal Miguel Couto na Gávea; Hospital Cortel no Leblon, 
Hospital Ipanema Plus, Hospital CardioTrauma e Hospital de Ipanema 
(Federal/Municipal) em Ipanema; Hospital Prontocor e Hospital Federal da Lagoa 
(Federal/Municipal) no Jardim Botânico.  
 
Além dos hospitais de grande porte e centros especializados existem ainda inúmeras 
unidades de atendimento local como: postos de saúde, centros de saúde, clínicas e 
consultórios, que oferecem os mais variados e especializados serviços de 
atendimentos médico e de exames. Em virtude da incapacidade de atendimento dos 
serviços públicos, que se encontram super lotados e com condições precárias de 
atendimento, a maior parte dos serviços oferecidos na área de saúde são particulares 
e/ou vinculados aos planos de saúde privados. 
 
Ao se analisar os dados contidos no Quadro 9.3.3.7-1, a seguir, constata-se que em 
quase todos os indicadores as condições dos bairros da AID eram bem superiores ao 
conjunto do município. Os bairros do Vidigal e São Conrado, onde se encontram a 
maior parcela de população carente e de condições precárias de vida e de serviços da 
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AID, eram os que apresentavam piores condições de saúde da população, em alguns 
casos inclusive com situação pior que a média da cidade do Rio de Janeiro. 
 

Quadro 9.3.3.7-1 - Indicadores Gerais de Saúde (2000). 

Bairros 

Morta-
lidade até 
um ano de 

idade 

Morta-
lidade até 
cinco anos 
de idade 

Esperança 
de vida ao 

nascer 

Proba-
bilidade de 

sobre-
vivência 

até 40 anos 

Taxa de 
fecundidad

e total 

Rio de Janeiro 19,2 19,5 71,5 92,8 1,9 

VI RA Lagoa 9,8 10,0 76,8 96,7 1,3 

Gávea 3,8 3,9 80,4 98,7 1,2 

Ipanema 6,4 6,5 78,7 97,8 1,2 

Jardim Botânico 7,5 7,7 77,8 97,4 1,2 

Lagoa 7,4 7,6 77,9 97,5 1,2 

Leblon 5,2 5,2 79,5 98,2 1,2 

Vidigal, São Conrado 20,6 20,9 71,1 93,2 1,7 

Fonte: IPP e IBGE. 

 
 
Os dados de mortalidade infantil dos bairros da AID em 2000 eram surpreendente, 
próximos aos países com melhores condições de vida mundo. A Gávea foi o bairro que 
apresentou os níveis mais baixo de mortalidade infantil até o primeiro anos de idade e 
com até cinco anos de vida com 3,8 e 3,9 óbitos para 1.000 crianças, seguidos por 
Leblon com 5,2 óbitos/mil crianças e Ipanema com 6,4 e 6,5 óbitos por mil crianças. 
Os índices encontrados na total da Região Administrativa foram quase a metade do 
total do Rio de Janeiro, girando em torno dos 10 óbitos por 1.000 crianças. Os bairros 
com pior índice foram Vidigal/ São Conrado com valores de mais de 20 óbitos por mil 
crianças, superiores inclusive a média municipal. A Figura 9.3.3.7-1 abaixo mostra a 
variação deste indicador nos bairros da AID, RA e no município. 
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Figura 9.3.3.7-1- Média de Anos de Estudo dos Bairros da AID (2000). 

Fonte: Censo IBGE e IPP, 2000 
 
 
A esperança de vida ao nascer também repetia a mesma qualidade da mortalidade 
infantil se aproximando das melhores médias mundiais existentes nos países com 
melhor desenvolvimento social. Os bairros da Gávea, Leblon e Ipanema novamente 
apresentaram as melhores expectativas de vida sendo respectivamente 80,4 anos, 
79,5 anos e 78,7 anos. A média da AID foi de 76,9 anos de esperança de vida ao 
nascer superior ao 71,5 anos do município. Vidigal/São Conrado mais uma vez ficaram 
abaixo da média da cidade com 71,1 anos de esperança de vida.  
 
Se considerando que os bairros estudados possuem boas condições de saúde e 
higiene e que o nível de violência também não vigora entre os mais elevados 
existentes na cidade deve-se ressaltar que a probabilidade de sobrevivência até os 40 
anos era bastante alta. A Gávea apresentou uma possibilidade de 98,7% de 
sobrevivência até os 40 anos, já o Leblon e Ipanema essa estimativa foi de 98,2% e 
97,8%. A média da RA da Lagoa ficou acima da média da cidade com 96,7%, assim 
como no bairro do Vidigal/ São Conrado onde a probabilidade estava em 93,2%, 
quatro pontos percentuais acima do município. 
 
Por fim, a taxa de fecundidade aponta a presença de prevenção à gravidez precoce, 
assim como, a presença do planejamento familiar com uso de contraceptivos e outros 
métodos anticoncepcionais. Na AID a taxa de fecundidade ficou em 1,3 filhos por 
mulher, abaixo dos 1,9 encontrados no município. Ao se comparar os bairros apenas 
Vidigal/São Conrado obteve taxa diferente de 1,2 filhos por mulher, alcançando 1,7 
filhos por mulher. 
 
Este bom retrato das condições de saúde se deve exclusivamente as condições 
financeiras da população residente nos bairros estudados que lhe permite acesso ao 
atendimento privado de qualidade, uma vez que o serviço público encontra-se em 
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péssima condição de atendimento e infraestrutura. Um bom exemplo disso são os 
dados do Vidigal/São Conrado onde as condições de renda estavam em situação bem 
inferiores ao restante da AID e os indicadores de saúde chegavam a ser piores que os 
municipais, o que demonstra a ausência de serviços públicos para atender os 
indivíduos mais carentes. 
 
9.3.3.8 Renda e Economia 
 
Os bairros da Zona Sul que compõem a área de estudo possuem alto padrão de vida, 
onde reside uma população com um alto poder aquisitivo e alta renda familiar, com 
exceção das comunidades carentes existentes, que também não estão entre as mais 
pobres da cidade. Enquanto o rendimento médio por trabalhador estava em 4.165,98 
reais na RA Lagoa, no conjunto do município a média salarial mensal era de 1.246,46 
reais, segundo dados de 2000 do IPP. Em ambos os casos havia disparidade entre o 
gênero masculino e feminino, chegando às mulheres a ganharem em média 3.005,44 
reais mensais e os homens, 4.898,00 reais na AID. 
 
De acordo com o Quadro 9.3.3.8-1 abaixo, mais da metade dos chefes de família da 
RA Lagoa, isso é 64,71%, recebiam mais de 10 salários mínimos e apenas 10,7% 
ganhavam menos que dois salários, o que correspondia a um rendimento médio de 
27,59 salários mínimos por chefe de família. O valor salarial do chefe de família da RA 
Lagoa era mais de três vezes o rendimento médio do chefe de família no município, 
cujo salário médio correspondia a oito salários mínimos. Na totalidade da cidade 
30,78% dos chefes tinham um saldo de menos de dois salários mínimos e apenas 
20,42% obtinham média salarial de mais de 10 salários. 
 

Quadro 9.3.3.8-1 - Renda dos Chefes de Família (2000). 

Bairro 

% dos 
chefes de 
domicílio 

com 
renda até 

dois 
salários 
mínimos 

% dos 
chefes de 
domicílio 

com 
rendimento 

igual ou 
superior a 10 

salários 
mínimos. 

Rendimento 
médio dos 
chefes de 

domicílio em 
salários 
mínimos 

Rio de Janeiro 30,78 20,42 8,00 

VI RA Lagoa 10,71 64,71 27,59 

Bairros 

Gávea 10,61 64,12 25,37 

Ipanema 7,73 67,08 27,94 

Jardim Botânico 8,67 64,97 25,49 

Lagoa 4,47 81,36 35,90 

Leblon 6,90 69,43 29,78 

São Conrado 15,43 68,02 35,28 

Vidigal 49,76 5,29 3,80 

Favelas 
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Bairro 

% dos 
chefes de 
domicílio 

com 
renda até 

dois 
salários 
mínimos 

% dos 
chefes de 
domicílio 

com 
rendimento 

igual ou 
superior a 10 

salários 
mínimos. 

Rendimento 
médio dos 
chefes de 

domicílio em 
salários 
mínimos 

Chácara do Céu (Vidigal) 62,42 0,32 2,06 
Cantagalo-Pavão 
Pavãozinho 65,82 1,52 2,12 

Vidigal 55,75 1,23 2,37 
Fonte: IPP e IBGE. 

 
 
A Lagoa era o bairro que apresentava a maior média salarial do chefe de família, 35,9 
salários mínimos, sendo que surpreendentes 81,39% dos chefes tinham um salário 
superior a dez salários mínimos e apenas 4,47% detinham um pagamento de menos 
de dois salários. A segunda melhor média estava em São Conrado, onde a média 
salarial de um chefe de família era de 35,28 salários mínimos, sendo que 68% 
recebiam mais de 10 salários e 15,43% menos de dois salários. Vidigal era o pior 
bairro com uma média salarial por chefe de família de apenas 3,8 salários mínimos, 
sendo que apenas 5,29% recebiam mais de 10 salários e quase a metade dos chefes 
de família recebia menos de dois salários mínimos. No Leblon, Ipanema e Gávea a 
média salarial dos chefes de família era de respectivamente, 29,78, 27,94 e 25,37 
salários mínimos. Dentre os chefes de família do Leblon 69,42% recebiam mais de dez 
salários e 6,9% recebiam menos de dois; em Ipanema eram 67,08% com mais de 10 
salários e 7,73% com menos de dois salários; enquanto na Gávea 64,12% recebiam 
mais de dez salários e 10,61% menos de dois. 
 
Pode-se constatar que a maior parte dos chefes de família destes bairros da Zona Sul 
possuía um nível de renda alto, acima dos dez salários e apenas uma minoria vivia 
com menos de dois salários. Contudo, essa renda está desigualmente distribuída no 
espaço, uma vez que a maior parcela da população com baixos salários vive nas 
favelas do mesmo bairro. Nessas comunidades a média do salário dos chefes não 
ultrapassava aos 2,4 salários mínimos da Favela do Vidigal e a porcentagem de chefes 
com menos de dois salários era sempre superior aos 55% encontrados na mesma 
favela. Por outro lado, os chefes com mais de dez salários não ultrapassavam aos 
1,5% do Cantagalo-Pavão Pavãozinho. A Chácara do Céu era onde se encontrava a 
menor média salarial, 2,06 salários mínimos, e onde havia a menor porcentagem de 
chefes de família recebendo mais de 10 salários (0,32%). 
 
O Quadro 9.3.3.8-2 a seguir, explicita um pouco mais as condições de desigualdade 
de renda existentes na Área de Influência Direta. Por mais que se concentre nos 
bairros uma população com alta renda, a distribuição ainda era muito desigual. A 
razão entre os 10% mais ricos e dos 40% mais pobres era em média de 23,7 vezes 
na RA Lagoa, enquanto no conjunto da cidade estava em 13,6 vezes em 2000. A 
menor razão se encontrava no bairro da Lagoa, mesmo assim superior a nove vezes, 
e alcançou o ápice no Vidigal/São Conrado com uma diferença de 63,3 vezes entre os 
10% mais ricos e os 40% mais pobres. O Leblon obteve uma razão de 13,4, a Gávea 
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de 18,6 e Ipanema de 21,2 vezes. Isso demonstra que mesmo dentro das classes 
média e alta a variação de renda são muito elevadas resultantes da forte 
concentração de renda existente na região. Todavia, a diferença entre os 10% mais 
ricos e 40% mais pobres diminuiu modicamente na RA Lagoa e em alguns bairros 
como Lagoa, Leblon, Jardim Botânico e Vidigal/São Conrado, entretanto aumentou na 
Gávea e em Ipanema. 
 
O Quadro 9.3.3.8-2 ainda apresenta o Índice de Gini que mede a desigualdade de 
renda. A desigualdade encontrada na AID era superior a do município, que obtiveram 
em 2000, respectivamente 0,6 e 0,5 de Gini. O bairro da Lagoa detinha a menor 
desigualdade (0,4) e Vidigal/São Conrado a maior (0,7). No Leblon, Gávea e Jardim 
Botânico o Gini foi de 0,5, já em Ipanema a desigualdade era um pouco maior (0,6), 
condições piores que as encontradas em 1991.  
 

Quadro 9.3.3.8-2- Indicadores de Desigualdade de Renda e de Pobreza (1991/2000). 

Bairros 

Razão da 
Renda dos 
10% mais 

ricos e 
dos 40% 

mais 
pobres 

Índice 
de Gini 

% de 
pessoas 

com 
renda 

domiciliar 
per capita 
abaixo de 
R$37,75 

% de 
pessoas 

com renda 
domiciliar 
per capita 
abaixo de 
R$75,50 

% de 
crianças 

em 
domicílios 

com 
renda per 

capita 
menor 

que 
R$37,75 

% de 
crianças 

em 
domicílios 

com 
renda per 

capita 
menor 

que 
R$75,50 

2000 

Rio de Janeiro 13,6 0,5 5,2 12,2 8,6 19,6 

VI RA Lagoa 23,7 0,6 1,9 3,5 2,7 6,1 

Gávea 18,6 0,5 0,6 1,5 0,0 1,6 

Ipanema 21,2 0,6 1,8 3,4 5,1 10,9 

Jardim Botânico 16,4 0,5 1,1 2,0 1,4 2,4 

Lagoa 9,6 0,4 0,8 1,0 0,8 0,8 

Leblon 13,4 0,5 0,9 1,4 0,8 2,7 

Vidigal, São Conrado 63,3 0,7 6,0 11,9 8,1 18,3 

1991 

Rio de Janeiro 13,5 0,5 5,5 15,7 8,4 22,9 

VI RA Lagoa 25,1 0,6 3,2 5,5 4,1 8,1 

Gávea 15,7 0,5 1,3 2,2 0,9 2,7 

Ipanema 17,2 0,5 2,4 4,0 4,1 8,7 

Jardim Botânico 18,1 0,5 2,1 4,0 3,2 6,4 

Lagoa 16,3 0,5 7,1 7,5 6,5 7,5 

Leblon 16,7 0,5 1,5 3,0 2,7 5,0 

Vidigal, São Conrado 66,5 0,7 4,9 12,3 7,5 18,2 

Fonte: IPP e IBGE 
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Em relação a pobreza e a extrema pobreza o Quadro 9.3.3.8-2 traz algumas 
considerações. A porcentagem de pessoas e crianças que viviam com renda domiciliar 
per capita inferior a 37,75 reais baixou timidamente na cidade do Rio de Janeiro, 
porém caiu de forma representativa na RA Lagoa e em quase todos os bairros entre 
1991/2000. Vidigal/São Conrado e Ipanema foram os únicos bairros que obtiveram 
crescimento das crianças nessas condições chegando a 8,1% e 5,1%. Esse aumento é 
preocupante e vai na contramão do processo de melhorias das condições de renda e 
extinção da pobreza em curso na sociedade brasileira.  
 
A porcentagem de pessoas e crianças com renda domiciliar inferior a 37,75 reais, em 
2000, foi de 5,2% e 8,5% no Rio de Janeiro e 1,9% e 2,7% na Região Administrativa. 
A Gávea foi onde se constatou as menores porcentagens de extrema pobreza 0,6% 
das pessoas e zero porcento das crianças, seguidos pela Lagoa (0,8%) e o Leblon 
(0,9% e 0,8%). Vidigal/São Conrado e posteriormente Ipanema detiveram as piores 
situação de pobreza entre pessoas e crianças, correspondendo a 6% e 8,1% no 
primeiro bairro e à 1,8% das pessoas e 5,1% das crianças em Ipanema. 
 
Ao se analisar a porção de pobres, ou seja, pessoas e crianças com menos de 75,50 
reais per capita, o padrão se alterava um pouco. A diferença entre a cidade e a Região 
Administrativa aumenta significativamente. Na primeira a porcentagem de pessoas e 
crianças em situação de pobreza consistia em 12,2% e 19,6%, enquanto na segunda 
haviam 3,5% das pessoas e 6,1% das crianças nessa situação. Vidigal/São Conrado e 
Ipanema continuaram com as piores condições de renda, já a Gávea, onde quase não 
havia pobreza extrema, observou-se uma porcentagem de pessoas e crianças em 
situação de pobreza acima da Lagoa e de pessoas acima do Leblon, mesmo assim com 
valores abaixo de 1,6%. Durante a década de 1990 apenas em Ipanema houve 
aumento da proporção de crianças com renda abaixo de 75,50 reais, de 8,7% para 
10,9%. 
Em geral, pode-se constatar que a proporção de pobres e de indivíduos em situação 
de pobreza extrema na área de estudo era pouco expressiva, se limitando 
principalmente as poucas áreas de favelas existentes nos bairros do Vidigal, São 
Conrado e Ipanema. No entanto, deve-se considerar que durante a última década 
ocorreram aumentos da oferta de empregos e da condição de renda da população 
carioca. Além disso, os programas governamentais de distribuição de renda e extinção 
da pobreza – Bolsa Família, Fome Zero, Cheque Cidadão - foram amplamente 
difundidos em todas as comunidades carentes permitindo que a maior parte da 
população saísse da situação de extremo pauperismo. 
 
O Quadro 9.3.3.8-3 demonstra a distribuição da massa salarial por atividade 
econômica entre os anos de 2000 e 2009, o que permite aferir a dinâmica econômica 
existente nestes recortes temporais e espaciais e a participação de cada setor. 
Segundo consta no Quadro 9.3.3.8-3 abaixo quase a totalidade da massa salarial se 
encontra concentrado no setor de Comércio e Serviços. Na RA Lagoa, 98,2% da 
massa salarial estavam no setor terciário da economia, o restante se distribuíam entre 
a indústria (1,7%), a administração pública (0,08%) e a agricultura (0,04%). No 
município a distribuição salarial por setor era mais diversificada: 58,3% no setor 
terciário, 30,3% na administração pública, 11,4% na indústria e 0,04% na agricultura, 
constatado a seguir na Figura 9.3.3.8-1. Apesar de apresentar alta renda per capita, a 
massa salarial de 151 milhões de reais produzida na Região Administrativa 
corresponde a apenas 3,5% da massa salarial total do município.  
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Figura 9.3.3.8-1- Participação da Renda por Setor da Economia nos Bairros da AID (2009). 

Fonte: IPP, 2009 
 
 
O setor de Comércio e Serviços, mais dinâmico da RA, representa apenas 5,9% da 
massa salarial gerado neste setor no município, demonstrando a pouca importância 
no contexto municipal. Ao se discriminar os bairros constata-se que os bairros que se 
destacavam como importante centro de comércio e serviços concentravam a maior 
parte da massa salarial. A massa salarial do Leblon consistia em 27,3% da massa 
total da AID, a de Ipanema em 25,8%, a do Jardim Botânico em 22,8% e a da Gávea 
em 17,1%. O crescimento da massa salarial desde 2005 tem sido exponencial em 
todos os níveis territoriais. A massa salarial da RA Lagoa cresceu 15,2% a.a. em 
média, 3,5% acima do município. Dentre os bairros da AID, o Leblon obteve um 
crescimento destoante do restante, expandindo a massa salarial em 49% a.a., 
enquanto Ipanema teve um crescimento de 9,9% ao ano, apenas acima do Jardim 
Botânico (6,9%), já a Gávea avançou 11,6% anuais.  
 

Quadro 9.3.3.8-3 - Massa Salarial por Atividade Econômica - Reais (2000/2009). 
 

Município 
RA 

Bairros 
Agropecuária Indústria 

Comércio e 
Serviço 

Administração 
Pública 

Total 

2009 

Rio de Janeiro 1.646.600,51 494.991.947,42 2.529.569.902,93 1.314.258.418,77 4.340.466.869,63 

RA VI Lagoa 65.801,84 2.538.226,37 148.390.075,06 117.477,42 151.111.580,69 

Gávea 4.735,53 275.049,66 25.387.682,28 117.477,42 25.784.944,89 

Ipanema 20.004,29 1.477.138,60 37.428.596,86 - 38.925.739,75 

Jardim Botânico 16.180,00 504.720,69 33.960.396,74 - 34.481.297,43 

Lagoa 10.087,45 4.992,06 4.459.590,46 - 4.474.669,97 

Leblon 14.794,57 157.557,45 40.995.847,57 - 41.168.199,59 

São Conrado - 113.668,82 4.443.387,80 - 4.557.056,62 

Vidigal - 5.099,09 1.714.573,35 - 1.719.672,44 

2008 
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Rio de Janeiro 1.579.146,30 461.438.944,96 2.270.354.864,67 1.000.297.539,32 3.733.670.495,25 

RA VI Lagoa 64.494,85 2.868.067,98 131.543.831,45 2.755.222,86 137.231.617,14 

Gávea 3.906,21 371.984,02 22.351.049,95 93.901,79 22.820.841,97 

Ipanema 23.253,44 1.418.013,53 32.031.839,96 - 33.473.106,93 

Jardim Botânico 12.100,00 750.332,68 31.061.839,37 2.661.321,07 34.485.593,12 

Lagoa 8.643,76 2.153,78 4.057.474,96 - 4.068.272,50 

Leblon 16.591,44 154.655,68 36.397.026,35 - 36.568.273,47 

São Conrado - 166.189,25 4.013.349,34 - 4.179.538,59 

Vidigal - 4.739,04 1.631.251,52 - 1.635.990,56 

2007 

Rio de Janeiro 1.255.451,08 315.699.181,56 2.024.847.972,17 1.212.018.236,03 3.553.820.840,84 

RA VI Lagoa 71.090,45 2.599.557,16 108.791.415,19 73.728,34 111.535.791,14 

Gávea 7.825,55 196.310,13 20.624.363,10 73.728,34 20.902.227,12 

Ipanema 20.906,90 1.416.136,98 28.537.847,25 - 29.974.891,13 

Jardim Botânico 6.500,00 614.060,50 28.587.780,50 - 29.208.341,00 

Lagoa 7.235,72 2.165,09 3.775.401,93 - 3.784.802,74 

Leblon 28.622,28 145.204,38 22.448.071,97 - 22.621.898,63 

São Conrado - 184.392,31 3.389.435,37 - 3.573.827,68 

Vidigal - 41.287,77 1.428.515,07 - 1.469.802,84 

2006 

Rio de Janeiro 1.345.312,94 320.951.702,62 1.773.793.023,56 949.731.167,57 3.045.821.206,69 

RA VI Lagoa 84.756,55 2.248.209,22 96.622.015,38 1.017.838,41 99.972.819,56 

Gávea 11.539,91 136.989,12 16.860.141,85 76.810,74 17.085.481,62 

Ipanema 43.617,51 1.323.343,77 26.942.310,62 - 28.309.271,90 

Jardim Botânico 2.874,45 498.872,14 27.714.462,86 940.305,67 29.156.515,12 

Lagoa 5.949,62 16.612,28 3.768.891,45 - 3.791.453,35 

Leblon 20.775,06 168.776,11 16.880.105,11 722,00 17.070.378,28 

São Conrado - 100.223,94 3.293.940,99 - 3.394.164,93 

Vidigal - 3.391,86 1.162.162,50 - 1.165.554,36 

2005 

Rio de Janeiro 1.556.096,16 268.787.947,54 1.645.516.561,40 823.608.301,68 2.739.468.906,78 

RA VI Lagoa 37.806,26 1.683.412,65 83.167.663,07 913.721,69 85.802.603,67 

Gávea 4.206,36 100.925,62 15.287.066,56 913.021,69 16.305.220,23 

Ipanema 11.309,66 1.128.753,16 24.914.246,50 - 26.054.309,32 

Jardim Botânico - 306.611,50 25.286.421,50 - 25.593.033,00 

Lagoa 5.264,10 33.341,59 2.606.998,63 - 2.645.604,32 

Leblon 17.026,14 65.053,13 11.867.262,85 700,00 11.950.042,12 

São Conrado - 44.959,52 2.097.142,01 - 2.142.101,53 

Vidigal - 3.768,13 1.108.525,02 - 1.112.293,15 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. 
 
 
Ao se observar a distribuição do número de estabelecimentos por atividades 
econômica no Quadro 9.3.3.8-4, constata-se que os estabelecimentos da AID eram 
predominantemente de dois tipos: Mercado Imobiliário e Comércio Varejista, com 
38,5% e 23,4%, respectivamente. No município do Rio de Janeiro estes dois setores 
também dominavam o número de estabelecimentos, com prevalência para o Comércio 
Varejista com 27,72%, seguido pelo mercado imobiliário com 27,5%. Deve-se 
acrescentar que os setores de Serviços, Alojamento, Alimentação e Manutenção 
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correspondiam a 15,3% dos estabelecimentos da cidade e 15,9% da RA, além disso, 
os serviços médicos também são significativos com 7,5% dos estabelecimentos do 
município e 11,4% da RA Lagoa. 
 

Quadro 9.3.3.8-4 - Número de estabelecimentos por atividade econômica (2009). 
Município, RA 

e Bairros 
Rio de 
Janeiro 

VI 
Lagoa 

Ipanema Leblon Lagoa 
Jardim 

Botânico 
Gávea Vidigal 

São 
Conrado 

Agricultura, 
silvicultura, 

pecuária, 
extrativismo 

vegetal e 
mineral 

712 13 5 5 1 1 1 - - 

Indústrias 6.434 204 81 32 4 33 45 1 8 

SIUP 218 6 3 - - 1 - 1 1 

Construção 
civil 

3.189 87 41 26 1 7 5 - 7 

Comércio 
varejista 

33.949 2.143 937 585 45 86 338 14 138 

Comércio 
atacadista 

5.311 178 94 40 1 17 19 1 6 

Instituições 
de crédito, 
seguros e 

capitalização 

2.923 194 69 80 5 14 18 3 5 

Mercado 
Imobiliário 

33.690 3.520 1.461 1.125 322 315 215 18 64 

Transportes e 
comunicações 

4.542 174 85 38 5 13 16 6 11 

Serviços de 
alojamento, 

alimentação e 
manutenção 

18.750 1.453 492 371 183 159 176 17 55 

Serviços 
médicos 

9.158 1.043 582 254 40 89 73 1 4 

Ensino 3.302 125 41 13 17 18 31 - 5 

Administração 
pública 

297 1 - - - - 1 - - 

Total 122.475 9.141 3.891 2.569 624 753 938 62 304 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. 

 
 
Os mais de nove mil estabelecimentos da AID representam apenas 7,5% dos 
estabelecimentos do município. Ipanema era o bairro com a maior parte dos 
estabelecimentos da AID, 42,6%, em seguida estava o Leblon com 28,1% e a Gávea 
com 10,3%. Em todos os tipos de atividade econômica Ipanema continha o maior 
número unidades, com exceção das Instituições de Crédito, Seguro e Capitalização 
que eram mais significativas no Leblon. 
 
O Quadro 9.3.3.8-5 apresenta a População Economicamente Ativa para a AID e os 
bairros da RA. De acordo com os dados todos os bairros detêm a PEA maior que o 
município, sempre superior a 66% da população total. A maior porcentagem de 
população economicamente ativa em relação a população total era no Jardim Botânico 
com 75,7%, seguido pela Gávea (72,5%) e Lagoa (72,1%). Em Ipanema e no Leblon 
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estava as menores percentagens de PEA por total da população, mas por outro lado 
era onde se situava os maiores contingentes absolutos de indivíduos com 
possibilidade de ingressar no mercado de trabalho.  
 

Quadro 9.3.3.8-5: População Economicamente Ativa (2010) 

Município, 
RA e Bairros PEA % PEA 

Rio de 
Janeiro 4.184.730 66,2 

VI Lagoa 117.205 69,9 

Ipanema 28.608 66,9 

Leblon 31.161 67,7 

Lagoa 15.289 72,1 

Jardim 
Botânico 13.631 75,7 

Gávea 11.610 72,5 

Vidigal 9.074 70,9 

São Conrado 7.832 71,3 
Fonte: IBGE, Cálculo da Consultora 
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Quadro 9.3.3.8-6 - Número de Empregados por Atividade Econômica (2009). 

Município, RA e Bairros 
Rio de  
Janeiro 

% da  
PEA 

VI  
Lagoa 

% da  
PEA 

Ipanema 
% da  
PEA 

Leblon 
% da  
PEA 

Lagoa 
% da  
PEA 

Jardim  
Botânico 

% da  
PEA 

Gávea 
% da  
PEA 

Vidigal 
% da  
PEA 

São  
Conrado

% da  
PEA 

Agricultura, silvicultura, 
pecuária, extrativismo 
vegetal e mineral 

25.695 0,6 65 0,1 24 0,1 24 0,1 6 0,04 4 0,03 7 0,1 - - - - 

Indústrias 157.365 3,8 1.743 1,5 891 3,1 176 0,6 9 0,1 289 2,1 309 2,7 8 0,1 61 0,8 

SIUP 33.195 0,8 145 0,1 24 0,1 - - - - - - - - 11 0,1 110 1,4 

Construção civil 102.045 2,4 2.839 2,4 903 3,2 1.551 5,0 45 0,3 18 0,1 231 2,0 - - 91 1,2 

Comércio varejista 301.320 7,2 16.461 14,0 6.058 21,2 5.719 18,4 414 2,7 916 6,7 1.926 16,6 83 0,9 1.345 17,2 

Comércio atacadista 68.651 1,6 1.805 1,5 1.296 4,5 271 0,9 1 0,01 86 0,6 115 1,0 3 0,03 33 0,4 

Instituições de crédito, 
seguros e capitalização 

63.147 1,5 1.942 1,7 639 2,2 910 2,9 5 0,03 163 1,2 174 1,5 35 0,4 16 0,2 

Mercado Imobiliário 385.721 9,2 17.447 14,9 5.494 19,2 5.299 17,0 1.339 8,8 3.342 24,5 1.054 9,1 118 1,3 801 10,2 

Transportes e 
comunicações 

158.293 3,8 3.014 2,6 1.036 3,6 1.686 5,4 22 0,1 102 0,7 47 0,4 60 0,7 61 0,8 

Serviços de alojamento, 
alimentação e manutenção 

275.035 6,6 25.233 21,5 7.204 25,2 6.818 21,9 1.949 12,7 4.417 32,4 2.738 23,6 737 8,1 1.370 17,5 

Serviços médicos 89.528 2,1 6.036 5,1 2.754 9,6 901 2,9 339 2,2 716 5,3 1.309 11,3 2 0,02 15 0,2 

Ensino 102.214 2,4 6.937 5,9 1.515 5,3 348 1,1 445 2,9 516 3,8 3.936 33,9 - - 177 2,3 

Administração pública 453.900 10,8 28 0,02 - - - - - - - - 28 0,2 - - - - 

Total 2.033.049 48,6 81.887 69,9 26.923 94,1 23.503 75,4 4.559 29,8 10.276 75,4 11.558 99,6 1.049 11,6 4.019 51,3 

 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, cálculo da consultora. 

 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 

Diferente do número de estabelecimentos o percentual de pessoas empregadas 
encontravam-se distribuídos de forma mais diversificada entre os diversos ramos de 
atividade. Dentre os setores que mais empregavam na AID, em relação à quantidade 
total de pessoas empregadas, estavam o setor de Serviço de Alojamento, Alimentação 
e Manutenção com 30,8%, de Mercado Imobiliário com 21,3% e de Comércio 
Varejista com 20,1%. Na cidade o principal setor empregador era a Administração 
Pública com 22,3% dos empregos, seguido pelo Mercado Imobiliário (19%), Comércio 
Varejista (14,8%) e Serviço de Alojamento, Alimentação e Manutenção (13,5%), 
como se vê no Quadro 9.3.3.8-6. 
 
Os mais de 81 mil trabalhadores da AID representam menos que a quantidade de 
estabelecimentos no município, apenas 4% do total municipal. Os trabalhadores de 
Ipanema representavam a maior parte dos empregados da AID, 32,9%, em seguida 
estavam os do Leblon com 28,7% e os da Gávea com 14,1%. Estes bairros variavam 
entre os que mais empregavam em cada setores. A Gávea era onde se concentrava a 
maior parte dos empregados do setor de Ensino em virtude da presença de várias 
escolas públicas e particulares e da Pontifícia Universidade Católica, e ainda 
concentrava uma boa parte dos empregados da Saúde, atrás apenas de Ipanema, 
onde se concentra a maior parte do aparato médico-hospitalar da AID. O Leblon 
obteve o maior número de trabalhadores em três setores analisados - Construção 
Civil, Instituições de Créditos, Seguros e Capitalização e Transporte e Comunicações – 
no restante dos setores a massa de trabalhadores se concentrava em Ipanema. 
 
Ao se considerar a participação do trabalho formal na PEA pode-se observar que a RA 
Lagoa tinha quase 70%, acima da porcentagem do município. Os bairros com menor 
participação da economia formal na PEA eram Vidigal com 11,6% e Lagoa com 
29,8%. Por outro lado, os outros bairros tinham mais que a metade da população 
economicamente ativa no setor formal, com a Gávea chegando a 99,6% e Ipanema a 
94,1%.  
 
Já os setores com maior participação na PEA são praticamente os mesmos, variando 
apenas de posição em cada bairro: Serviços de alojamento, alimentação e 
manutenção, Mercado Imobiliário e Comércio varejista. Isso demonstra que além de 
gerarem a maior parte do PIB da AID esses setores também são os quem mais 
emprega formalmente. Deve-se destacar a participação do setor de educação e de 
saúde na Gávea que se destaca pelo percentual da PEA no setor formal. 
 
Pode-se concluir a partir dos dados acima analisados que a AID contem uma 
economia pautada quase que exclusivamente do setor terciário, que atende a 
demanda de consumo dos moradores e da população externa. A participação da 
economia da AID no conjunto do município é bastante reduzida, salvo em alguns 
poucos setores, como por exemplo o setor de turismo. O setor do turismo é bastante 
forte nestes bairros, especialmente em Ipanema e no Leblon que concentram a maior 
parte da rede de hoteleira e de serviços para esse público na AID. Ipanema se 
mostrou também como um importante centro comercial, de atendimento médico-
hospitalar e de entretenimento oferecendo uma gama de estabelecimentos 
especializados e diversificados. Nos bairros da AID se encontram ainda importantes 
Shoppings Center da cidade do Rio de Janeiro, como o Shopping Leblon, o Shopping 
da Gávea, o Rio Design Center no Leblon e Fashion Mall em São Conrado. 
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9.3.3.9 Cultural e Lazer  
 
A Área de Influência Direta do empreendimento caracteriza-se como um dos mais 
importantes pólo de cultural da cidade. Segundo dados do IPP, em 1998, 10,2% dos 
principais equipamentos culturais da cidade localizavam-se nos bairros da AID, 
conforme pode ser verificado no Quadro 9.3.3.9-1. A importância cultural destes 
bairros se mostra evidente quando se constata que 33,7% das Galerias de Arte, 
17,9% dos Centros Culturais e 14,8% dos Teatros da cidade estavam situados nestes 
bairros. 
 

Quadro 9.3.3.9-1 - Principais Equipamentos Culturais da Cidade (1998). 

RA e Município Total Museu 
Biblioteca 
Popular 

Escola 
Musical 

Centro 
Cultural 

Galeria 
de Arte 

Teatro 
Salas de 
Cinema 

Lagoa 111 7 4 4 12 26 16 9 

Rio de Janeiro 1.086 79 79 29 67 77 108 118 

Fonte: IPP. Diretoria de Informações da Cidade - DIC. 

 
Contudo, deve-se ressaltar que estes dados correspondem a mais de uma década 
atrás e neste período houve o crescimento de vários equipamentos de cultura na AID 
como a criação de novas salas de cinemas e a construção e/ou re-configuração de 
novos Shoppings Center.  
 
Foram constatadas na AID diversas áreas de lazer que servem aos habitantes e 
visitantes dos bairros. Dentre as principais áreas pode-se destacar o Parque Tom 
Jobim no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, as Praias de Ipanema, Leblon, São 
Conrado e do Sheraton; o Parque Lage e o Jardim Botânico no bairro do Jardim 
Botânico; os Parques Dois Irmão no Leblon, a Floresta da Tijuca no Jardim Botânico e 
em São Conrado; e o Parque da Cidade na Gávea. Além disso, existem os Shoppings 
Center anteriormente citados que oferecem variados serviços de lazer, assim como 
outros estabelecimentos situados nos logradouros dos bairros em análise.  
 
9.3.3.10 Segurança 
 
Na AID estão alguns dos bairros mais seguros da cidade do Rio de Janeiro. Existe por 
parte da Polícia Militar e da Guarda Municipal uma política de fiscalização e prevenção 
de ocorrências por meio de ronda frequentes e ao longo de todo o dia. Essa política se 
presta atender a população de alta e média renda que reside nos bairros e os turistas 
que frequentam e circulam na região. Contudo, isso não quer dizer que há ausência 
de crimes ou que estes sejam absolutamente baixos ou insignificantes. 
 

Quadro 9.3.3.10-1 - Homicídio doloso, Roubo a transeunte, Roubo de veículos e Furto de 
veículos (2007). 

RA's 
Homicídio  

doloso 
Roubo a  

transeunte 
Roubo de  
veículos 

Furto de  
veículos AISP 

abrangidas 
População 

n° Taxa* n° Taxa n° Taxa n° Taxa 

Total  6 433 781 2 336 36,3 37 936 589,6 21 509 334,3 10 916 169,7 

AISP 23 / 
AID 

 250 215 28 11,2 932 372,5 136 54,4 149 59,5 

DP 14 6 ... 9 .. 704 .. 84 .. 84 .. 

DP 15 6, 27 ... 19 .. 228 .. 52 .. 65 .. 

Fonte: Instituto de Segurança Pública. 
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De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública no Quadro 9.3.3.10-1, em 
2007, as taxas de ocorrência na AID estiveram sempre abaixo das constatadas no 
município. A taxa de homicídio doloso ficou em 11,2 por cada 100 mil habitantes, 
resultado três vezes menor que o observado no município. O 15ª Distrito de Polícia – 
DP da Gávea foi onde se constatou o maior número de homicídios dolosos. A 
ocorrência mais comuns na AID foi o roubo à transeuntes com uma taxa de 372,5 por 
cada 100 mil habitantes. No município a taxa deste roubo esteve em 589,6 por 100 
mil habitantes. Os bairros de Ipanema e Leblon foram onde se constatou o maior 
número deste tipo de crime. Os Roubos e os Furtos de Veículos também tiveram uma 
frequência inferior ao restante da cidade. A taxa de Roubo de Veículos ficou em 54,4 
roubos por 100 mil habitantes quase seis vezes menos que na cidade, onde a taxa 
atingiu 334,3 roubos por 100 mil habitantes. O número de furtos foram menores na 
cidade (169,7 por 100 mil habitantes), todavia um pouco superior na AID, onde se 
identificou 59,5 furtos por cada 100 mil habitantes. A 14ª DP contabilizaram a maior 
parte dos crimes sobre veículos.  
 
A política de segurança do Estado do Rio de Janeiro direcionada para áreas de favela 
com a criação de Unidade de Polícia Pacificadora também foi encontrada na área da 
AID. A Favela do Cantagalo-Pavão Pavãozinho em Ipanema foi a primeira onde já se 
conseguiu eliminar o tráfico de drogas armado na comunidade com a implantação da 
UPP. As outras comunidades carentes da AID como Vidigal e Chácara do Céu tiveram 
essa política implementada recentemente, em Novembro de 2011, quando deixaram 
de viver com a presença de traficantes fortemente armados.  
 
9.3.3.11 Tráfego e Transporte Coletivo 
 
A diretriz de traçado da Linha 4 promoverá a ligação direta do bairro da Barra da 
Tijuca aos bairros da Zona Sul Oceânica da cidade, e buscará solucionar em parte o 
sistema de circulação de pessoas, veículos e mercadorias. 
 
O sistema viário da Zonal Sul é limitado pelas características físicas da região onde 
existem praias, lagoas, montanhas rochosas íngremes e áreas de floresta preservada. 
A principal via de acesso a Zona Oeste é a Auto-Estrada Lagoa–Barra, inaugurada em 
1971, que inicia na Rua Mário Ribeiro, seguindo pela Praça Sibélius com seu término 
na Av. das Américas. Outras vias complementares são a Av. Niemeyer e as Estradas 
do Joá e da Gávea, que apresentam limitada capacidade de tráfego, e a última ainda 
detém fortes problemas de segurança em virtude do histórico de existência de tráfico 
armado na Rocinha. Essas vias já se encontram fortemente saturadas. A Auto-Estrada 
Lagoa–Barra, cuja previsão inicial era atender a um fluxo médio de 50.000 
veículos/dia, atualmente apresenta um fluxo diário de mais de 100 mil veículos. A 
saturação vem se agravando nas últimas duas décadas com o aumento do número de 
veículos por habitantes na cidade e em especial na Zona Sul e na Barra da Tijuca. 
Segundo o PNUD/IPEA, na Barra existia em 2000 oito veículos para cada 10 
habitantes. 
 
Existem em elaboração nos órgão competentes da Prefeitura do Rio de Janeiro 
projetos para melhoria e aumento de capacidade das vias existentes como o Anel 
Viário, no qual se incluem a proposta de ampliação e modernização da Auto-Estrada 
Lagoa–Barra e a duplicação da Av. Niemeyer. Além disso, a construção da Linha 4 do 
Metrô ligando a Barra a Zona Sul e ao centro constitui uma alternativa de transporte 
de massa que acarretará em uma grande redução no número de veículos circulantes 
e, também, uma significativa redução nos tempos médios de permanência no sistema 
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viário de automóveis e coletivos no trajeto entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca, cujos 
efeitos devem se irradiar por uma ampla região. 
 
A Área de Influência Direta da Linha 4 do Metrô é atendida, fundamentalmente, por 
um sistema de transporte coletivo integrada pelo modo de transporte sobre pneus - 
ônibus regulares, frescões e vans. Apenas parte de Ipanema encontra-se atualmente 
conectada a Linha 1 do Metrô com a estação General Osório. Atualmente o Metrô-Rio 
também disponibiliza ônibus que promovem os trajetos planejados para servir as 
áreas com carência da cidade. Além disso, a prefeitura vem implementando nas vias 
principais da AID, com Avenida Ataulfo de Paiva no Leblon e Visconde Pirajá em 
Ipanema, os BRS – Bus Rapid Service com circulação exclusiva para o transporte de 
ônibus coletivo, favorecendo quem utiliza esse transporte. 
 
Apresenta-se, no Quadro 9.3.3.11-1, a relação das principais linhas de ônibus 
regulares que fazem o atendimento de transporte coletivo na Área de Influência 
Direta, com respectivos itinerários, frotas e freqüência (veículos/hora). 
 

Quadro 9.3.3.11-1 - Linhas Regulares de Ônibus. 
Linha Itinerário Frota Freqüência 
110 Rodoviária - Jardim de Alah (via Túnel Rebouças) 25 11 
157 Estrada de Ferro - Leblon (via Lagoa) 30 12 
170 Rodoviária – Gávea 18 6 
172 Rodoviária - Leblon (via Jóquei) 19 7 
173 Rodoviária - Antero de Quental (via Túnel Sta Bárbara) 19 8 
174 Central – Gávea 18 14 
175 Central - Alvorada (via Copacabana e Av. das Américas) 59 18 
176 Central - São Conrado 20 13 
177 Pça Mauá - São Conrado  21 8 
178 Hotel Nacional - Rodoviária (via Estrada de Ferro) 20 7 
179 Central - Alvorada (via Botafogo/Av. Lúcio Costa) 51 10 
409 Saens Peña - J. Botânico (Horto) 34 13 
410 Pça Varnhagen - Antero de Quental (via Jóquei) 30 10 
438 Barão de Drumond - Leblon (via Jóquei) 43 15 
460 São Cristóvão - Leblon (via T. Rebouças) 29 16 
463 São Cristóvão - Copacabana (via T. Rebouças/T. Velho) 14 7 
476 Méier - Leblon (via T. Rebouças) – Circ 12 5 
504 Gávea - Rio Sul 4 3 
505 Gávea - Rio Sul 5 3 
511 Urca - Leblon (via Jóquei) - Circ. 10 5 
512 Urca - Leblon (via Copacabana) - Circ. 10 5 
521 Vidigal - Metrô Botafogo (via Copa) - Circ. 10 10 
522 Vidigal - Metrô Botafogo (via Jóquei) - Circ. 10 9 
523 Botafogo - Alvorada (via Copa) - Circ. 14 5 
524 Botafogo - Alvorada (via Humaitá) - Circ. 9 7 
546 Rocinha - Leblon (via Estrada da Gávea) - Circ. 8 7 
557 Itanhangá – Copacabana - Circ. 3 1,6 
569 Lgo. do Machado - Leblon (via Jóquei)- Circ. 10 4 
570 Lgo. do Machado - Leblon (via Copa) - Circ. 12 6 
571 Glória - Leblon (via Jóquei) - Circ. 19 10 
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Linha Itinerário Frota Freqüência 
572 Glória - Leblon (via Copa) - Circ. 19 10 
573 São Salvador - Leblon (via Jóquei) - Circ. 9 3 
574 São Salvador - Leblon (via Copa) - Circ. 9 3 
583 Cosme Velho - Leblon (via Jóquei) - Circ. 17 8 
584 Cosme Velho - Leblon (via Copa) - Circ. 17 8 
591 Hotel Nacional - Leme (via Copa) - Circ. 17 9 
592 São Conrado - Leme (via Jóquei) - Circ. 16 8 
750 Cidade de Deus – Gávea 26 10 
755 Cascadura - Gávea (via Av. Airton Senna) 41 15 
2014 Castelo - Jardim de Alah 13 2 
2016 Castelo - São Conrado 8 3 

Fonte: Concessionária Rio-Barra S/A. Estudo de demanda, outubro de 2000. 

 
 
A modalidade de transporte alternativo (legal ou ilegal) realizado por vans apresenta 
uso intensivo e crescente na região. Como alternativa à deficiente cobertura e 
qualidade dos serviços oferecidos pelas linhas de ônibus regulares que servem à AID, 
as vans têm se disseminado entre os moradores e usuários da região que usam o 
transporte coletivo. Essa modalidade de transporte vem se expandindo 
consideravelmente pela cidade, apesar de grande parte dos utilitários ainda não estar 
legalizada e da pressão das empresas de ônibus regulares para que isso não ocorra.  
 
Como demonstra a Figura 9.3.3.11-1, retirada do PDTU de 2003, a maior intensidade 
de fluxo de passageiros oriundos da Zona Sul do Rio de Janeiro se direcionava para a 
região do Centro da Cidade com mais de 90 mil viagens dia, enquanto o segundo 
maior fluxo será direcionado à região Barra-Recreio. A intensidade do fluxo de 
passageiros era maior no período da manhã, fase na qual ocorre a maior parte dos 
deslocamentos por razões de trabalho e estudo, e no fim da tarde, no momento de 
retorno do trabalho e também, em menor proporção, estudo. 
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Figura 9.3.3.11-1: Intensidade de fluxo de passageiros oriundos da Zona Sul da cidade 
 
 
9.3.3.12 Organizações e Conflitos Sociais 
 
 
As informações das Organizações sociais, em especial as associações de moradores, 
existentes na AID e os conflitos sociais deflagrados na relação com a Expansão da 
Linha 4 do Metrô serão detalhadamente descrito e analisado no Anexo IV. Neste 
anexo consta uma tipologia das associações de moradores e comerciais na AID e ao 
longo das linhas do metrô.e o posicionamento de cada uma delas em relação ao 
projeto de expansão do metrô. Além disso, há dessa pesquisa um levantamento sobre 
os conflitos sociais envolvendo o projeto do metrô em curso atualmente e 
amplamente cobertos pela mídia. 
 
9.3.4 Caracterização das Áreas de Intervenção 
 
Outro nível de análise utilizado neste estudo para melhor compreender os impactos 
sociais e ambientais do empreendimento em questão foi as Áreas de Intervenção. 
Esses recortes espaciais abrangem os locais e adjacências dos diversos canteiros de 
obras, das futuras estações, das saídas de emergência e dos poços de ventilação, 
assim como o local de destino do material do bota-fora produzido ao longo da obra.  
 
As Áreas de Intervenção serão divididas em Canteiros de Obras, Estações, Saídas de 
Emergências, Poços de Ventilação, o Trajeto dos Caminhões de rejeito e o Local do 
Bota-Fora. 
 
Os Canteiros de Obras e Estações estão listados abaixo: 
 

• Canteiro do Canal da Visconde de Albuquerque; 
• Canteiro do Batalhão (23º BPM do Leblon); 
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• Canteiro e Estação da Praça Antero de Quental; 
• Canteiro e Estação Jardim de Alah; 
• Canteiro e Estação da Praça Nossa Senhora da Paz; 
• Canteiro da Lagoa; 
• Canteiro da Leopoldina. 

 
As Áreas de Interferência das Saídas de Emergência serão:  
 

• Esquina da Rua Igarapava e Rua Visconde de Albuquerque; 
• Esquina da Rua Visconde de Pirajá e Rua Aníbal de Mendonça; 
• Esquina da Rua Barão da Torre e Rua Farme de Amoedo. 
 

Os Poços de Ventilação serão contruídos nos locais listados a seguir: 
 

• Esquina da Rua Igarapava e Rua Visconde de Albuquerque; 
• Praça Antero de Quental; 
• Jardim de Alah; 
• Praça Nossa Senhora da Paz. 

 
 
A área do despejo do Bota-Fora- Mina Mineração EMASA – em Senador Camará e o 
percurso do transporte do Bota-fora que atravessará diversos bairros da Zona Sul e 
da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, e o percurso do transporte de aduelas e 
de caminhões betoneiras, também serão considerados na análise. 
 
As Áreas de Intervenção se situam em sua maior parte nos bairros de Ipanema, 
Leblon e Lagoa, localizados em áreas extremamente nobres e de alto valor na Zona 
Sul da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, serão também analisados junto às Áreas 
de Intervenção os bairros situados ao longo do trajeto dos caminhões do bota-fora na 
Zona Sul e na Zona Oeste, com destaque para Senador Camará onde se encontra o 
local de deposição do rejeito das obras. O Canteiro Leopoldina é o único que não está 
localizado na Zona Sul, situado na área Portuária. 
 
Essas áreas sofrerão os maiores transtornos do empreendimento como o fechamento 
de ruas, o aumento da circulação de veículos, os riscos de acidentes, a restrição de 
circulação e usos em algumas localidades, dentre outros impactos. 
9.3.4.1 Canteiro de Obras, Poços de Ventilação e Estações 
 
Com exceção do Canteiro de obras da Leopoldina, todos os outros se encontram na 
Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Os canteiros da Zona Sul estão todos 
localizados em áreas extremamente povoadas, com alto fluxo de pessoas e veículos 
ao longo de todos os dias da semana e do ano. Essas áreas são frequentemente 
utilizadas como áreas de lazer, excluindo-se o Canteiro do Batalhão, e seus entornos 
incorporam tanto usos residenciais como de comércio e serviços. O Canteiro da 
Leopoldina está situado em uma área de decadência imobiliária, porém que vem se 
reconfigurando na última década, onde reside uma população de baixa renda e que 
apresenta um intenso fluxo de pessoas e veículos ao longo do dia por se tratar de um 
ponto de passagem e conexão entre linhas de ônibus da Região Metropolitana. 
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• Canteiro do Batalhão (23º BPM do Leblon) 
 
O Canteiro de Obras do Batalhão se localizará em parte do terreno do 23º BPM do 
Leblon. O Batalhão tem como acesso principal a entrada pela Rua Capitão César de 
Andrade (Figura 9.3.4.1-1), a área mais baixa é ocupada por alojamento, refeitório, 
estacionamento e outras instalações (Figura 9.3.4.1-2). Quase todo o quarteirão é 
ocupado pelo terreno do Batalhão. Somente a área voltada para a Rua Visconde de 
Albuquerque apresenta prédios residenciais (Figura 9.3.4.1-5), sendo no total oito 
prédios (Figura 9.3.4.1-3).  
 
Os fundos da maioria desses prédios são voltados para o terreno do futuro canteiro de 
obras (Figura 9.3.4.1-4). Os prédios e os logradouros no entorno que abrigam uma 
população de padrão econômico mais elevado possuem boa conservação e, além 
disso, detêm áreas bastante arborizadas. Nesta área também se localizam diversos 
serviços públicos, como uma elevatória da CEDAE, a Região Administrativa e o 
Hospital Municipal Miguel Couto. 
 

 
Figura 9.3.4.1-1: Entrada do 23º BPM do Leblon. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-2: Instalações dentro do 23º BPM. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-3: Prédios Residenciais na Rua Visconde de 

Albuquerque. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-4: Fundos de alguns prédios da Rua Visconde de 

Albuquerque. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
 
O fluxo de pedestres é reduzido na Rua Visconde de Albuquerque, sendo caracterizado 
por moradores e trabalhadores locais, assim como na Rua Capitão César de Andrade, 
que além do 23º BPM possui sete edifícios residenciais do lado oposto. A Rua Mário 
Ribeiro, por ser uma das vias principais da região, possui fluxo mais intenso de 
pessoas, assim como na Avenida Bartolomeu Mitre, onde existem inúmeros 
estabelecimentos comerciais e de serviços, como restaurantes, oficinas,  
supermercados, dentre outros. 
 
Quanto ao fluxo de veículos, a Rua Visconde de Albuquerque, a Avenida Bartolomeu 
Mitre e a Rua Mário Ribeiro possuem trânsito intenso durante todo o dia, 
principalmente na parte da manhã e início da noite, com congestionamentos nessas 
vias e nas adjacentes, em virtude do grande deslocamento diário entre a Zona Sul e a 
Barra da Tijuca. A Rua Capitão César de Andrade possui fluxo menor, porém o 
trânsito intenso das três vias mencionadas provoca nela pequenas retenções. A 
circulação de caminhões na região intensificará o tráfego nessas ruas e também nas 
adjacentes, causando algum transtorno para população local e os usuários das vias.  
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Figura 9.3.4.1-5: Uso de solo do entorno do futuro canteiro do Batalhão. 
 
 

• Canteiro do Canal Visconde de Albuquerque 
 

O canteiro de obras se instalará sobre o canal da Avenida Visconde de Albuquerque, 
próximo à Rua Igarapava, no Leblon. No local do futuro canteiro estão diversas 
árvores de médio a grande porte (Figura 9.3.4.1-6) 
 
 

Legenda: 

Residencial 

Comercial, Serviço e Institucional 

Canteiro de Obras 
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Figura 9.3.4.1-6: Local aproximado do canteiro de obras suspenso 

sobre o canal da Avenida Visconde de Albuquerque 
 

 
Além do canteiro suspenso no canal da Avenida Visconde de Albuquerque, essa área 
terá ainda um canteiro de na Rua Igarapava, onde serão construídos uma saída de 
emergência e um poço de ventilação. A intervenção será feita na via de circulação de 
veículos, porém a saída de emergência e o poço de ventilação terão suas estruturas 
na via de pedestre, nas esquinas da Rua Igarapava com a Rua Visconde de 
Albuquerque.  
 
A Rua Igarapava, e ruas adjacentes, são exclusivamente residenciais (Figura 9.3.4.1-
13), com o predomínio de apartamentos de alto padrão econômico (Figura 9.3.4.1-7). 
O local possui um dos metros quadrados mais caro da cidade.  
 

 
Figura 9.3.4.1-7: Uso residencial na Rua Igarapava 
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As estruturas da saída de emergência e do poço de ventilação serão construídas em 
frente aos prédios das esquinas da rua. Nos locais se encontram canteiros com 
diversas plantas e árvores que serão provavelmente removidos (Figura 9.3.4.1-9 e 
9.3.4.1-10). 
 

 
Figura 9.3.4.1-9: Esquina do lado direito da Rua Igarapava e 

Avenida Visconde de Albuquerque 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-10: Esquina do lado direito da Rua Igarapava e 

Avenida Visconde de Albuquerque 
 
O fluxo de pedestres no local é moderado, sendo predominantemente de moradores e 
trabalhadores da região. Da mesma forma, o fluxo de veículos varia de intensidade 
moderada a intenso durante todo o dia, pois a via em questão é a principal saída dos 
moradores do Alto Leblon (Figura 9.3.4.1-11).  
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Figura 9.3.4.1-11: Tráfego na Rua Igarapava, 

próximo ao cruzamento com a Avenida Visconde de 
Albuquerque 

 
A Rua Visconde de Albuquerque, que conecta a Gávea ao Leblon, possui dois sentidos 
e em ambos possui tráfego intenso de veículos ao longo do dia (Figura 9.3.4.1-12), 
provocando congestionamento nos horários de rush.  
 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-12: Cruzamento da Avenida Visconde de 

Albuquerque e Rua Igarapava 
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Para a construção destes equipamentos, a Rua Igarapava será interditada por 
aproximadamente um ano e meio, sendo o tráfego desviado para a Rua Gabriel 
Mufarrej que passará a ser uma via de mão dupla, assim como a Rua Aperana. Será 
ainda construída uma ponte entre as duas pistas da Avenida Visconde de 
Albuquerque, em frente à Rua Gabriel Mufarrej (Figura 9.3.4.1-8) para o fluxo de 
tráfego seguir em direção à Avenida Ataulfo de Paiva. 
 

 
Figura 9.3.4.1-8: Local aproximado da construção da ponte sobre o 
canal da Avenida Visconde de Albuquerque, em frente à Rua Gabriel 

Mufarrej. 
 
O canteiro instalado afetará a via de circulação de veículos na Rua Visconde de 
Albuquerque, interditando parte desta via, agravando a problemática de 
congestionamentos na região. A via de pedestre nas esquinas da Rua Igarapava com 
a Rua Visconde de Albuquerque também poderá ser parcialmente interditada, 
prejudicando o acesso dos moradores. Além disso, a instalação de um canteiro de 
obras suspenso sobre o canal e a construção da ponte conectando as duas pistas da 
avenida prejudicarão o fluxo de trânsito no local. 
 
Além de prejudicar o trânsito e a movimentação de pedestres no local, a construção 
das estruturas mencionadas poderá modificar a estética paisagística da rua. 
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Figura 9.3.4.1-13: Uso do solo no entorno da Rua Igarapava 

 
 

• Canteiro, Poços de Ventilação e Estação da Praça Antero de Quental 
 
O canteiro previsto para ser implantado na Praça Antero de Quental, no Leblon, 
interditará a praça parcialmente para execução da obra. Além da Praça, parte da 
Avenida Ataulfo de Paiva, entre a Rua General Venâncio Flores e Avenida Bartolomeu 
Mitre, terá o fluxo de veículos reduzido na primeira fase, com o fechamento parcial de 
duas das três pistas por cinco meses, e posteriormente completamente interrompido 
na segunda fase, por um ano e um mês. A terceira fase da obra concentrará as 
atividades na praça e durará, aproximadamente, dois anos e cinco meses. 
 
A Praça Antero de Quental é uma área de lazer do bairro utilizada principalmente por 
crianças e idosos, mas também como passagem por transeuntes, uma vez que não é 
cercada. A praça também serve como área de descanso para trabalhadores da região. 
Por ter um espaço amplo, a praça é utilizada semanalmente (às quintas-feiras) para a 
venda de produtos orgânicos, em feira organizada pela Comissão da Produção 
Orgânica do Estado do Rio de Janeiro (Figura 9.3.4.1-14). Além dessa feira de 
produtos orgânicos, eventualmente ocorre uma feira de livros itinerante e 
semanalmente ocorre o Programa Sacolão na Comunidade. O ônibus do Programa fica 
estacionado na Rua General Urquiza atendendo a população.  

Legenda: 

Residencial 

Comercial, Serviço e Institucional 
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Figura 9.3.4.1-14: Feira Orgânica na Praça Antero de 

Quental. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
Dentre os equipamentos contidos na Praça estão uma floricultura (Figura 9.3.4.1-15), 
vários assentos e mesas (Figura 9.3.4.1-16), parque de brinquedos destinado às 
crianças e aparelhos de ginástica (Figura 9.3.4.1-17) do Projeto Academia da Terceira 
Idade, da Prefeitura Municipal. A praça também possui equipamento para o Projeto do 
Bicicletário, orelhões e um trecho de ciclovia. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-15: Floricultura na Praça Antero de Quental. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-16: Mesas na Praça Antero de Quental. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-17: Aparelhos de Ginástica: Projeto da Prefeitura. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
Para a instalação do canteiro de obras e suas estruturas será necessária a remoção de 
alguns desses equipamentos, como a floricultura, alguns bancos, as mesas e também 
os aparelhos de ginástica do Projeto da Prefeitura. Alguns destes poderão ser 
realocados na própria praça durante a obra, podendo retornar ao mesmo local depois 
da intervenção. 
 
Nas três fases da obra as entradas e saídas de caminhões acontecerão pela Rua 
General Urquiza e a Avenida Bartolomeu Mitre.  
 
A Rua General Urquiza é predominantemente residencial nos trechos próximos a Praça 
Antero de Quental, reunindo comércio e serviços nas proximidades com a Avenida 
Ataulfo de Paiva (Figura 9.3.4.1-18). Desde a primeira fase da obra o trecho da Rua 
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General Urquiza entre as Avenidas General San Martin e Ataulfo de Paiva será fechado 
para acesso à Avenida Ataulfo de Paiva, se tornando, assim, via de mão dupla, 
liberada para acesso local. Na segunda fase da obra, com o fechamento do trecho 
previamente mencionado da Avenida Ataulfo de Paiva, o trecho da Rua General 
Urquiza entre a Rua Professor Arthur Ramos e Avenida Ataulfo de Paiva também 
virará mão dupla. Essa via será liberada, nos dois trechos somente na terceira fase da 
obra.  
 
Atualmente o trânsito na Rua General Urquiza, entre a Rua General San Martin e a 
Avenida Ataulfo de Paiva, é intenso em certas partes do dia e com congestionamentos 
como conseqüência da intensidade do fluxo na via principal, além de ser uma rua 
estreita, com somente duas faixas de rolagem. Esse trecho da via servirá para 
manobra dos veículos da obra, o que poderá prejudicar o acesso de moradores, e 
principalmente de veículos. Além disso, o acesso ao comércio da área será 
prejudicado, assim como o acesso a alguns serviços, dentre eles um centro médico 
(pediatria, obstetrícia, cardiologia, ginecologia, pneumologia, e vacinação), uma loja 
de conveniência, um centro de odontologia, uma Agência do Banco Itaú, um salão de 
Cabeleireiro, uma galeria comercial, dentre outros.  
 

 
Figura 9.3.4.1-18: Estabelecimentos comerciais e de serviços na 

Rua General Urquiza. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
As laterais da via são utilizadas como estacionamento rotativo, com espaço para 
aproximadamente quinze veículos (Figura 9.3.4.1-19). Com o estabelecimento do 
canteiro de obras essas vagas rotativas poderão ser temporariamente desativadas.  
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Figura 9.3.4.1-19: Estacionamento rotativo na lateral da Rua 

General Urquiza. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A Avenida Bartolomeu Mitre é predominantemente residencial, concentrando alguns 
estabelecimentos comerciais próximo à Avenida Ataulfo de Paiva. O trânsito é intenso 
durante todo o dia, acarretando em engarrafamentos nos horários de maior 
movimento. No trecho entre as Avenidas General San Martin e Ataulfo de Paiva será 
localizada a entrada e saída de caminhões para a obra, o que poderá sobrecarregar 
ainda mais o trânsito na região. 
 
O lado esquerdo dessa via, margeando a Praça Antero de Quental, é ocupado por um 
ponto de taxi (Figura 9.3.4.1-20), com lugar para dez carros em duas baias. O lado 
direito da via é ocupado por seis prédios, sendo um misto, residencial e comercial, e 
cinco exclusivamente residenciais, sendo que destes quatro possuem garagem com 
acesso pela Avenida Bartolomeu Mitre (Figura 9.3.4.1-21). Ainda no lado direito da 
via há um ponto de ônibus (Figura 9.3.4.1-22) bastante movimentado ao longo de 
todo o dia, sendo utilizado inclusive por vans. O comércio existente nesse trecho é 
uma loja da operadora Vivo, localizada dentro de uma galeria com entrada pela 
Avenida Ataulfo de Paiva. 
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Figura 9.3.4.1-20: Ponto de Taxi na Avenida Bartolomeu Mitre. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-21: Prédios Residenciais e trânsito intenso na 

Avenida Bartolomeu Mitre. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-22: Ponto de ônibus na Avenida Bartolomeu Mitre. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
A Avenida Ataulfo de Paiva terá dois quarteirões, entre a Rua General Venâncio Flores 
e a Avenida Bartolomeu Mitre, em que o trânsito será interditado, parcialmente na 
primeira fase, e completamente na segunda fase. O trecho que será interditado possui 
prédios de uso misto, residenciais com comércio e serviços (Figura 9.3.4.1-23). 
 

 
Figura 9.3.4.1-23: Prédios de uso misto na Avenida Ataulfo de 

Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
Em todo o trecho há onze prédios residenciais e diversos estabelecimentos comerciais 
e de serviços (Figura 9.3.4.1-32). Todos os lojistas e moradores serão afetados pelo 
canteiro de obras instalado no local. Além do grande impacto visual e sonoro, alguns 
moradores serão ainda afetados quanto às restrições à circulação de veículos 
particulares. A diminuição do fluxo de pedestres e veículos, e o barulho e poeira 
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gerados na obra prejudicarão o comércio. Do lado esquerdo da via existem vinte 
vagas para estacionamento rotativo (Figura 9.3.4.1-24), que serão interditados com o 
estabelecimento do canteiro de obras. São diversos os estabelecimentos comerciais 
desse trecho, como lojas de roupas (Allú, Fashion Dome e Cláudia Simões), papelaria 
(Jou Jou), lojas de tecido, banca de jornal, duas agências do Banco Santander, 
agência dos Correios, lanchonetes e restaurante (Pap’Açorda), dentre outros. 
 

 
Figura 9.3.4.1-24: Estacionamento Rotativo na Avenida Ataulfo de 

Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O fluxo de pedestres na Avenida Ataulfo de Paiva é grande durante todo o dia, 
principalmente devido à concentração de comércio e serviços nessa que é a via 
principal do bairro. Nesse trecho também há um ponto de ônibus e uma estação do 
Metrô de Superfície (Figura 9.3.4.1-25), na Praça Antero de Quental, que deverá ser 
transferido para um local próximo na segunda fase da obra, provavelmente na Rua 
Humberto de Campos, pelo tempo em que durar a interdição da via. A circulação de 
pedestres não será interrompida, mas terá espaço reduzido.  
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Figura 9.3.4.1-25: Ponto de Ônibus na Praça Antero de Quental – 

Avenida Ataulfo de Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O fluxo de veículos é intenso ao longo de todo o dia, com retenção do tráfego na parte 
da manhã e congestionamentos, principalmente no fim da tarde e noite. 
 
Ainda com referência à Praça Antero de Quental, durante os finais de semanas o fluxo 
de automóveis e pessoas também é grande em suas redondezas, e a ciclovia no seu 
interior também costuma ser utilizada com frequência. 
 
Os dois acessos à estação serão na Praça Antero de Quental, um próximo à esquina 
da Avenida Ataulfo de Paiva com a Rua General Urquiza, e o outro acesso 
aproximadamente no meio da praça, voltada para a Avenida Bartolomeu Mitre. Os 
poços de ventilação também se localizarão na Praça, próximos aos acessos. Os poços 
de ventilação e também acessos à estação mudarão a estética e a dinâmica da Praça 
e do bairro, uma vez que as estruturas construídas possuem grandes dimensões, além 
de potencializar a circulação de pessoas no local.  
 

o Desvios no tráfego: Rua General Artigas e Humberto de Campos 
 
Inicialmente o tráfego de veículos será reduzido a uma pista no trecho próximo à 
Praça Antero de Quental (Entre a Rua General Venâncio Flores e Avenida Bartolomeu 
Mitre) e também no trecho próximo ao Jardim de Alah (Entre a Rua Borges de 
Medeiros e Avenida Afrânio de Melo Franco), o que provocará um “gargalo” no trânsito 
nesse trecho, refletindo-se em todo o trecho anterior da Avenida Ataulfo de Paiva, e 
agravará os congestionamentos na via e nas vias adjacentes. Cabe ressaltar que 
nessa primeira fase os ônibus seguirão o seu fluxo normal pela Avenida Ataulfo de 
Paiva em direção à Rua Visconde de Pirajá, enquanto os demais veículos poderão 
seguir por vias alternativas, como a Avenida Delfim Moreira e a Rua Humberto de 
Campos, passando pela Rua Padre Bruno Trombeta e cruzando o Jardim de Alah por 
uma ponte provisória construída para escoamento do tráfego até a Rua Redentor, em 
Ipanema. Essa fase durará aproximadamente cinco meses. Na segunda fase, o fluxo 
de veículos da Avenida Ataulfo de Paiva será completamente interrompido, sendo o 
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tráfego desviado para a Rua General Artigas, que terá o sentido de tráfego invertido, 
em direção à Rua Humberto de Campos. Esse desvio será obrigatório somente para 
ônibus, os veículos de passeio terão outras opções, como a Avenida Delfim Moreira. 
Essa mudança durará aproximadamente um ano e um mês e poderá resultar em 
congestionamentos maiores tanto na Avenida Ataulfo de Paiva quanto nas vias 
adjacentes, uma vez que o fluxo de veículos é intenso e estas vias são mais estreitas 
que a principal, não absorvendo a demanda existente.  
 
A Rua General Artigas é predominantemente residencial (Figura 9.3.4.1-26), 
concentrando pouco comércio próximo aos cruzamentos com a Avenida Ataulfo de 
Paiva e Rua Dias Ferreira. A rua é arborizada e possui logradouro bem conservado. A 
via é estreita, com estacionamento dos dois lados, e com o estabelecimento do desvio 
no tráfego essas vagas serão desativadas. O fluxo de pedestres é pequeno, sendo 
caracterizado principalmente por moradores e trabalhadores da região. O fluxo de 
veículos varia de moderado a pequeno.  
 

 
Figura 9.3.4.1-26: Prédios residenciais e estacionamento na Rua 

General Artigas. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A Rua Humberto de Campos possui uso principalmente residencial (Figura 9.3.4.1-
27), com a presença de alguns estabelecimentos comerciais e de serviços ao longo de 
toda a sua extensão, como bares, academia, lavanderia, clínica veterinária, loja de 
material de construção, salão de beleza, filial dos Correios, prédio da operadora Oi, 
Defensoria Pública, Delegacia de Polícia (14ª DP) (Figura 9.3.4.1-28) em frente a uma 
das entradas do conjunto habitacional da Cruzada São Sebastião, dentre vários outros 
estabelecimentos (Figura 9.3.4.1-29). Os estabelecimentos comerciais e de serviços, 
em sua maioria, se concentram próximos aos cruzamentos mais importantes. 
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Figura 9.3.4.1-27: Uso residencial na Rua Humberto de Campos. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-28: 14º Delegacia de Polícia. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-29: Estabelecimentos comerciais ao longo da Rua 

Humberto de Campos. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
De uma maneira geral, o fluxo de veículos é pequeno ou moderado – a intensidade do 
tráfego é maior próximo aos cruzamentos com ruas mais movimentadas como a 
Avenida Bartolomeu Mitre e Avenida Afrânio de Melo Franco (Figura 9.3.4.1-30). O 
fluxo de pedestres segue esse mesmo padrão, com fluxo pequeno ou moderado, 
porém constante, caracterizado principalmente por moradores e trabalhadores da 
região (Figura 9.3.4.1-31). A intensidade do fluxo de pedestres aumenta conforme a 
proximidade dos cruzamentos com as vias mais movimentadas e também devido à 
proximidade com o comércio e serviços. Durante a noite o fluxo de pessoas e de 
automóveis diminui significativamente, sendo a área considerada até mesmo um 
pouco perigosa, em especial nos trechos afastados das vias principais. 
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Figura 9.3.4.1-30: Fluxo de veículos - Cruzamento da Rua 

Humberto de Campos e Avenida Bartolomeu Mitre. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-31: Fluxo de pedestre na Rua Humberto de Campos. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
A rua é bem arborizada por toda a sua extensão, e o logradouro se encontra em bom 
estado de conservação. Em visitas de campo pôde-se observar obra de reparação do 
logradouro próximo à Rua Almirante Guilhem. 
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Figura 9.3.4.1-32: Uso do Solo no entorno da Praça Antero de Quental. 
 
 

• Canteiro, Poços de Ventilação e Estação Jardim de Alah 
 
O canteiro previsto para ser implantado no Jardim de Alah abrigará uma central de 
concreto, uma subestação, escritórios, refeitório, dentre outras estruturas. O Jardim 
de Alah foi construído em 1938 com ampla área e inspiração francesa e é composto 
por um conjunto de praças: a Praça Almirante Saldanha da Gama, a Praça Paul 
Claudel e a Praça Grécia.  
 
O Jardim de Alah é uma área de lazer que separa os bairros de Ipanema e Leblon. O 
local é utilizado por moradores, principalmente para o passeio de cachorros (Figura 
9.3.4.1-33), por grupo de prática de Tai chi chuan, e com menor intensidade por 
trabalhadores da região e por estudantes da Escola Municipal Henrique Dodsworth, 
que se encontra próxima a um dos acessos do Jardim de Alah. Além disso, no local 

Legenda: 

Residencial 

Comercial, Serviço e Institucional 

Canteiro de Obras 
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ocorrem alguns eventos, como campanhas de adoção de cães e o festival de 
presépios, que tem um dos presépios montado no local no fim do ano. 
 

 
Figura 9.3.4.1-33: Jardim de Alah - área de lazer com cachorros. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
O local possui diversos assentos e estruturas que fazem parte do embelezamento 
paisagístico do Jardim de Alah, como esculturas (Figura 9.3.4.1-34), canteiros, bustos 
(Figura 9.3.4.1-35), além do Pergolado (Figura 9.3.4.1-36). Além desses 
equipamentos, o Jardim de Alah possui parque com diversos brinquedos (Figura 
9.3.4.1-37), bancos e mesas (Figura 9.3.4.1-38) e quadras de esportes (Figura 
9.3.4.1-39). Também se encontra no local uma estrutura da Base de Operações 
Náutica da Comlurb para a limpeza do espelho d’água da Lagoa Rodrigo de Freitas. A 
área é bastante arborizada e está ao lado do canal que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas 
ao oceano.  
 

 
Figura 9.3.4.1-34: Escultura e Assentos no Jardim de Alah. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-35: Busto de Marechal Eurico 

Gaspar Dutra. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 

 
Figura 9.3.4.1-36: Pergolado. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-37: Parque de Brinquedos. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-38: Bancos e Mesas no Jardim de Alah. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-39: Quadras de Esportes. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
Para o estabelecimento do canteiro de obras no Jardim de Alah serão retiradas das 
praças algumas esculturas, que serão posteriormente devolvidas. Algumas estruturas 
presentes nas praças deverão ser mantidas e preservadas, como o Pergolado (Figura 
9.3.4.1-36). 
 
O trecho do Jardim de Alah que fica entre a praia de Ipanema e a Rua Prudente de 
Morais servirá como área para estoque de aduelas no lado esquerdo, lado oposto de 
onde hoje se encontra uma obra do governo do Estado para melhorias no canal e 
também na Lagoa Rodrigo de Freitas (Figura 9.3.4.1-40). Assim, toda a área de lazer 
disponível nos três trechos do Jardim de Alah será ocupada pela obra de implantação 
do Metrô. Cabe ressaltar que  ao longo do canal do Jardim de Alah se concentram 
pescadores para a pesca no canal (Figura 9.3.4.1-41). Os pescadores provavelmente 
fazem parte da colônia de pescadores Z13 que congrega aproximadamente 900 
profissionais da pesca, e possui o seu núcleo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Com o 
fechamento do Jardim de Alah para a instalação dos canteiros de obras, esses 
pescadores perderão, temporariamente, esse local de pesca, possivelmente se 
deslocando para outros locais da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
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Figura 9.3.4.1-40: Obra no Jardim de Alah, 

próximo à Praia de Ipanema 
 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-41: Pescadores no canal do Jardim de Alah 

 
 
A execução das obras no Jardim de Alah acontecerá em três fases. Ao longo de todo o 
período da obra as praças serão interditadas. Durante a primeira fase, que durará 
aproximadamente cinco meses, o trecho da Avenida Ataulfo de Paiva entre a Avenida 
Borges de Medeiros e Avenida Afrânio de Melo Franco será parcialmente interditado, a 
via será reduzida a uma pista. A Rua Almirante Pereira de Guimarães, entre a Avenida 
Ataulfo de Paiva e a Avenida General San Martin, terá o acesso à Avenida Ataulfo de 
Paiva interrompido, tornando esse trecho da rua de mão-dupla até o fim da segunda 
fase. A segunda fase da obra durará um ano e um mês e interditará completamente a 
circulação de veículos no trecho mencionado. Os dois trechos da Rua Almirante 
Pereira de Guimarães, o trecho mencionado anteriormente e o trecho entre a Avenida 
Ataulfo de Paiva e a Rua Professor Maria Teixeira, serão mão-dupla para acesso local 
dos moradores. A terceira fase se concentrará nas praças e em volta dos acessos da 
futura estação, assim as esquinas da Avenida Ataulfo de Paiva com a Avenida Afrânio 
de Melo Franco, assim com a Avenida Ataulfo de Paiva proximo à Avenida Borges de 
Medeiros terão pequenos canteiros, que interferirão minimamente no tráfego de 
veículos na Avenida Ataulfo de Paiva, além de interferir na passagem de pedestres. 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-356

Essa última fase durará aproximadamente dois anos e cinco meses. Durante as três 
fases a circulação de pedestres será reduzida. 
 
O entorno do Jardim de Alah é predominantemente residencial com alguns 
estabelecimentos comerciais e de serviços (Figura 9.3.4.1-68) como clubes sociais, 
restaurantes e escritórios. 
 
A Avenida Borges de Medeiro entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Rua Ataulfo de 
Paiva é bastante movimentada tanto por pedestres quanto por veículos. A presença 
de um conjunto habitacional, Cruzada São Sebastião (Figura 9.3.4.1-42), e mais dois 
prédios residenciais (Figura 9.3.4.1-43), faz com que a rua possua fluxo de pedestres 
com intensidades variando de moderado a intenso. Além disso, a presença dos 
escritórios do Shopping Leblon (Figura 9.3.4.1-44), e do acesso ao Shopping, de uma 
entrada do Clube Monte Líbano e da presença de uma grande área de estacionamento 
ao lado do Jardim de Alah (Figura 9.3.4.1-45), deixa a via bastante movimentada. A 
área de estacionamento funciona como acesso tanto à Avenida Epitácio Pessoa, na 
Lagoa, como a Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon. A Avenida Borges de Medeiro 
possui ainda um ponto de ônibus, próximo à Cruzada São Sebastião. 
 

 
Figura 9.3.4.1-42: Conjunto Habitacional Cruzada São Sebastião 

(ao fundo). 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-43: Prédios Residenciais na 

Avenida Borges de Medeiros. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 

 
Figura 9.3.4.1-44: Escritórios do Shopping Leblon 

na Avenida Borges de Medeiros. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-45: Estacionamento Rotativo na Avenida Borges de 

Medeiros. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A instalação de um canteiro de obras com acesso por essa via e a circulação de 
caminhões deverá indisponibilizar, temporariamente, as vagas do estacionamento 
para os moradores, trabalhadores e outros usuários. Nesse trecho será construída 
uma passagem de pedestres e veículos entre a Avenida Borges de Medeiros e a 
Avenida Epitácio Pessoa, seguindo a Rua Humberto de Campos, sobre o Jardim de 
Alah, por onde o tráfego de veículos, principalmente coletivos, será desviado.  
 
O trecho da Avenida Borges de Medeiros entre a Avenida Ataulfo de Paiva e a Rua 
General San Martin, também é predominantemente residencial (Figura 9.3.4.1-68), 
possuindo pequena concentração de comércio e serviço próximo a Avenida Ataulfo de 
Paiva, como uma lanchonete Subway, um Pet Shop e uma clínica Veterinária (Figura 
9.3.4.1-46). O fluxo de pedestres nesse trecho é moderado, sendo principalmente de 
moradores e trabalhadores da região. O fluxo de veículos é um pouco mais intenso. A 
via também apresenta grande área de estacionamento rotativo próximo ao Jardim de 
Alah, que também deverá ser interditado temporariamente para o estabelecimento do 
canteiro de obras, suas estruturas e acessos. Com a interdição do trecho da Avenida 
Ataulfo de Paiva na segunda fase, esse trecho da Avenida Borges de Medeiros será 
somente para acesso local. O trecho da Avenida Borges de Medeiros entre a General 
San Martin e Avenida Delfim Moreira é majoritariamente residencial, com 
estacionamento ao longo de toda a via no lado esquerdo. 
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Figura 9.3.4.1-46: Uso residencial, comercial e de serviços na 

Avenida Borges de Medeiros. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
A Avenida Ataulfo de Paiva, entre a Avenida Borges de Medeiros e a Avenida Afrânio 
de Melo Franco terá o fluxo de veículos interditado durante a segunda fase da obra e a 
área de passagem de pedestre reduzida. Esse trecho é de uso misto, sendo 
caracterizado pela presença de prédios residenciais com o pavimento térreo de uso 
comercial e de serviços e também por prédio comercial. 
 
O lado esquerdo da rua, entre a Avenida Afrânio de Melo Franco e a Avenida 
Almirante Pereira Guimarães é composto de prédios residenciais com 
estabelecimentos comerciais e de serviços na parte térrea, além de uma banca de 
jornal (Figura 9.3.4.1-47). Dentre os estabelecimentos estão três agências bancárias, 
uma loja de móveis (Oficina Inglesa) e uma loja de decoração (Elle et Lui Home). 
 

 
Figura 9.3.4.1-47: Uso Residencial, comercial e de serviços na 

Avenida Ataulfo de Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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O trecho entre a Avenida Almirante Pereira Guimarães e a Avenida Borges de 
Medeiros também é predominantemente residencial, com pouco comércio na parte 
térrea dos prédios. Os estabelecimentos comerciais nesse trecho são o Restaurante e 
Confeitaria Gourmet e a loja de Roupas Heckel Verri. Ao longo de toda a extensão do 
lado esquerdo dessa via nesses trechos citados há vagas para estacionamento 
rotativo (Figura 9.3.4.1-48). 
 

 
Figura 9.3.4.1-48: Uso residencial e estacionamento rotativo no 

lado esquerdo da Avenida Ataulfo de Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O lado direito da rua também é de uso misto, residenciais com comércio e serviços na 
parte térrea. O trecho entre a Avenida Afrânio de Melo Franco e Avenida Almirante 
Pereira Guimarães é exclusivamente ocupada por atividades do setor terciário. Nesse 
trecho há dois prédios comerciais, um de esquina, onde se encontra um grande 
estabelecimento comercial de roupas íntimas femininas – Loungerie – no térreo, e 
outro – Cidade do Leblon - com diversos estabelecimentos comerciais na parte 
externa, dentre eles algumas lojas de roupas femininas, lojas de acessórios, dentre 
outras, totalizando aproximadamente dez estabelecimentos (Figura 9.3.4.1-49). 
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Figura 9.3.4.1-49: Estabelecimentos comerciais na Avenida Ataulfo 

de Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O trecho entre a Avenida Almirante Pereira Guimarães e Avenida Borges de Medeiros 
é de uso misto, prédios residenciais com comércio e serviço na parte térrea. Dentre os 
estabelecimentos desse trecho estão o Banco do Brasil, restaurante e lanchonetes, 
lojas de tecidos, lojas de móveis e decorações, dentre outras, somando quinze 
estabelecimentos (Figura 9.3.4.1-50). Nesse trecho se encontra um ponto de ônibus e 
uma estação do Metrô de Superfície (Figura 9.3.4.1-51), que deverão ser transferidos 
para a Rua Humberto Campos e/ou Avenida Afrânio de Melo Franco. 
 

 
Figura 9.3.4.1-50: Estabelecimentos comerciais e de serviços e 

prédios residenciais. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-51: Estabelecimentos comerciais próximos ao ponto 

de ônibus na Avenida Ataulfo de Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A Avenida Almirante Pereira Guimarães possui uso misto, sendo predominantemente 
residencial, com concentração de comércio e serviço nas proximidades com a Avenida 
Ataulfo de Paiva (Figura 9.3.4.1-52). A interdição do trecho mencionado da Avenida 
Ataulfo de Paiva fará com que os dois trechos dessa via funcionem somente para 
acessos locais na segunda fase da obra. 
 

 
Figura 9.3.4.1-52: Uso residencial, comercial e de serviços na 

Avenida Almirante Pereira Guimarães. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
Em ambos os lados da via verifica-se um fluxo intenso de pedestres, principalmente 
de moradores e trabalhadores da região e também de consumidores, já que essa área 
concentra um número significativo de estabelecimentos comerciais e de serviços.  



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-363

 
O fluxo de veículos na Avenida Ataulfo de Paiva é intenso ao longo de todo o dia 
(Figura 9.3.4.1-53). Verifica-se retenção na parte da manhã, e congestionamento 
principalmente no fim da tarde/noite, sendo intensificado pela quantidade de ônibus 
que trafegam nessa via em direção ao centro da Cidade. 
 

 
Figura 9.3.4.1-53: Fluxo de veículos intenso na Avenida Ataulfo de 

Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
Os logradouros de todas as ruas no entorno de onde se pretende estabelecer o 
canteiro de obras possuem bom estado de conservação e são bastante arborizados.  
 
A Avenida Epitácio Pessoa faz a conexão entre os bairros de Ipanema e da Lagoa. 
Entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Avenida Ataulfo de Paiva/Visconde Pirajá, a rua é 
predominantemente residencial (Figura 9.3.4.1-54) com a presença da escola 
Municipal Henrique Dodsworth (Figura 9.3.4.1-55), próxima a uma das entradas do 
Jardim de Alah, e também de um ponto de ônibus próximo à escola. Ao lado do 
Jardim de Alah também há uma grande área de estacionamento que deverá ser 
interditada e uma floricultura (Figura 9.3.4.1-56) na esquina da Avenida Epitácio 
Pessoa com a Rua Visconde Pirajá que deverá ser transferida para local próximo. 
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Figura 9.3.4.1-54: Uso residencial e estacionamento rotativo na 

Avenida Epitácio Pessoa. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 

 
Figura 9.3.4.1-55: Escola Municipal Henrique Dodsworth. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-56: Floricultura na esquina das Avenidas Epitácio 

Pessoa e Ataulfo de Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
O fluxo de pedestre nesse trecho é pequeno, sendo caracterizado por moradores, 
alunos e funcionários da escola, além de freqüentadores do Jardim de Alah.  
 
O trecho da Avenida Epitácio Pessoa entre a Rua Visconde de Pirajá e Rua Prudente de 
Morais também possui prédios residenciais e comerciais. A área próxima à Rua 
Visconde de Pirajá possui concentração de comércio: três restaurantes e uma loja de 
tecido (Figura 9.3.4.1-57), além dos prédios residenciais. O lado esquerdo da via 
também possui uma grande área para estacionamento, que poderá ser interditado em 
virtude do canteiro de obras. 
 

 
Figura 9.3.4.1-57: Uso residencial e comercial na 

Avenida Epitácio Pessoa. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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O fluxo de pedestres nesse trecho também é pequeno, sendo caracterizado por 
moradores e por clientes dos estabelecimentos comerciais. O fluxo de veículo também 
não é intenso por toda a Avenida Epitácio Pessoa, nos trechos mencionados, porém o 
fluxo aumenta nos horários de maior movimento devido a engarrafamentos nas ruas 
próximas – as vias principais dos bairros.  
 
O trecho da Rua Epitácio Pessoa entre a Rua Prudente de Moraes e Avenida Delfim 
Moreira é residencial (Figura 9.3.4.1-58), com fluxo de moderado a intenso de 
veículos e de pequeno à moderado fluxo de pedestres, sendo caracterizado 
principalmente por moradores e visitantes da região. Ao longo dos três trechos 
mencionados dessa via existe uma ciclovia que liga os bairros da Lagoa e de Ipanema, 
continuando o circuito cicloviário por esses bairros. 
 

 
Figura 9.3.4.1-58: Rua Epitácio Pessoa próximo 

à Avenida Delfim Moreira 
 

 
Serão feitos quatro acessos à futura estação de Metrô Jardim de Alah. Os acessos são 
previstos para os dois lados da Avenida Ataulfo de Paiva, próximo à Avenida Borges 
de Medeiros e nas duas esquinas da Avenida Afrânio de Melo Franco com a Avenida 
Ataulfo de Paiva.  
 
Na Avenida Ataulfo de Paiva próximo à Avenida Borges de Medeiros, do lado direito, o 
acesso à estação se posicionará em frente a alguns estabelecimentos comerciais 
(Figura 9.3.4.1-59), onde atualmente se localiza um ponto de ônibus regular e um dos 
pontos de ônibus do metrô de superfície. O local possui grande circulação de pessoas. 
Do lado esquerdo da Avenida, o acesso à estação se posicionará em frente a um 
conjunto de prédios residenciais: Conjunto dos Jornalistas (Figura 9.3.4.1-60). O 
logradouro possui ainda árvores de grande porte e assentos. 

 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-367

 
Figura 9.3.4.1-59: Futuro acesso à estação Jardim de Alah em 

frente ao comércio, onde se localiza ponto de ônibus. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 

 
Figura 9.3.4.1-60: Futuro acesso à estação Jardim de Alah em 

frente ao Conjunto dos Jornalistas: residenciais. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
Na esquina da Avenida Afrânio de Melo Franco com a Avenida Ataulfo de Paiva, do 
lado esquerdo, o acesso se posicionará em frente a um prédio comercial com um 
estabelecimento externo – Loja Loungerie (Figura 9.3.4.1-61). O Logradouro dessa 
área é amplo. Do lado esquerdo, o acesso à estação será em frente a uma agência do 
Banco Itaú (Figura 9.3.4.1-62), o logradouro dessa área também é amplo.  
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Figura 9.3.4.1-61: Futuro acesso à estação Jardim de Alah em 

frente à loja Loungerie. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 

 
Figura 9.3.4.1-62: Futuro acesso à estação Jardim de Alah em 

frente à agência do banco Itaú. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 

Os poços de ventilação da estação Jardim de Alah se localizarão próximo às esquinas 
da Avenida Borges de Medeiros e Avenida Ataulfo de Paiva, na via de circulação 
próxima ao Jardim de Alah e também em um pequeno passeio para pedestres, no 
meio da Avenida Borges de Medeiros. Apesar de serem de grande dimensão, os poços 
de ventilação não deverão atrapalhar a circulação de pedestres. 
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o Desvios no Tráfego: Rua Padre Bruno Trombeta, Rua Redentor e Rua 
Henrique Dumont 

 
Na primeira fase, a Avenida Ataulfo de Paiva será reduzida, somente uma pista estará 
liberada, os ônibus passarão pela via, mas os veículos individuais poderão seguir por 
vias alternativas como a Avenida Delfim Moreira e a Rua Humberto de Campos. A 
interdição completa da Ataulfo de Paiva nos trechos entre a Avenida Borges de 
Medeiros e a Avenida Afrânio de Melo Franco na segunda fase da obra demandará o 
desvio do tráfego de veículos. Os carros de passeio assim como os ônibus desviarão 
para a Rua Humberto de Campos/Rua Padre Bruno Trombeta. Assim, o tráfego será 
desviado para a ponte que será construída sobre o Jardim de Alah, cruzando a 
Avenida Epitácio Pessoa, em direção à Rua Redentor e Rua Henrique Dumont, 
seguindo para a Rua Visconde de Pirajá. Na segunda fase da obra, grande parte do 
fluxo de veículos já terá sido desviada para a Rua Humberto de Campos pela Rua 
General Artigas, devido à interdição do trecho da Avenida Ataulfo de Paiva na altura 
da Praça Antero de Quental no mesmo período.  
 
O tráfego de veículos, principalmente de ônibus, será desviado e passará por dentro 
do conjunto habitacional Cruzada São Sebastião (Figura 9.3.4.1-63), área de alta 
concentração populacional e considerada de pouca segurança. 
 

 
Figura 9.3.4.1-63: Acesso à Cruzada São Sebastião pela Avenida 

Afrânio de Melo Franco. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A Rua Humberto de Campos, entre as Avenidas Afrânio de Melo Franco e Borges de 
Medeiros, na Cruzada São Sebastião, teve seu nome modificado para Rua Padre Bruno 
Trombeta através da Lei Municipal 3.727 de 2004. Por não ter fluxo de veículos 
regulares, somente de moradores, é intenso o fluxo de pedestres na via de veículos 
(Figura 9.3.4.1-64). O desvio do tráfego de veículos para essa rua – que deverá durar 
aproximadamente um ano e seis meses - poderá representar risco de acidentes com a 
população, sendo esse risco agravado pela presença da Escola Municipal Santos Anjos 
(Figura 9.3.4.1-65).  
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Figura 9.3.4.1-64: Acesso à Cruzada São Sebastião 
pela Avenida Borges de Medeiros. Fonte: Trabalho de 

Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-65: Escola Municipal Santos Anjos dentro da Cruzada 

São Sebastião – Presença da Polícia Militar. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A Cruzada São Sebastião foi construída na década de 1950 para abrigar moradores de 
favelas de áreas próximas, como a Favela da Praia do Pinto. Ao todo são dez prédios 
de sete andares cada um, tendo mais de 900 apartamentos. Também faz parte do 
conjunto habitacional a Escola Municipal Santos Anjos, ao lado da Paróquia Santos 
Anjos (Figura 9.3.4.1-66), próxima à Avenida Afrânio de Melo Franco. O local é 
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considerado perigoso pela presença do tráfico de drogas. Em julho de 2011 foi 
estabelecido um posto de policiamento comunitário 24 horas.  
 

 
Figura 9.3.4.1-66: Paróquia Santos Anjos ao lado da Escola 

Municipal Santos Anjos. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A ponte a ser construída sobre o canal do Jardim de Alah conduzirá o tráfego de 
veículos para a Rua Redentor (Figura 9.3.4.1-67), ao lado da entrada da Escola 
Municipal Henrique Dodsworth, caracterizando risco de acidente com alunos e 
funcionários, devido ao volume de tráfego que a via receberá. A Rua Redentor possui 
uso principalmente residencial, com poucos estabelecimentos comerciais e de serviços 
ao longo de sua extensão. O fluxo de veículos, assim como o de pedestres, varia de 
pequeno a moderado. A rua é estreita e possui estacionamento do lado esquerdo por 
toda a sua extensão e no trecho entre a Avenida Epitácio Pessoa e a Rua Henrique 
Dumont possui estacionamento dos dois lados da pista. 
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Figura 9.3.4.1-67: Esquina da Rua Redentor com Avenida Epitácio Pessoa – Veículos 

estacionados em ambos os lados da Rua Redentor. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A Rua Henrique Dumont é predominantemente residencial, concentrando comércio e 
serviços próximo ao cruzamento com a Rua Visconde de Pirajá. A rua é arborizada, 
possui logradouro bem conservado e estacionamento dos dois lados da via. O fluxo de 
pedestres varia de pequeno a moderado, também sendo caracterizado principalmente 
por moradores e trabalhadores da região. O fluxo de veículos é moderado.  
 
Todos os desvios propostos provocarão grandes transtornos para a população 
residente e os usuários das vias, causando engarrafamentos, aumento no nível de 
ruídos e poluição. Trata-se de ruas residenciais cujos fluxos de veículos e pessoas são 
pequenos; ao mesmo tempo, com exceção da Rua Henrique Dumont, são ruas 
estreitas, com pouca capacidade de absorver a demanda desviada das principais vias 
do bairro. 
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Figura 9.3.4.1-68: Uso do Solo no entorno do Jardim de Alah. 
 
 

 Trajeto dos caminhões tipo betoneira – Transporte de concreto: 
 

A principal central de concreto para apoio às obras será no Jardim de Alah. Desse 
canteiro sairá caminhões que distribuirão concreto para as outras frentes de obras, 
em diversos locais na Zona Sul da cidade. Além das ruas já mencionadas 
anteriormente como Rua Visconde de Albuquerque, General Urquiza, Bartolomeu 
Mitre, Epitácio Pessoa, Borges de Medeiros, Avenida Ataulfo de Paiva, dentre outras, 
servirão como rota para os caminhões betoneiras a Rua Farme de Amoedo, Maria 
Quitéria, Joana Angélica e Barão da Torre, Avenida Delfim Moreira e também todo o 
trajeto entre o Jardim de Alah e a obra na estação General Osório como Rua Professor 
Gastão Bahiana, Avenida Henrique Dodsworth, Rua Raul Pompéia, Sá Ferreira, Xavier 
da Silveira e Avenida Nossa Senhora de Copacabana, estas últimas no bairro de 
Copacabana. 

 
O pico da obra para a circulação de caminhões betoneira é em Abril do ano de 2014, 
quando 2.233 caminhões circularão pela Zona Sul da cidade. Apesar desse mês/ano 
ser o pico para a circulação de betoneiras, outros períodos críticos também são 
observados em outros meses ao longo dos quatro anos de intervenção, quando a 
circulação para as frentes de trabalho ultrapassam 1.000 caminhões por mês.  
 
Os bairros de Ipanema, Lagoa, Leblon e Copacabana são extremamente ocupados e 
com alta densidade populacional, o que aumenta o risco de acidentes com a 
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população residente e visitantes, devido à grande circulação de veículos pesados. As 
ruas por onde circularão esses veículos possuem bom estado de conservação e 
sinalização, porém a maioria são vias estreitas e/ou de grande circulação de veículos 
e também de pessoas, principalmente na hora do rush, a maioria com graves 
problemas de congestionamento ao longo do dia, como as Avenidas Nossa Senhora de 
Copacabana, Epitácio Pessoa, Ataulfo de Paiva, Visconde de Albuquerque, dentre 
outras.  
 
Ao longo das vias mencionadas o uso predominante é o residencial, salvo as vias 
principais dos bairros, como as Avenidas Ataulfo de Paiva e Nossa Senhora de 
Copacabana, por exemplo, que também concentram grande quantidade de 
estabelecimentos comerciais e de serviços. Além da grande quantidade desses 
estabelecimentos, esses bairros são notadamente bairros turísticos, com grande 
atração de visitantes, devido às diversas opções de lazer oferecidas. 
 

• Canteiro, Poços de Ventilação e Estação da Praça Nossa Senhora da Paz 
 
O canteiro previsto para ser implantado na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, 
terá duas etapas com dinâmicas diferentes. Em uma primeira fase a praça será 
totalmente interditada, por aproximadamente um ano, para execução da obra, e na 
segunda etapa, somente parte da praça permanecerá interditada por 
aproximadamente dois anos e quatro meses, sendo outras liberadas para uso. 
 
A Praça Nossa Senhora da Paz é uma área de lazer bastante utilizada no bairro, 
principalmente por crianças e idosos, mas também por adultos moradores e 
trabalhadores da região. Além disso, a praça serve como área de lazer para cachorros, 
que possuem uma área exclusiva, funciona como passagem entre as Ruas Visconde 
de Pirajá e Barão da Torre e, ainda, como área de algumas práticas e jogos como o tai 
chi chuan e a pétanque. Semanalmente ocorre uma feira livre no entorno de toda a 
praça (Figura 9.3.4.1-69), que atende a população local ofertando frutas, hortaliças e 
outros alimentos. Vale ressaltar que a Praça Nossa Senhora da Paz passou a fazer 
parte da Área de Proteção do Ambiente Cultural de Ipanema através do Decreto Nº 
23.161 de 21 de Julho de 2003. 
 

 
Figura 9.3.4.1-69: Feira Livre que ocorre semanalmente no entorno 

da praça. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Dentre os equipamentos de lazer contidos na Praça Nossa Senhora da Paz pode-se 
destacar os diversos assentos e mesas (Figura 9.3.4.1-70 e 9.3.4.1-71), a área 
reservada para cães (Figura 9.3.4.1-72), um parque com diversos brinquedos para as 
crianças (Figura 9.3.4.1-73) e um fraldário (Figura 9.3.4.1-74), um lago, um coreto 
(Figura 9.3.4.1-75), alguns aparelhos de musculação (Figura 9.3.4.1-76), um 
monumento que se localiza no centro da Praça (Figura 9.3.4.1-77) e algumas outras 
esculturas espalhadas por toda a área. A praça também possui um local para estocar 
material necessário a sua manutenção (Figura 9.3.4.1-78).  
 

 
Figura 9.3.4.1-70: Área Livre, mesas e bancos. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-71: Àrea livre e mesas. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-72: Área reservada para cachorros. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-73: Parque com diversos brinquedos para crianças. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-74: Fraldário no parque. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-75: Lago com escultura e coreto. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-76: Alguns aparelhos de musculação. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-77: Principal monumento da 

praça: Monumento a Pinheiro Machado. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-78: Local para armazenar material de manutenção 

da Praça. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
No momento inicial da obra, quando toda a Praça será ocupada para a instalação do 
canteiro de obras e suas estruturas, todas as esculturas serão retiradas da praça, e 
posteriormente devolvidas. Também serão retirados alguns outros equipamentos 
como os brinquedos, bancos e mesas. Nessa fase, parte da via de pedestres será 
interditada com o estabelecimento do canteiro de obras nas Ruas Visconde de Pirajá e 
na Barão da Torre, o que ocasionará transtornos para os pedestres e às atividades 
que ocorrem no entorno da praça, como a feira livre.  
 
Nesse estágio, os caminhões entrarão na praça pela esquina da Rua Maria Quitéria e 
Barão da Torre e sairão pela esquina das Ruas Barão da Torre e Joana Angélica.  
 
A Rua Maria Quitéria faz a conexão entre a Avenida Epitácio Pessoa (Lagoa) e o bairro 
de Ipanema. A rua possui duas faixas de rolagem e se caracteriza por ser 
principalmente residencial no trecho entre a Lagoa e a Rua Barão da Torre e 
majoritariamente comercial no trecho entre as Ruas Barão da Torre e Visconde de 
Pirajá (Figura 9.3.4.1-79). O trânsito nessa via é intenso na parte da manhã e no final 
da tarde, com retenções e congestionamentos, como consequência da intensidade do 
fluxo na via principal - Rua Visconde de Pirajá. O tráfego de caminhões ao longo do 
dia para a obra poderá agravar o problema do fluxo de veículos. 
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Figura 9.3.4.1-79: Rua Maria Quitéria – Trecho com uso comercial e 

de serviços. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
A Rua Joana Angélica conecta o bairro de Ipanema à Avenida Epitácio Pessoa (Lagoa). 
A rua possui duas faixas de rolagem e se caracteriza por ser residencial e comercial 
(Figura 9.3.4.1-80), observando-se nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Paz 
bares/restaurantes, banca de jornal e duas lojas de móveis planejados. O trecho 
dessa via localizado entre as ruas Barão da Torre e Visconde de Pirajá possui uso 
comercial, de serviço e residencial (Figura 9.3.4.1-89), contando com a presença de 
duas lojas de roupas – Animale e Ateen - e dos Bancos do Brasil e Itaú Personnalitè.  
 

 
Figura 9.3.4.1-80: Estabelecimentos comerciais na Rua Joana 

Angélica. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Em um segundo momento da obra, parte da Praça terá sido liberada. A entrada e 
saída de veículos do canteiro serão feitas pelo mesmo local, mudando somente o 
acesso de entrada, que passará a ser feito pela Rua Barão da Torre. 
 
A Rua Barão da Torre é paralela à Rua Visconde de Pirajá e possui duas faixas de 
rolagem. O fluxo de carros é intenso, principalmente no fim da tarde, agravado pelo 
congestionamento das vias principais e outros acessos. O trecho da Rua Barão da 
Torre entre as Ruas Vinícius de Moraes e Joana Angélica é residencial (Figura 9.3.4.1-
81) e comercial, além de institucional. Na rua se encontram o Colégio Notre Dame 
(Figura 9.3.4.1-82), uma unidade da Secretaria da Receita Federal, além de lojas 
comerciais como tinturaria, banca de jornal, locadora, chopperia e pizzaria.  
 

 
Figura 9.3.4.1-81: Uso residencial na Rua Barão da Torre. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
Figura 9.3.4.1-82: Colégio Notre Dame na Rua Barão da Torre. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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O trecho da Rua Barão da Torre entre as ruas Maria Quitéria e Joana Angélica possui 
uso misto, tanto residencial (Figura 9.3.4.1-83) quanto comercial. A rua possui 
diversos restaurantes e botequins (Figura 9.3.4.1-84) como o Restaurante e Botequim 
Itahy, Restaurante Patrício, Botequim Informal, Espaço para eventos Cristal, e 
também uma filial do curso de inglês Brasas e de um escritório da Tv Record.  
 

 
Figura 9.3.4.1-83: Uso residencial na Rua Barão da Torre. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-84: Comércio na Rua Barão da Torre. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
O fluxo de caminhões gerado pela obra poderá agravar o trânsito de veículos nas vias 
mencionadas, além de representar um risco de acidentes maior quando os caminhões 
trafegarem pela Rua Barão da Torre, por conta da presença de uma escola nessa via.  
 
A Rua Visconde Pirajá é a via principal dessa área. O trecho dessa via entre as Ruas 
Maria Quitéria e Joana Angélica é de uso misto. Além de prédios residenciais, existem 
também diversos tipos de comércio (Figura 9.3.4.1-85), como lojas de roupas, 
lanchonetes, banco, academia de ginástica, assim como prédio comercial. Nesse 
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mesmo trecho se encontra a Igreja Nossa Senhora da Paz, na esquina da Rua 
Visconde de Pirajá com a Rua Joana Angélica (Figura 9.3.4.1-86). Ao lado da Praça há 
a presença de uma floricultura (Figura 9.3.4.1-87) e em todo o seu entorno há vagas 
para estacionamento rotativo. O trânsito na Rua Visconde de Pirajá é de moderado a 
intenso durante todo o dia e mais intenso na parte da manhã e final da tarde, com 
engarrafamentos. O fluxo segue em direção ao bairro de Copacabana e ao Centro. 
 

 
Figura 9.3.4.1-85: Prédios residenciais e estabelecimentos 

comerciais na Avenida Ataulfo de Paiva. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-86: Igreja Nossa Senhora da Paz. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-87: Floricultura na Ataulfo de Paiva, ao lado da Praça 

Nossa Senhora da Paz. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O fluxo de pedestres em todas as vias anteriormente mencionadas é bastante intenso 
devido à concentração diversa de comércio e serviços nessa área. Além disso, cabe 
ressaltar que o bairro de Ipanema, assim como a maioria dos bairros da Zona Sul da 
cidade, possui alta densidade demográfica e um grande fluxo de pessoas de outros 
localidades e turistas que buscam as áreas de lazer, em especial a praia, e os 
estabelecimentos comerciais e de serviços do bairro. 
 
Serão dois os acessos à estação Nossa Senhora da Paz. Um acesso será construído 
próximo à entrada da Praça na Rua Visconde de Pirajá. O outro acesso será instalado 
próximo à entrada da Rua Barão da Torre. Esse último acesso será construído 
parcialmente dentro da Praça, e também em parte da via de pedestre (Figura 9.3.4.1-
88). 
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Figura 9.3.4.1-88: Local aproximado onde será parcialmente 

interditado para a construção de um dos acessos à estação da Praça 
Nossa Senhora da Paz. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
Os poços de ventilação da estação serão construídos próximos aos acessos às 
estações. Os poços de ventilação e os acessos ao Metrô mudarão a estética 
paisagística, assim como a dinâmica atual da praça, uma vez que as estruturas que 
serão construídas têm grandes dimensões e que o movimento de pedestres 
aumentará, afetando completamente a vida cotidiana da localidade do entorno da 
praça e do bairro como um todo. O acesso previsto para a Rua Barão da Torre 
estreitará a via de pedestres.  
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Figura 9.3.4.1-89: Uso do Solo no entorno da Praça Nossa Senhora da Paz. 
 
 

• Canteiro da Lagoa 
 
O Canteiro de Obras da Lagoa será implantado entre a Avenida Epitácio Pessoa 
(sentido Ipanema) e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Este será construído onde 
atualmente se encontra uma grande área para estacionamento, próximo ao Parque 
Cantagalo. Ao todo serão aproximadamente dois anos de intervenção no local. O 
entorno da área é ocupado por prédios de uso residencial de alto padrão econômico. 
 
O local da implantação do canteiro de obras da Lagoa servirá como local para 
estacionamento dos veículos da obra. No local escolhido, além do estacionamento 
(Figura 9.3.4.1-90) utilizado largamente pelas pessoas que visitam e praticam esporte 
e atividades na Lagoa, encontram-se alguns comerciantes, seja vendendo bebidas, 
alugando bicicletas e outros brinquedos (Figura 9.3.4.1-91) e também o pedalinho 
(Figura 9.3.4.1-92), bastante utilizado tanto por visitantes quanto por moradores. Em 
frente ao local onde será estabelecido o canteiro se encontra o píer para a utilização 
do pedalinho, além de grande área livre onde turistas e residentes utilizam para 
prática de atividades, descanso, dentre outros.  
 
Com o estabelecimento do canteiro, é possível que se perca, temporariamente a área 
gramada para que a pista no entorno da Lagoa não seja interrompida. Além disso, os 
comerciantes que atuam no local deverão se deslocar para outro ponto da Lagoa, 
assim como os visitantes deverão estacionar em outro local.   
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Figura 9.3.4.1-90 Estacionamento da Lagoa, 

local onde se estabelecerá o canteiro da Lagoa 
 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-91 Comerciantes próximo ao local do 
futuro canteiro de obras. Local já sofre intervenção 

de outra obra como pode-se observar ao fundo 
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Figura 9.3.4.1-92 Aluguél de pedalinhos em frente ao local do 

futuro canteiro de obras. 
 

A área da Lagoa Rodrigo de Freitas é utilizada para a prática de esportes, 
treinamentos, lazer e passagem de maneira geral. O fluxo de pessoas é bastante 
intenso nos finais de semana e durante a semana possui fluxo moderado. Durante o 
Carnaval o Bloco Spanta Neném concentra seus integrantes próximo ao local do futuro 
canteiro de obras. 
 
Quanto ao fluxo de veículos na área, a Avenida Epitácio Pessoa possui fluxo de 
moderado a intenso, principalmente na parte da manhã e no fim da tarde. Já as pistas 
em direção à Copacabana, Botafogo e Centro possuem fluxo intenso na parte da tarde 
e noite. O trânsito nessas vias será intensificado com a circulação de veículos 
pesados, podendo intensificar ainda mais os congestionamentos na região. 
 
A empresa Contemat Engenharia e Geotécnica começou no mês de Setembro de 2011 
obras para a estabilização do solo numa área de 1,4 hectare, visando solucionar o 
recorrente problema de inundações que o local sofre. A previsão é que a obra dure 
quatro meses, e durante esse período parte do estacionamento, local do futuro 
canteiro de obras da Lagoa, e o Campo de Beisebol, próximo a esse local, serão 
fechados. (Jornal O Globo 06/09/2011) 
 

• Canteiro da Leopoldina 
 

O canteiro de obras da Leopoldina se localizará em parte do terreno da antiga estação 
ferroviária da Leopoldina, no bairro Praça da Bandeira. Esse canteiro terá uma central 
de concreto, uma fábrica de aduelas, além de servir como local de estoque de aduelas 
e abrigar o alojamento dos trabalhadores. Atualmente o terreno é ocupado pela Escola 
Nacional de Circo e pela Defesa Civil, assim como o prédio histórico e tombado da 
Estação Leopoldina (Figura 9.3.4.1-93) e um depósito de sucata de trens (Figura 
9.3.4.1-94) e carros.  
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Figura 9.3.4.1-93: Prédio da Estação Leopoldina e local de entrada 

de veículos. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-94: Sucata de trens na Estação Leopoldina. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
Na Estação Leopoldina funciona o Ponto de Cultura Barão de Mauá implantado pelo 
Ministério da Cultura e pelo Serviço Social das Estradas de Ferro (SESEF). Esse ponto 
de cultura conta com uma biblioteca, centro de memória e sala de artes, além de 
desenvolver algumas atividades, como oficinas e projetos, abertas para a 
comunidade. O local também abriga shows e eventos internos e externos (Figura 
9.3.4.1-95). 
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Figura 9.3.4.1-95: Montagem de estrutura para evento. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
A Escola de Circo, recentemente transferida para o local, também em virtude de uma 
obra do metrô para nova conexão para Linha 2, conta com um terreno de 7.000 m² 
com um moderno circo completo de quatro mastros, permanentemente armado, com 
capacidade para 3.000 espectadores (Figura 9.3.4.1-96), salas de aula, dança, 
musculação, fisioterapia, refeitório e oficinas (Figura 9.3.4.1-95). Além desses, há 
também uma estrutura de apoio do Ministério da Cultura – Fundação Nacional das 
Artes - à Escola Nacional de Circo (Figura 9.3.4.1-97). A escola é um centro gratuito 
de treinamento da arte circense para jovens em dois períodos há quase 20 anos.  
 

 
Figura 9.3.4.1-96: Estrutura central do circo: Lona/Picadeiro. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-97: Outras estruturas da Escola Nacional de Circo. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-98: Apoio à Escola Nacional de Circo: Ministério da 

Cultura. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O terreno da Leopoldina também é ocupado pela Defesa Civil (Figura 9.3.4.1-99). O 
canteiro de obras contornará o prédio da Defesa Civil, não sendo este diretamente 
afetado. 
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Figura 9.3.4.1-99: Defesa Civil. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
Grande parte do terreno é composta por áreas abandonadas cobertas de macega 
(mato alto), gramíneas e acessos de terra batida (Figuras 9.3.4.1-100 e 9.3.4.1-101), 
e o terreno é repleto de lixo e sucata (Figuras 9.3.4.1-102 e 9.3.4.1-103). O canteiro 
de obras ocupará quase a totalidade da área livre do terreno, não interferindo 
diretamente nos trilhos e no prédio da Estação Leopoldina, porém algumas instalações 
do canteiro de obras serão implantados em áreas muito próximas a essas estruturas. 
A Escola Nacional de Circo deverá ser novamente transferida, causando transtorno e 
incerteza aos aproximadamente 200 alunos matriculados, professores e funcionários. 
Além disso, alguns eventos e atividades desenvolvidos pelo Ponto de Cultura Barão de 
Mauá serão temporariamente suspensos.  
 

 
Figura 9.3.4.1-100: Local onde se instalará oficinas, subestação e 

outras estruturas. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-101: Área próxima ao local do futuro alojamento. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-102: Sucata – Local do futuro estoque de Aduelas. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.1-103: Sucata e Macega – Local do futuro estoque de 

Aduelas. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O canteiro será estabelecido entre a Rua Elipídio Boamorte, Avenida Francisco Bicalho, 
Rua Francisco Eugênio, o Rio Trapicheiros e a Rua Ceará. Entre as Ruas Francisco 
Eugênio e Elipídio Boamorte, o canteiro contorna uma área residencial com a presença 
de algumas lojas comerciais e serviços (Figura 9.3.4.1-104), como bares e oficinas 
mecânicas, nas Ruas Sotero dos Reis, Lopes de Sousa, Hilários Ribeiro e Ceará. Na 
Rua Sotero dos Reis se localiza um dos mais antigos centros de prostituição da cidade. 
Portanto, a região se caracteriza por constante fluxo moderado de pessoas e veículos 
de passagem e a procura do comércio e dos serviços locais, que serão em parte 
impactados pelo canteiro. 
 
Os logradouros, assim como a maioria das residências, possuem condições variadas, 
podendo ter estado precário de conservação, e alguns poucos com boas condições.  
 
A entrada e saída de caminhões serão feitas pela Rua Francisco Eugênio. Essa rua 
possui tráfego livre durante todo o dia, observando-se retenções próximas à Avenida 
Francisco Bicalho, devidas aos habituais congestionamentos nessa via, principalmente 
nos horários de rush. 
 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-395

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.3.4.1-104 - Uso do Solo próximo ao canteiro da Leopoldina 

 
 

o Trajeto do Transporte das Aduelas 
 
O canteiro da Leopoldina servirá como fábrica de aduelas para a implantação do 
Metrô. O transporte será efetuado por até 218 caminhões diários no ano de 2014, no 
pico da obra.  
 
Os trajetos que os caminhões percorrerão da zona portuária, área central da cidade 
até a Zona Sul da cidade atravessará diversos bairros. O ponto inicial dos veículos 
será o canteiro de obras da Leopoldina com destino à Zona Sul, para as áreas de 
estocagem de aduelas – no canteiro do Jardim de Alah e para o canteiro de obras da 
Rua Professor Gastão Bahiana, no bairro de Copacabana, referente à expansão da 
Estação General Osório.  
 
Durante os percursos os veículos poderão circular por importantes avenidas e ruas da 
cidade, situados principalmente nos bairros do Centro, Praça da Bandeira, Rio 
Comprido, Lagoa, Laranjeiras, Botafogo, Humaitá e Copacabana. O trajeto até a Zona 
Sul dependerá exclusivamente de uma licença obtida para trafegar com esse tipo de 
veículo (carga/porte) pelo Túnel Rebouças, que faz a ligação entre o centro da cidade 
e o Bairro da Lagoa.  
 

Legenda: 

Residencial 

Comercial, Serviço e Institucional 

Canteiro de Obras 
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Caso seja autorizada a passagem dos caminhões por esse Túnel, as principais vias 
utilizadas serão a já congestionada e caótica Avenida Francisco Bicalho, no Rio 
Comprido o elevado Paulo de Frontin, o Túnel Rebolças, e a Avenida Epitácio Pessoa, 
que também apresenta saturação em toda a orla da Lagoa em algumas partes do dia; 
além destas as vias do bairro do Copacabana, como Rua Professor Gastão Bahiana, 
Barata Ribeiro, Raul Pompéia, Sá Ferreira, Rua Xavier da Silveira e Avenida Nossa 
Senhora de Copacabana, também serão utilizadas, por exemplo. Todas essas vias 
apresentam retenções em diversas partes do dia. Deve-se destacar ainda que a 
circulação de caminhões pelo Túnel Rebouças é extremamente perigosa em caso de 
acidentes, sendo, por isso, constantemente negadas as autorizações de circulação 
destes veículos por parte do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.  
 
Caso não se obtenha a licença, o trajeto utilizado poderá passar pelos bairros de 
Catumbi, Laranjeiras, Botafogo e Humaitá, percorrendo ruas como: Avenida trinta e 
um de Março, Túnel Santa Bárbara, Rua Pinheiro Machado, Rua São Clemente e a Rua 
Humaitá, por exemplo, até chegar ao bairro da Lagoa, onde percorrerá o caminho já 
mencionado até o Jardim de Alah e Copacabana. 
 
Todas as vias mencionadas possuem, de maneira geral, boas condições de 
conservação e sinalização. As vias também apresentam congestionamentos ao longo 
do dia e no fim da tarde (horário do rush), e melhores condições de tráfego na parte 
da noite. Os bairros possuem uso principalmente residencial, excetuando as vias 
principais dos bairros que concentram grande número de estabelecimentos comerciais 
e de serviços. O fluxo de pedestre nessas vias também é elevado, aumentando o risco 
de acidentes com a população. Esse fluxo será ainda maior e mais perigoso nas 
proximidades de escolas que existem ao longo de grande parte dos dois trajetos, mas 
em particular o que passa pelo Túnel Santa Bárbara.  
 
9.3.4.2 Saídas de Emergência 

 
• Esquina da Rua Visconde de Pirajá e Rua Aníbal de Mendonça 

 
A Rua Aníbal de Mendonça faz a conexão entre o bairro de Ipanema e o bairro da 
Lagoa. O uso predominante na rua é residencial, porém possui estabelecimentos 
comerciais e de serviços nas proximidades com a Rua Visconde de Pirajá (Figura 
Figura 9.3.4.2-8).  
 
No lado esquerdo da Rua Aníbal de Mendonça serão construídas duas saídas de 
emergência do Metrô, nas esquinas com a Rua Visconde de Pirajá, próximas ao local 
de travessia de pedestres (Figura 9.3.4.2-1). Para a construção das saídas de 
emergência, parte da via de circulação de pedestre será interditada, assim como parte 
da via de circulação de veículos, tanto da Rua Aníbal de Mendonça, quanto da Rua 
Visconde de Pirajá.  
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-397

 
Figura 9.3.4.2-1: Travessia de pedestres – Local próximo às futuras 

intervenções. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O fluxo de pedestres é intenso durante todo o dia devido principalmente a 
concentração de comércio e serviço na via principal do bairro: Rua Visconde de Pirajá 
(Figura 9.3.4.2-2), e também da concentração de prédios residenciais nas ruas 
próximas. O fluxo de veículos também é bastante intenso ao longo do dia com 
congestionamentos na parte da manhã e no fim da tarde/noite. A Rua Visconde de 
Pirajá é a principal via do bairro e faz a ligação com o bairro de Copacabana seguindo 
para o Centro da cidade e por ela passam quantidade significativa de ônibus. 
 

 
Figura 9.3.4.2-2: Concentração de 

estabelecimentos comerciais na Rua Visconde de 
Pirajá. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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As vias de pedestres e veículos possuem boa condição de conservação, sinalização e 
são arborizadas, a Rua Visconde de Pirajá é menos arborizada em relação à Rua 
Aníbal de Mendonça.  
 
A área próxima de onde serão feitas tais intervenções é de uso exclusivamente 
comercial e de serviços. Há dois prédios comerciais no lado esquerdo da Rua Aníbal de 
Mendonça com diversas lojas na parte térrea externa e salas comerciais, escritórios e 
lojas na parte interna em ambas as esquinas (Figura 9.3.4.2-3 e 9.3.4.2-4). Além 
desses, próximo às duas esquinas existem floriculturas (Figura 9.3.4.2-5) que 
poderão ser realocadas para áreas próximas.  
 

 
Figura 9.3.4.2-3: Prédio comercial no lado esquerdo da esquina das 

Ruas Aníbal de Mendonça e Visconde de Pirajá. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 

 
Figura 9.3.4.2-4: Prédio comercial no lado direito da esquina das 

Ruas Aníbal de Mendonça e Visconde de Pirajá. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.2-5: Floricultura próxima à esquina das Ruas Aníbal de 

Mendonça e Visconde de Pirajá. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
Do lado direito, há um prédio comercial, agência do Banco do Brasil Estilo, restaurante 
(Forneria São Sebastião) e prédio de uso misto de esquina, onde os três primeiro 
andares, incluindo o térreo, são de uso comercial e de serviços, com 
aproximadamente dez lojas na parte externa; e nos andares superiores o uso é 
residencial (Figura 9.3.4.2-6). Na calçada existem uma banca de jornal e um 
chaveiro. Também de esquina encontra-se um bar (Devassa) e próximo a este, um 
hotel (Maripanema) de doze andares, já na Rua Visconde de Pirajá (Figura 9.3.4.2-7). 
 

 
Figura 9.3.4.2-6: Prédio de uso residencial, comercial e de serviços 

no lado direito da Rua Aníbal de Mendonça, esquina com a Rua 
Visconde de Pirajá. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.2-7: Hotel Maripanema e Bar Devassa na Rua Visconde 

de Pirajá, esquina com a Rua Aníbal de Mendonça. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
No lado esquerdo da Rua Visconde de Pirajá, próximo a uma futura saída de 
emergência, existe um estacionamento rotativo com vagas diagonais para doze 
veículos. 
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Figura 9.3.4.2-8: Uso do solo no cruzamento das Ruas Visconde de Pirajá e Aníbal de 
Mendonça. 

 
 

• Esquina da Rua Barão da Torre e Rua Farme de Amoedo 
 
As Ruas Barão da Torre e Farme de Amoedo são vias internas do bairro de Ipanema. 
A Rua Farme de Amoedo possui uso misto, residencial, comercial e de serviços. Os 
estabelecimentos comerciais e de serviços se concentram principalmente próximo aos 
cruzamentos das Ruas Prudente de Morais, Visconde de Pirajá com a Rua Barão da 
Torre. A Rua Barão da Torre cruza todo o bairro de Ipanema e também possui uso 
misto - residencial, comercial e serviços – ao longo de toda a sua extensão (Figura 
9.3.4.2- 17).  
 
Duas saídas de emergência do Metrô serão construídas em esquinas do cruzamento 
da Rua Barão da Torre com a Rua Farme de Amoedo. Para a construção de tais 
estruturas, parte da via de circulação de veículos e também parte da via de circulação 
de pedestres serão interditadas. Essa interdição causará transtornos ao trânsito 
nessas vias, além de prejudicar a circulação de pedestres e o acesso de usuários aos 
estabelecimentos. 

Legenda: 

Residencial 

Comercial, Serviço e Institucional 

Canteiro de Obras 
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O fluxo de pedestres é moderado durante todo o dia, sendo caracterizado 
principalmente por moradores e trabalhadores da região, além de usuários do 
comércio e serviços locais. O fluxo de veículos é constante e possui intensidade 
diferente ao longo dia, variando entre moderado a intenso, nas duas vias. O tráfego 
enfrenta retenções, principalmente nos horários de maior movimento e em 
consequência de congestionamento nas vias principais. 
 
A área próxima de onde serão feitas tais intervenções possui uso residencial, 
comercial e de serviços. A Rua Barão da Torre possui uso residencial até a 
proximidade com a Rua Farme de Amoedo, onde há, do lado direito da via, um 
restaurante (Yosuki – Sushi house) e um bar (Manoel e Juaquim – Bar e Botequim) 
com os andares superiores de uso residencial (Figura 9.3.4.2-9 e 9.3.4.2-10), na 
continuação prevalece o uso residencial. No lado esquerdo da via, na esquina com a 
Rua Farme de Amoedo, há um hospital (Ipanema Plus) (Figura 9.3.4.2-11) e na 
calçada um chaveiro. Existem ainda uma lanchonete (Carolice), uma loja de 
aquecedores (Amoedo), um estacionamento (EstaPar), uma loja lotérica, dentre 
outros (Figura 9.3.4.2-12). O lado esquerdo da via possui vagas para estacionamento 
rotativo, ao longo de quase toda a extensão do quarteirão.  
 

 
Figura 9.3.4.2-9: Restaurante Yosuki – esquina da Rua Barão da 

Torre (lado direito) e Rua Farme de Amoedo. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.2-10: Bar e restaurante Manoel e Juaquim – esquina 

da Rua Barão da Torre (lado direito) e Rua Farme de Amoedo. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
 

 
Figura 9.3.4.2-11: Hospital Ipanema Plus. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.2-12: Estabelecimentos comerciais e de serviços na 

Rua Barão da Torre. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
O lado direito da Rua Farme de Amoedo possui uso residencial até a proximidade com 
a Rua Barão da Torre, no local há uma loja de material de construção, um restaurante 
japonês e o Bar Manoel e Juaquim, e também lanchonetes, drogaria, floricultura e o 
bar e restaurante Sindicato do Chopp (Figura 9.3.4.2-13). O lado esquerdo da via 
também é de uso residencial até a proximidade com a Rua Barão da Torre, além de 
contar com uma clínica dermatológica, uma imobiliária (Brasil Brokers), o Hospital 
Ipanema Plus e ao lado, outro hospital (Cardiotrauma Ipanema), ambos com 
estacionamento reservado para embarque e desembarque de pacientes e para 
ambulância (Figura 9.3.4.2-14).  
 

 
Figura 9.3.4.2-13: Comércio no lado direito da Rua Farme de 

Amoedo. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.2-14: Hospitais Ipanema Plus e Cardiotrauma Ipanema 

no lado esquerdo da Rua Farme de Amoedo. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
As saídas de emergência do Metrô serão construídas em frente ao bar Manoel e 
Juaquim – Bar e Botequim (Figura 9.3.4.2-15) e à Lanchonete Carolice (Figura 
9.3.4.2-16). A interdição de parte da via de pedestres e também da via de circulação 
de veículos nesse trecho prejudicará o acesso dos clientes aos estabelecimentos, além 
destes serem diretamente afetados pelo barulho, poeira e sujeira provocados pela 
obra, principalmente no que se refere ao hospital, que se localiza no lado oposto da 
via.  
 

 
Figura 9.3.4.2-15: Local aproximado de onde será construída uma 
das saídas de emergência, em frente ao bar e restaurante Manoel e 

Juaquim. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
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Figura 9.3.4.2-16: Local aproximado de onde será construída uma 

das saídas de emergência, em frente à lanchonete Carolice. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 
Além disso, as calçadas nesses dois pontos não são de larga extensão e a construção 
da estrutura da saída de emergência poderá atrapalhar a circulação de pedestres 
permanentemente.  
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Figura 9.3.4.2-17: Uso do solo no cruzamento das Ruas Barão da Torre e Farme de Amoedo. 
 
 
9.3.4.3 Local do Bota-fora 
 

• Área do Despejo do Bota-Fora – Mina Mineração EMASA em Senador Camará. 
 
A área de depósito dos resíduos do Bota-Fora da obra do Metrô Linha 4 será na mina 
da Emasa Mineração em Senador Camará. Trata-se de uma jazida de gnaisse para 
produção de brita direcionada ao mercado consumidor da construção civil da Região 
Metropolitana. A mina existe há mais de 80 anos na localidade e funciona diariamente 
com uma circulação constante de caminhões, funcionários e escavadeiras. Observou-
se em campo um contingente de não mais que dez funcionários circulando e 
trabalhando na área da mina, dentre motoristas, operadores de máquinas, agente de 
trânsito interno, seguranças entre outros. É frequente também o uso de explosivos no 
processo de extração mineral. Dentro da mina ainda há uma pequena área de 
beneficiamento das rochas extraídas e a produção e armazenamento da brita.  
 

Legenda: 

Residencial 

Comercial, Serviço e Institucional 

Canteiro de Obras 
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O entorno da mineradora é basicamente residencial (Figura 9.3.4.3-1) com algumas 
poucas atividades diferenciadas. Por exemplo, a oeste da mina situa-se pequena 
fábrica de concreto CONCRELAGOS e o estacionamento da Viação Campo Grande. 
Dentre os principais serviços existentes no entorno da mina estão: o Centro 
Educacional Jabour; a Clínica Médica Jabour; Jardim Escola João Paulo; o Centro 
Educacional Celestin Freinet, Escola Municipal Jorge Jabour, Colégio Estadual Abrahão 
Jabour, Igreja Batista do Bairro do Jabour e um Posto da Polícia Militar.  
 

 
Figura 9.3.4.3-1: Entorno residencial. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
Dentre os estabelecimentos comerciais existente estão algumas lojas de automóveis, 
e basicamente comércios para atendimento básico a população residente na localidade 
(Figura 9.3.4.3-2) como bares, restaurantes, mini-mercados, hortifruti, lojas de 
alimentos para animais, pequenas lojas de eletrodomésticos e de móveis e serviços de 
estética. Existem ainda duas áreas de lazer (Figura 9.3.4.3-3) a Praça Ludgero, a 
Praça Iguatama e um campo de futebol. 
 
 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-409

 
Figura 9.3.4.3-2: Estabelecimentos comerciais no entorno da 

mineradora. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

 
 

 
Figura 9.3.4.3-3: Área de lazer. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 
 
 
A ocupação residencial do entorno da localidade onde será o do depósito do Bota-Fora 
é constituída por casas e edifícios, alguns destes com pequenos comércios e lojas de 
serviços no piso térreo externo. Essas moradias abrigam desde uma classe média 
baixa, até uma população extremamente pobre nas áreas de ocupação irregular. 
Misturam-se na paisagem conjuntos de edifícios antigos e novos originários de 
políticas habitacionais de diferentes governos, como um recém construído pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, os Conjuntos Habitacionais 
Abrahão Jabour e Comunidade do Sapo, e ocupações irregulares em áreas de favelas. 
Deste modo, os logradouros podem variar de condições, ou seja, podem ser bem 
cuidados, asfaltados e arborizados ou sem qualquer tipo de melhoramento. As favelas 
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do Jabour e do Sapo, no entorno da mina, são consideradas extremamente perigosas 
pela presença de traficantes de drogas armados e constantes tiroteios entre bandos 
rivais e com policiais. 
 
Por se tratar de uma área residencial e pela presença de áreas de lazer e de comércio, 
as ruas no entorno da mina apresentam um constante, porém pouco expressivo 
movimento de pessoas na rua. Contudo, a Avenida Santa Cruz, onde se localiza a 
mina, é a principal da região e por isso apresenta um fluxo significativo de veículos 
circulando em velocidade elevada, com destaque para os ônibus coletivos e os 
automóveis particulares. Há também uma intensa circulação de pessoas nessa via, 
que apesar de possuir sinalização de trânsito ainda demanda melhor qualidade deste 
tipo de serviço público.  
 

o Trajeto do Transporte do Material do Bota–Fora 
 
A retirada do Bota-Fora será efetuada por até 205 caminhões diários. O serviço 
ocorrerá durante todos os dias da semana, em diversos horários, com predomínio no 
período noturno. 
 
Os trajetos que seguirão os caminhões do Bota-Fora da Linha 4 do Metrô percorrerão 
as Zonas Sul e Oeste do município do Rio de Janeiro atravessando diversos bairros. O 
ponto inicial dos veículos será o túnel de Obras do Metrô-Rio na esquina da Rua 
Gastão Bahiana com a Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul da cidade, com 
destino à mina da Mineração EMASA, na Avenida de Santa Cruz, em Senador Camará, 
Zona Oeste. 
 
Durante os percursos, que poderão variar de acordo com o tráfego e os horários nos 
quais o transporte será efetuado, os veículos circularão por importantes avenidas, 
ruas e pequenos logradouros da cidade, situados principalmente nos bairros de 
Copacabana, Ipanema, Lagoa, Leblon, Gávea, São Conrado, Barra da Tijuca, Taquara, 
Realengo, Bangu e Senador Camará. 
 
Trata-se de bairros extremamente ocupados, mas com densidades populacionais que 
variam significativamente, sendo a Rocinha e Copacabana os mais densos. A grande 
concentração de pessoas aumenta o risco de acidentes sobre a população residente. 
Os trajetos também poderão cruzar e percorrer desde avenidas amplas, que oferecem 
mais de seis pistas, boa condição do asfalto, farta sinalização e controle de 
velocidade, onde não há ou existe um contingente muito restrito de pedestres 
circulando - como a Auto-Estrada Lagoa-Barra, a Avenida das Américas e a Avenida 
Ayrton Senna -, até pequenas ruas com vias estreitas de mão dupla, condições 
precárias de asfaltamento, com sinalização insuficiente, pouco ou nenhum controle de 
velocidade e onde o trânsito de pedestres é bastante elevado, em especial em 
horários de trabalho e de escolas. 
 
Observou-se ao longo de um dos possíveis trajetos que existe em todo o percurso 
uma grande densidade de habitações, escolas, centros de saúde, equipamentos 
públicos de lazer, lonas culturais, áreas comerciais e de serviços, o que representa 
que há grande fluxo de pessoas e veículos com intensidades diferentes e em 
diferentes horários. Contudo, são áreas bastante dinâmicas com pessoas de diferentes 
idades trafegando. Deve-se ressaltar que muitas das ocupações explicitadas 
anteriormente estão às margens das vias de circulação.  
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O trânsito de veículos também é intenso em todas as vias por onde passarão os 
caminhões, com a presença de todos os tipos de veículos – carros, motocicletas, 
caminhões, ônibus, etc. -, sendo, porém, menos dinâmicas no período noturno e 
extremamente conturbadas durante o dia, em particular nos horários de rush. O fluxo 
de veículos entre a Zona Sul e a Zona Oeste se limita a poucas alternativas e 
encontra-se constantemente engarrafado. Acidentes e automóveis com problemas 
mecânicos são frequentes, o que dificulta ainda mais o trânsito.  
 
Segundo dados de 2003 da Secretaria Estadual de Transporte, 11,2% das viagens 
tinham origem na Zona Oeste da cidade, 9,7% na Zona Sul, 4,6% em Jacarepaguá e 
3,2% na Barra-Recreio isto é, mais de 2,2 milhões, 1,9 milhões, 910 mil e 630 mil 
viagens/dia, respectivamente. Grande parte deste fluxo se dá a pé e em transportes 
coletivos. De acordo com o mesmo estudo, a totalidade de Zona Oeste era o segundo 
principal destino das viagens originárias na Zona Sul, sendo superado apenas pelo 
Centro. Além disso, os fluxos internos à região são bastante consideráveis. Esses 
dados comprovam o alto grau de dinamismo do percurso a ser utilizado pelos 
caminhões do Bota-Fora do empreendimento. 
 
9.4. Diagnóstico do Patrimônio Histórico Cultural E Arqueológico 
 
9.4.1 Introdução 
 
Para avaliação do patrimônio histórico cultural e arqueológico do empreendimento – 
Expansão Linha 4 Metrô- foram consideradas a área de influência direta do meio 
socioeconômico que compreende os bairros da Gávea, Ipanema, Jardim Botânico, 
Lagoa, Leblon, São Conrado e a comunidade do Vidigal e as áreas de intervenção. No 
que tange ao levantamento histórico dessas áreas, para sua melhor contextualização, 
alguns bairros foram incorporados na análise, sendo eles o de Copacabana e Rocinha, 
que estão diretamente associados ao processo de ocupação histórica da Zona Sul e 
por terem papel relevante na estruturação sociocultural desta área da Cidade do Rio 
de Janeiro. 
 
Estes bairros se encontram em importantes áreas de ocupação histórica da cidade do 
Rio de Janeiro, tendo a Zona Sul um contexto histórico relacionado a execução de 
atividades agrícolas do desenvolvimento econômico do Brasil colonial e imperial, como 
o plantio de cana-de-açúcar e de café (complementado pelas culturas de subsistência 
de verduras e legumes) e outras atividades industriais que se destacaram por um 
período nos bairros da Gávea e Jardim Botânico. A região do Centro da Cidade teve 
importante papel na integração comercial do Rio de Janeiro através das atividades 
portuárias e pela expansão ferroviária. 
 
Dentre os dados relevantes para a Arqueologia, somam-se aos restos destas 
ocupações históricas os de antigos assentamentos humanos, associados a sambaquis 
e sítios cerâmicos que datam de alguns milhares de anos, registrando-se no caso dos 
últimos, uma relação com as populações indígenas que fizeram contato com os 
europeus que vieram para o território fluminense no século XVI. 
 
Esses antigos assentamentos humanos, importantes para a caracterização do 
patrimônio cultural da área onde se insere o empreendimento, são fontes de 
conhecimento da formação sociocultural do Rio de Janeiro, contribuindo para a 
reconstituição da relação dos grupos humanos com o meio ambiente, que se traduz 
na sua transformação até os dias de hoje. 
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9.4.2 Aspectos Metodológicos 
 
No desenvolvimento dos estudos sobre o Patrimônio Cultural Histórico e Arqueológico 
são reunidos os diversos dados sobre os grupos humanos pretéritos, compreendidos 
entre documentos escritos, os registros cartográficos, iconográficos e os bens 
materiais e imateriais, estes últimos passíveis de sofrerem impactos em decorrência 
das modificações do contexto cultural e espacial pela implantação do 
empreendimento. 
 
O conhecimento produzido pela integração dos dados reunidos possibilita a 
reconstrução dos cenários relevantes para o entendimento da área estudada e 
avaliação das possíveis interferências geradas pela implantação do empreendimento, 
consideradas suas características de ação direta sobre as áreas utilizadas e as áreas 
relevantes para o patrimônio cultural. 
 
A partir dessa avaliação possibilita-se, então, a proposição de medidas para a 
proteção dos bens culturais passíveis de serem impactados. As medidas de proteção 
se voltam, no estudo em questão, para as áreas diretamente afetadas pela expansão 
da Linha 4 do Metrô, compreendendo as áreas de suas estações, saídas de 
emergência e poço de ventilação e também as utilizadas no processo de construção, 
como os canteiros. 
 
A análise dos bens culturais existentes e os referenciais históricos dos bairros 
relacionados na contextualização das áreas afetadas e seu entorno proporcionam o 
suporte para a análise do potencial arqueológico dos locais atingidos, considerando-se 
os usos a que se destinam e o caráter provisório ou permanente da instalação das 
obras de engenharia. 
 
As informações utilizadas no estudo consistem nos dados secundários de caráter 
histórico, etnográfico, arqueológico e outras consideradas relevantes. As fontes de 
consulta compreenderam instituições de referência, como a Biblioteca Nacional, o 
Museu Nacional/UFRJ, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Fundação IBGE, o 
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural/INEPAC, as bibliotecas do IPHAN, a 
Secretaria de Cultura e a Subsecretaria de Patrimônio, as bibliotecas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da 
Universidade Federal Fluminense, situadas na Cidade do Rio de Janeiro e na Região 
Metropolitana. 
 
Em campo, foram registrados os locais a serem utilizados para a implantação da 
expansão da Linha 4 do Metrô, verificando-se aspectos da paisagem e elementos 
construtivos relevantes. 
 
Reunidos os dados coletados, se estabelece o recorte espacial que servirá de base 
para sua identificação e classificação em concordância com os diferentes momentos 
da ocupação da área de interesse. Nesse processo histórico reconhecido, relacionam-
se os aspectos mais importantes para discriminar a forma de ocupação e seus traços 
representativos no ambiente, distinguindo-se a forma de intervenção humana e os 
traços ambientais a ela correlacionados. Como resultado das análises se elabora o 
prognóstico da área do empreendimento, destacando-se os aspectos a serem 
aprofundados em etapas subsequentes definindo as medidas de proteção do 
patrimônio cultural histórico e arqueológico. 
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Uma importante referência de análise do Patrimônio Cultural são as Áreas de Proteção 
do Ambiente Cultural (APAC) estabelecidas pelo órgão de patrimônio cultural do 
município do Rio de Janeiro. Estas áreas refletem os momentos históricos da área 
estudada e por isso, contribuem para a compreensão de como os valores 
socioculturais se manifestaram nas diversas fases de incorporação dos bens 
protegidos, associando-se as categorias de proteção atribuídas. Neste contexto, os 
bens patrimoniais inseridos no conjunto das APACs são definidos em três categorias, 
tombado, preservado e tutelado. Essas categorias distribuem os bens em diferentes 
níveis de proteção e de possibilidade de alteração de suas características, sempre com 
a autorização do órgão executivo do Patrimônio Cultural. Assim, os bens preservados 
e tutelados, distinguem-se pela manutenção da fachada no caso dos primeiros e 
permissão de modificações mais ampla, desde que não interfiram no conjunto 
arquitetônico onde se inserem. 
 
A definição contida no Plano Diretor da Cidade com relação aos bens preservados é a 
seguinte: 
 

“Bens preservados – que compõem os conjuntos urbanos de interesse 
para a preservação, por possuírem características tipológicas e 
morfológicas que conferem identidade cultural a área e não podem ser 
demolidos”1 
 

Sobre os bens tutelados, considerados como bens passíveis de renovação, sua 
interpretação é feita pelo conjunto da APAC: 
 

“Bens Passíveis de Renovação – que integram a ambiência dos conjuntos 
urbanos preservados conforme limitações estabelecidas em função das 
características do conjunto preservado do qual faz parte.”2 

 
Os bens tombados seguem o regime de proteção integral, sendo ressaltada a 
existência da “Área de Entorno do Bem Tombado”, que é definida no Plano Diretor, 
como  

“(...) área, de domínio público ou privado, que integra e compõe a 
ambiência dos bens imóveis tombados, e estabelece restrições para 
garantir a visibilidade do bem e para a proteção das construções que 
guardam, com o bem tombado e entre si, afinidade cultural ou urbanística 
relevante para sua valorização.”3 

 
Os fundamentos para o conceito das APACs, conforme Carlos e Sampaio4 o significado 
dos conjuntos é valorizado, aplicando-se conceitos importantes constantes da Carta 
de Veneza e do Manifesto de Amsterdã: 
 

“A valorização do ambiente construído composto principalmente por 
edificações de valor de conjunto, conforme recomendação de Gustavo 
Giovanonni, Carta de Veneza e Manifesto de Amsterdã, consagrou-se na 
criação das Apacs (...). Este instrumento de proteção são escalas de 
significações ambientais do conjunto arquitetônico de áreas com potencial 
de proteção que incluem categorias de edificações de notáveis méritos, de 

                                                 
1 Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, Artigo 133, Subseção I. 
2 Idem anterior. 
3 Idem anterior. 
4 CARLOS & SAMPAIO, 2009. 
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valor de conjunto, composição de ambiência e de renovação urbana. Nas 
propostas de salvaguarda são levadas em consideração a homogeneidade, 
integridade e diversidade dos aspectos que definem a paisagem urbana. 
Os parâmetros de uso e ocupação que promovem a estruturação urbana 
são definidos em função de padrões das tipologias arquitetônicas, dos 
espaços, dos desenhos urbanos e das atividades predominantes.” 

 
Nesse contexto urbano o resgate da paisagem e dos elementos simbólicos envolvidos 
vem se consolidando, com a perspectiva da percepção do grupo diante dos lugares da 
cidade, seguindo ainda o que descrevem os referidos autores, de que “(...) a 
materialidade do espaço urbano foi penetrada pela idéia de ambiente urbano e 
também de lugar, aglutinador de valores imateriais complexos, originados a partir da 
relação construída entre o homem e o seu meio.”5 
 
Analisando os locais a serem utilizados para as estações do metrô, considera-se 
relevante a concepção das praças no planejamento urbano, associando-se seus usos 
na dinâmica da cidade, particularmente os que compreendem o uso comum. Na 
conceituação do termo praça, segundo PINTO, este se associa na sua origem ao 
vocábulo latino platea: 

“As praças têm sua origem no vocábulo latino platea e, segundo Moraes 
Silva (1813), são o ‘lugar onde se tratão coisas de comércio...’ 
Interessante é notar que o termo platea significa rua larga, pátio ou praça 
pública, podendo ser feita uma associação direta com o vocábulo plateia, 
que se refere ao conjunto de pessoas que se reúnem num mesmo espaço 
público de um teatro, cinema ou auditório. Nesse sentido, tem-se o 
emprego constante do termo público, como adjetivo, como algo de todos, 
do povo. As plateas eram lugares da plateia, do público, do uso comum 
que, posteriormente, evoluíram para o que hoje se chama praça.”6 

 
As praças, portanto, mantém a característica de agregação, coerente com a escolha 
destes locais para as estações, por seu caráter de convergência dos habitantes da 
cidade. 
 
9.4.3 Histórico da Ocupação 
 
Na região litorânea da Cidade do Rio de Janeiro os assentamentos mais antigos 
registrados relacionam-se ao período entre 8.000 e 6.000 anos atrás7, quando os 
grupos humanos que ali se estabeleceram ocupavam os chamados sambaquis8. 
 
Essas ocupações se distribuíram em boa parte da orla da cidade do Rio de Janeiro, 
sendo registrados sítios arqueológicos desde a área de Guaratiba até o Centro da 
Cidade, ocupando ambientes de mangue, de restinga e nas proximidades dos diversos 
corpos d’água existentes. Considerando-se esta ampla distribuição geográfica, entre 

                                                 
5 Op.Cit. 
6 PINTO, :55-56. 
7 GASPAR, 2000:8. 
8 “Sítio testemunho de bandos recoletores e pescadores do litoral. Apresenta-se como uma pequena 
colina arredondada, constituída quase que exclusivamente por  carapaças de moluscos. Os sambaquis 
podem chegar a 30m de altura e provavelmente filiam-se a várias fases, ainda que indubitavelmente 
constituam uma única tradição. – Sítio arqueológico cuja a composição seja predominante de conchas 
(PRONAPA, 76). A origem da palavra é Tupi-guarani: tambá, monte e qui, conchas.“ MENDONÇA DE 
SOUZA, 1997:115. 
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os habitantes dos sambaquis se interpreta uma forma de convivência harmoniosa, 
compartilhando os espaços e adaptando-se a utilização de recursos marinhos (tanto 
moluscos como peixes)9 cujos restos são mais representativos nestes sítios. 
 
Estendendo-se por um longo período de ocupação, que alcançaria o período de 2.000 
a 1.000 anos antes do presente10, estas populações entrariam em contato com novos 
grupos, que dominavam o conhecimento da produção cerâmica e que são 
genericamente identificados pela denominação Tupi-Guarani. Esses povos ceramistas 
teriam se estabelecido ao longo do litoral, mantendo-se na região até terem contato 
com os colonizadores portugueses.  
 
Fazendo parte do tronco linguístico Tupi, os grandes grupos falantes desta língua 
estariam ligados, segundo Curt Nimuendaju11, ao grupo Tupinambá, que se distribuía 
no entorno da área litorânea fluminense, datando de 1619, quando foi registrada a 
tribo Tupinaki, em meio a outras tribos que detêm importância no contexto 
etnográfico do Rio de Janeiro, como por exemplo, os Tupiniquim, que estudos mais 
recentes puderam evidenciar12. 
 
Na região de estudo, as pesquisas baseada nos relatos dos cronistas do período 
colonial apontam para uma complexidade linguística e cultural dos povos que 
habitavam o litoral, identificando-se algumas etnias da Família Tupi, ou Tupi-Guarani: 
os Tupinambá ou Tamoio, que ocupavam áreas de lagunas e enseadas do litoral, entre 
Cabo Frio e Angra dos Reis, e os Temiminó ou Maracajá, localizados na baía de 
Guanabara (FREIRE & MALHEIROS, 2010). 
 
Quanto ao estabelecimento dessas populações indígenas, PROUS descreve que as 
“aldeias costeiras encontram-se tanto nas imediações do mar quanto nos morros 
interioranos que antecedem a Serra do Mar”.13 Essas aldeias14 seriam unidades 
político-sociais independentes, aparentemente sem a existência de “articulação dos 
grupos locais em unidades mais amplas”15 o que talvez justifique a grande 
beligerância entre muitas delas, conforme relatos de cronistas da época. 
 
Dentre esses cronistas, o francês Jean de Léry, em um levantamento parcial, 
encontrou no em torno da baía de Guanabara um total de trinta e duas aldeias tupi 
entre 1550 e 1560. Depois, novas listas, também parciais, foram feitas por 
missionários e cronistas portugueses, acrescentando outras povoações.16 
 
No levantamento feito por FREIRE & MALHEIROS (2010), alguns aldeamentos são 
localizados: 
 

                                                 
9 GASPAR. Op. Cit. 
10 Ocorrendo datas ainda mais recentes, de 710 anos atrás, registradas em alguns sítios do Estado 
(GASPAR, 2000:46-47) 
11 IBGE, 1987. 
12 FREIRE & MALHEIROS, 2010. 
13 PROUS, 1992:414. 
14 Segundo o descrito na literatura, a estrutura da aldeia Tupi era composta de 4 a 8 casas ao redor de um 
pátio. Uma única aldeia poderia comportar mil habitantes. Registros de meados do século XVI, quando os 
textos já indicavam grande de população devido a doenças, contam cerca de 600 a 700 indígenas por 
aldeia. Mais de 30 aldeias foram registradas ao redor da Baía de Guanabara neste século. 
15 FERNANDES, apud FAUSTO, 1992:353. 
16 FREIRE & MALHEIROS, 2010:11. 
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“O primeiro nome da lista de Léry é a Aldeia Kariók ou Karióg, situada no 
sopé do morro da Glória, na foz do rio Carioca, o rio sagrado dos Tamoio 
que tinha, além dessa, uma segunda foz, mais caudalosa, na praia do 
Flamengo, onde localizava-se outra aldeia, chamada Urusúmirim ou 
Abruçumirim. O Pão de Açúcar também estava cercado por aldeias 
indígenas. Três delas situadas ao lado do Morro da Babilônia: Jaboracyá, 
Eyramiri e Panacú. Duas – Japopim e Ura-uassú-ué – quase em frente ao 
penedo. Entre o Pão de Açúcar e o morro da Viúva ficava a aldeia 
Okarantim. No caminho para o rio Carioca, a aldeia Tantimâ. Na Barra da 
Tijuca, a aldeia Guiraguadú-mirim.  
 
(...) Próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas, existia uma aldeia chamada 
Kariané. Distribuídas pelos morros de Santa Tereza e Santo Antônio, as 
aldeias de Katiuá, Kiriri, Anaraú e Purumuré. 17 

 
 
Essas referências apontam para uma ampla e numerosa distribuição da população 
indígena, cujo estabelecimento demandaria condições favoráveis do ponto de vista 
dos recursos naturais. Em geral, os aldeamentos estavam localizados em terras férteis 
perto da floresta e de rios, propiciando a prática da agricultura, da caça e da pesca. 
Em grandes roças comunitárias, os indígenas cultivavam mandioca, milho, abóbora, 
feijão, amendoim, tabaco, pimenta, e mantinham muitas árvores frutíferas. Também 
plantavam e teciam o algodão para a confecção das redes de dormir e fabricavam 
cestas de cipó, panelas e vasos de barro, machados de pedra, facas de casco de 
tartaruga, agulhas de espinhas de peixe, e muitos instrumentos musicais de sopro e 
percussão. 
 
Com a chegada dos portugueses e outros europeus (como os franceses), o contexto 
de ocupação indígena se modificaria sensivelmente. Tendo seu espaço invadido, 
sofreriam ainda com o processo de extermínio e escravização. Como era de se 
esperar, porém, essas ações dos colonizadores seriam combatidas. Os índios 
ofereceram resistência a invasão de suas terras e as tentativas de escravizá-los, 
obtendo algumas vitórias significativas, porém temporárias.  
 
Deste modo, dada a diferença entre os adversários, a redução da população indígena 
seria inevitável, conforme descrevem FREIRE & MALHEIROS: 
 

“O balanço feito pelo padre José de Anchieta em 1580 sobre o que havia 
acontecido com os índios da Bahia pode muito bem ser aplicado aos índios 
do Rio de Janeiro: ‘a gente que de vinte anos a esta parte é gastada nesta 
Baía, parece cousa que não se pode crer; porque nunca ninguém cuidou, 
que tanta gente se gastasse nunca, quanto mais em tão pouco tempo’.  
O sistema colonial gastou também os índios do Rio de Janeiro, dizimados 
pelas tropas de guerra e de resgate, pelos descimentos, pelo trabalho 
forçado, pelas epidemias e pela fome, numa catástrofe demográfica de 
grandes proporções. Primeiro, foram os povos Tupi do litoral, nos séculos 
XVI e XVII. Depois, nos séculos XVIII e XIX, foi a vez dos Puri, Coroado e 
Coropó, que haviam resistido até então na área da bacia do rio Paraíba”.18 

 

                                                 
17 Op. Cit., p.11-12. 
18 Op. Cit., p. 42-43.  
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A área que corresponde a atual cidade Rio de Janeiro começou a ser explorada pelos 
portugueses logo nos primeiros anos de 1500. As primeiras expedições buscavam 
reconhecimento da terra, e se iniciaram em 1502, com a expedição do navegador 
André Gonçalves, que avistou o Pão de Açúcar no dia 1º de janeiro. Dessa expedição, 
resultou a notícia da abundância do pau-brasil, de grande valor nos mercados 
europeus. A baía de Guanabara, por ser confundida com um rio pelos primeiros 
exploradores, fez com a região ficasse conhecida como Rio de Janeiro. Nessa época, 
esta região atraiu grande número de invasores, especialmente os franceses, 
interessados no pau-brasil. 
 
Em 1505, Gonçalo Coelho estabeleceu uma feitoria junto a baía de Guanabara, 
construindo uma casa de pedra na foz do rio Carioca19. Essa feitoria, contudo, não 
prosperou e foi logo abandonada. 
 
Em 1531, a expedição de Martim Afonso de Souza estabeleceu uma ocupação mais 
duradoura do ponto de vista do reconhecimento da região, ali permanecendo por três 
meses. 
 
Nesse período, na tentativa de manter o domínio territorial, a Coroa portuguesa 
estabeleceu medidas administrativas para a ocupação da terra, estimulando a vinda 
dos primeiros povoadores. O sistema de capitanias hereditárias20, criado por D. João 
III, repartiria com os colonos a responsabilidade de ocupar a terra. 
 
O território atual do Estado do Rio de Janeiro correspondia a terras de três capitanias: 
a de São Vicente, de Martim Afonso de Sousa, a qual pertencia a cidade do Rio de 
Janeiro, e a outra, a de São Tomé, doada a Pero de Góis, situada mais ao norte do 
Estado. 
 
A ocupação do território, no entanto, seria marcada por inúmeras dificuldades, pois o 
número de colonizadores era ínfimo diante da população indígena, agregando-se a 
ocorrência de invasões por outros exploradores europeus. Muitos donatários 
desistiram da empreitada. 
 

                                                 
19 A denominação do rio Carioca, segundo FREIRE & MALHEIROS “provém morada dos índios carijó 
(outros interpretaram como casa do branco ou casa de água corrente ou ainda corrente saída do mato).” 
(Op. Cit., p. 10) 
20 Forma de administração inicial dos domínios atlânticos portugueses, introduzida no Brasil por D. João, 
abrangendo terras que iam de Pernambuco até o rio da Prata. Consistia na concessão real de largos 
domínios de terras, proventos e privilégios a particulares, incluindo atributos de soberania, como o direito 
de fundar povoações, nomear funcionários, cobrar impostos e administrar a Justiça Civil e Criminal. As 
capitanias eram hereditárias, sendo inalienáveis e indivisíveis. Ao capitão-donatário; cabia a obrigação de 
repartir as terras em sesmarias, junto aos seus colonos, e esses podendo dividir as terras por outros 
colonos. Entre os anos de 1534 e 1536, foram editadas as primeiras cartas de doação. Excetuando-se 
apenas quatro capitanias, dentre elas a de Pernambuco, pertencente a Duarte da Costa Coelho, todas as 
outras capitanias fracassaram em seus intentos iniciais. A década de 1540 foi marcada pela mudança na 
política colonizadora da Coroa portuguesa em relação as capitanias, iniciava-se o lento processo de 
reincorporação das donatarias ao patrimônio régio, iniciada na capitania da Bahia, que se transformou 
em capitania real. No início do século XVII, eram capitanias hereditárias apenas 7 das 14 capitanias 
inicialmente doadas a capitães-donatários; entre essas estavam a de Pernambuco e a de Itamaracá. A 
administração pombalina (1750-77) extinguiu definitivamente o sistema de Capitanias Hereditárias, em 
1759, sendo que a de Pernambuco fora incorporada (comprada) pela Coroa desde 1654, e Itamaracá, em 
1759.  (VAINFAS, 2000:92-94) 
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Para fortalecer a ocupação, a Coroa portuguesa criaria o Governo Geral na colônia. 
Em 1549, este foi estabelecido na Bahia, após a morte do capitão-donatário desta 
capitania, Francisco Pereira Coutinho, em 1548. A força desta base administrativa, 
entretanto, teria sido bastante restrita, com poucas garantias de segurança para as 
terras coloniais.  
 
Em 1555, a esquadra francesa comandada por Nicolas Durand de Villegaignon fundou 
a França Antártica nas terras da baía de Guanabara. Inicialmente estabelecidos no 
ilhéu de Ratier, hoje ilha Rasa, a entrada da baía, se transferiram mais tarde para a 
ilha de Serigipe, que recebeu o nome de Villegaignon. A partir desta ocupação 
fortaleceriam o contato com os índios Tamoio, que se tornaram seus aliados, 
resistindo aos ataques das tropas portuguesas.  
 
Com o fortalecimento da ocupação francesa, a reação portuguesa deveria ser mais 
efetiva. Para isso, então, em 1557, o novo governador-geral do Brasil, Mem de Sá, 
incumbido de solucionar o problema da invasão francesa, convocou a ajuda da 
capitania de São Vicente e mandou proceder a mobilização dos indígenas amigos. Em 
fevereiro de 1560, chegou ao Rio de Janeiro para combater e expulsar os franceses. 
 
Ainda que neste primeiro combate tenha sido obtida a vitória, o enfraquecimento das 
tropas portuguesas permitiu o retorno dos franceses, que se estabeleceram em 
Uruçumirim, aldeia indígena que ocupava o local onde hoje se encontra o Outeiro da 
Glória, e na ilha de Paranapuã (atual Ilha do Governador). Em 1564, nova expedição 
portuguesa, comandada por Estácio de Sá, sobrinho de Mem de Sá, combateria os 
invasores, conseguindo derrotá-los definitivamente e criando um núcleo de 
colonização, onde seria fundada a Cidade do Rio de Janeiro. 
 
Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá desembarcou aos pés do Morro Pão de Açúcar 
para lançar as fundações da cidade junto ao Morro Cara de Cão, onde hoje está a 
Fortaleza de São João. Em 20 de janeiro de 1567, dia de São Sebastião, travou-se a 
batalha final para expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, quando Estácio de Sá foi 
ferido com uma flecha envenenada, o que ocasionaria sua morte. 
 
Para garantir a segurança do núcleo de povoamento, Mem de Sá o transferiu para o 
Morro do Descanso, mais tarde chamado Alto da Sé, depois Alto de São Sebastião, 
Morro de São Januário, depois nomeado Morro do Castelo, como ficou conhecido até 
seu desmonte, no início do século XX. Desse novo local, poderiam dominar a entrada 
da barra e da planície da guanabara. 
 
A vila funcionava como uma fortificação, cercada por muros e baluartes, 
caracterizando-se como uma cidadela: 
 

“Intramuros estavam localizados a Câmara, a Casa do Governador, a 
cadeia, os armazéns reais, a igreja e o colégio dos padres, o forte e a 
moradia dos ricos. Abaixo do morro encontravam-se o pelourinho e a 
forca. No final do XVI a cidade já havia descido para a várzea onde foi 
implantado um traçado regular (...)”. 21 

 
 

                                                 
21 FRIDMAN, 1999:18.  
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A ocupação da cidade se estenderia por outras elevações da área, escapando dos 
pântanos que ocupavam boa parte da área central da atual cidade carioca. 
 
No período de reconquista do território, já haviam sido distribuídas, entre 1565 e 
1566, quarenta e cinco doações de sesmarias, que, com o progresso da ocupação, até 
o fim do século somariam mais de duzentas. A busca pelas doações de sesmarias era 
impulsionada pelo fato da região ser conhecida por possuir terra muito fértil. 
Entretanto, a atividade exploratória ainda predominava: 
 

“(...) os portugueses continuam a baseá-la, como faziam os franceses, na 
extração de pau-brasil, muito abundante na região. A metade das 
exportações dessa madeira para Portugal no fim do século XVI saía do Rio 
de Janeiro. Os engenhos já se estruturaram no Nordeste, por essa época, 
o que explica que só houvesse três no Rio: o Nordeste supria as 
necessidades do comércio internacional”.22 
 
 

As primeiras sesmarias no Rio de Janeiro, doadas em julho de 1565, seriam duas, 
uma concedida aos jesuítas e outra pertencia a Câmara da cidade. A primeira teria 
uma área de duas léguas de frente por duas de fundo e, a segunda, uma légua e meia 
de testada por duas de fundo.23 Na administração do terceiro governador geral, Mem 
de Sá, a sesmaria da Câmara seria ampliada e legalizada, alcançando a orla da Cidade 
do Rio de Janeiro: 
 

“(...) seu limite partia da Barra da Tijuca, passava por Gávea, 
Copacabana, Praia do Flamengo, Catete, Arcos da Carioca, Morro da 
Conceição, Saúde, Gamboa, Morro São Diogo até a nascente do Rio 
Comprido. Em 1567, Mem de Sá ampliou-a para duas léguas em quadra e 
concedeu mais seis léguas em quadra para o termo da cidade”.24 
 
 

Formar-se-ia, então, o patrimônio da municipalidade que, segundo descreve Fernanda 
Mousse Pinto: 
 

 “... estava localizado dentro e fora dos limites da cidade e se organizava 
da seguinte maneira: sesmaria de uma légua e meia de testada com duas 
de fundo, doada por Estácio de Sá em 1565; sesmaria de seis léguas em 
quadra, anexas a primeira, doada por Mem de Sá em 1567; antiga 
marinha da cidade; sesmaria de sobejos; terrenos realengos situados na 
freguesia de Irajá; sesmaria Realengo do Campo Grande; usufruto do 
rendimento dos foros e laudêmios relativos aos terrenos de marinha, 
incluindo-se o Mangue da Cidade Nova25.” (2007:36) 

 
 
Em 4 de março de 1568, Mem de Sá nomeou seu sobrinho, Salvador Correia de Sá, 
para sucedê-lo no Governo da cidade. Este continuou com a doação de sesmarias aos 
portugueses que combateram os franceses durante a retomada do território carioca. 

                                                 
22 ALMANAQUE BRASIL, 1995:127. 
23 PINTO, 2007:35. 
24 FRIDMAN. Op. cit., pp. 255-256. 
25 Esta área de mangue contornava o Saco do Diogo, local onde se encontra hoje a Estação de Barão de 
Mauá, da antiga E.F. Leopoldina. 
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Nessa época, uma vasta região, onde hoje se incluem os bairros Gávea, Copacabana, 
Leme, São Conrado, Lagoa, Rocinha, Vidigal, Jardim Botânico, Leblon e Ipanema, 
fazia parte de uma única sesmaria, a da Câmara (Figura 9.4.3-1), na qual, 
posteriormente, se estabeleceria o Engenho d’EL Rey. 
 

 
Figura 9.4.3-1 – Divisão das sesmarias no Rio de Janeiro. Baseado em mapa de 1868 do 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (Fonte: PINTO, 2007:41). 
 
 
O Engenho del’Rey teria sido construído por Antônio Salema, Governador do Sul26 
(1576-1577), por ordens do Rei de Portugal, em 1576. Seu funcionamento, 
entretanto, se daria muitos anos mais tarde devido a dificuldades financeiras dos 
administradores que dele se encarregaram. Segundo ABREU (2010), o então 
provedor-mor da fazenda do Brasil, Cristóvão de Barros teria enviado correspondência 
ao rei, relatando as dificuldades na implantação do engenho e solicitado mais 
recursos. Provavelmente, esta solicitação teria sido atendida, pois há o registro de 
uma moenda em funcionamento no ano de 1594. Neste ano o engenho era conhecido 
com o nome de Nossa Senhora do Rosário e da Encarnação e teria como proprietários 
Salvador Fernandes e Diogo de Amorim Soares. 
 
Sobre este engenho há um dado relevante para a denominação antiga da lagoa 
Rodrigo de Freitas. Esta, usualmente denominada na literatura de Sacopenapã, seria 
conhecida no século XVI como Camambucaba, segundo a informação de ABREU: 
 

“Um documento importante nos informa também que o engenho [de 
Nossa Senhora do Rosário e da Encarnação] estava situado a margem da 
lagoa Camambucaba, o que prova que era esse o nome quinhentista da 
lagoa Rodrigues de Freitas, e não Sacopenapã, topônimo que então 

                                                 
26 Em 1572, o Rei de Portugal decidiu separar em duas regiões o governo da colônia tendo como marco 
divisório o existente entre as capitanias de Ilhéus e Porto Seguro. A parte sul seria governada por 
Antonio Salema, estabelecido no Rio de Janeiro. (SOUZA, 1851:90) 
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designava apenas a praia que ficaria mais tarde conhecida como 
Copacabana. Ao virar ao século, o engenho já pertencia integralmente a 
Diogo e suas terras haviam retornado ao domínio direto da Câmara, não 
ficando claro se em algum momento essa propriedade teria realmente se 
afastado da jurisdição municipal.” (2010:247) 

 
 
Para se chegar a este engenho havia um caminho, que seria o da Carioca, costeando 
o mar pelo sul até chegar a Botafogo para dar acesso ao Engenho d’El Rei. Na região, 
que englobava os atuais bairros do Flamengo até a Gávea, estabeleceram-se chácaras 
e outros engenhos, cuja produção era escoada pelos rios Carioca e Berquó, ambos 
navegáveis. O primeiro desaguava na praia do Sapateiro, depois Flamengo. O 
segundo percorria o atual bairro de Botafogo e lançava suas águas na praia, onde foi 
construído um embarcadouro. É importante ressaltar que as principais vias terrestres 
dessas localidades foram construídas margeando o traçado desses rios. Dessa forma, 
mesmo que as trilhas tenham desempenhado importante função, estavam 
relacionadas ao sistema de transporte fluvial.27 
 
A dificuldade de acesso pelos caminhos antigos é descrita em GONÇALVES: 
 

“Em tempos antigos, longa era a caminhada para ir a então lagoa de 
Socopenapan [sic]. Partia-se de Botafogo e contornava-se o morro do 
Secretário para alcançar um estreito caminho, que era bem alagado em 
alguns pontos e tinha o mesmo seguimento das atuais ruas da Passagem e 
General Polidoro. Posteriormente, com as retificações e arruamentos que 
se fizeram, o trajeto passou a ser feito pelo Caminho do Carro – hoje rua 
São Clemente.” (2004:73) 

 
 
Na transição entre os séculos XVI e XVII a cultura canavieira se expandiu no Rio de 
Janeiro. No início do século XVII, no entorno da lagoa Rodrigo de Freitas, 
compreendendo terras nas vertentes do maciço da Tijuca e que se estendiam desde a 
área do Humaitá até o Leblon e Gávea, estas se encontravam cobertas por canaviais. 
Destacam-se entre os proprietários dos engenhos, Diogo de Amorim Soares, que teria 
erigido o Engenho Nossa Senhora da Conceição, Martim de Sá (dedicado a Nossa 
Senhora da Cabeça, que hoje se encontra no Jardim Botânico) e Francisco de Caldas 
Telo (dedicado a Santo Antônio, em área do atual bairro de Humaitá). 
 
A propriedade registrada nos documentos com o nome de Engenho de Nossa Senhora 
da Conceição28 abrangia a área hoje ocupada pelo Jardim Botânico e suas imediações. 
Depois de pertencer a Diogo de Amorim Soares, foi propriedade de Sebastião 
Fagundes Varela e de seu genro, Rodrigo de Freitas Melo Castro, de onde provém o 
nome atual da lagoa. Na sua época, Rodrigo de Freitas incorporou a sua propriedade 
outros engenhos e terras “(...) desde a Piaçava e a hoje Rua Marquês de S. Vicente 
até o mar, entre a Igrejinha de Copacabana e a hoje Avenida Niemeyer” (GERSON, 
2000:306). 
 
Esses três proprietários eram grandes fabricantes de açúcar e suas terras estariam 
compreendidas em terrenos dos bairros de Botafogo ao Corcovado e ao Leblon. Em 

                                                 
27 FRIDMAN, Op. Cit., p. 92. 
28 CORACY, 1988:205. 
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meados do século XVII os documentos consultados apontam os herdeiros de 
Fagundes Varela como os grandes proprietários da região que engloba a área de 
estudo na zona sul: 
 

“Em meados dos Seiscentos, todos os terrenos que circundavam a lagoa, 
já se encontravam sob o domínio útil dos Fagundes, incluídas as terras da 
restinga antes pertencentes a Antônio Pacheco Calheiros, além de outras 
no São Conrado atual, não sendo por outra razão que a antiga 
Camambucaba já era conhecida, em 1667, como ‘lagoa do Fagundes’. No 
ano seguinte, com a  morte de Petronilha, as terras da Lagoa, já cultivadas 
por diversos meeiros, passaram a sua filha Isabel Fagundes, casada com 
Manoel Teles Barreto. Como este último recebeu, em 1679, sesmarias 
adjacentes aos limites do engenho (mais um exemplo de ingerência 
indevida dos governadores nas terras da Câmara!), fica-se sabendo que, 
naquele ano, a ‘fazenda do Engenho da Lagoa’ (denotando que apenas a 
Pedra da Gávea , onde confrontava com terras da família Correia de Sá na 
Barra da Tijuca, até o Humaitá atual, limite com as terras agora 
pertencentes ao vigário-geral Clemente Martins de Matos, que se 
estendiam pela maior parte do atual bairro de Botafogo.” 

 
 
Esse amplo domínio de terras pelos Fagundes revela um contraste entre a área de seu 
engenho, que aparece isolado no que abrange a zona sul carioca, e a disseminação de 
engenhos em outros locais na região fluminense entre 1661 e 1670, como ilustra o 
mapa da Figura 9.4.3-2. 
 
Observa-se, porém, a existência do Maciço da Tijuca que se encontra próximo da área 
da Lagoa Rodrigo de Freitas, uma barreira natural relevante para a expansão da 
ocupação colonial. 
 

 
Figura 9.4.3-2 – Mapa com distribuição de engenhos no Rio de Janeiro, período 1661-1670. 
O engenho próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas está em vermelho (Fonte: ABREU, 2010:99). 
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Em geral, as atividades coloniais se baseavam nas iniciativas dos proprietários 
agraciados pela Coroa com vastas extensões de terras. O Governo Geral dedicava-se 
apenas as obras de fortificação contra o perigo da ocupação estrangeira e indígena, 
negligenciando as obras públicas de melhoramento da cidade e serviços públicos. 
 
Em boa parte da cidade, portanto, essa tarefa era exercida pelos moradores ou 
instituições religiosas: 
 

“Abriam ruas, secavam pântanos, escavavam valas para escoar as águas e 
levantavam o cais. Os habitantes ao aterrarem os pântanos, propiciaram a 
expansão da cidade, sobretudo na região do Boqueirão. Os senhores de terras 
também foram responsáveis pelos caminhos em direção as grandes 
propriedades – engenhos de açúcar e fazendas de gado – afastadas do 
‘centro’. No século XVI, caminhos atingiam os moinhos de vento para arroz e 
milho do Cosme Velho e Guaratiba, as olarias, curtumes, ‘roças de legumes’, 
estaleiros e armazéns”.29 

 
 
Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, em fins do século XVII, e seu grande 
desenvolvimento ao longo do século XVIII, a localização do Rio de Janeiro se tornou 
privilegiada neste ciclo econômico. 
 
O domínio portuário da Cidade do Rio de Janeiro facilitou o transporte do ouro e a 
comercialização de mercadorias vindas de Portugal. A cidade alcançaria importância 
cada vez maior na colônia e concentraria relevantes serviços. No ano de 1702, se 
transferiu de Pernambuco para o Rio de Janeiro a Casa de Cunho da Moeda e em 3 de 
novembro de 1709 o Rio de Janeiro se desmembrou de São Paulo e de Minas Gerais, 
tornando-se uma capitania independente. Finalmente, em 1763, a capital do Vice-
Reino, cuja sede se situava em Salvador, na Bahia, seria transferida para o Rio de 
Janeiro. Em 19 de outubro tomaria posse o primeiro vice-rei, D. Antônio Álvares da 
Cunha, Conde da Cunha. 
 
A produção aurífera estimulou a expansão da cidade, que avançou pelas áreas 
pantanosas que a cercavam. Estendendo-se nas direções sul e norte, a ocupação, 
favorecida pela acumulação de riquezas, se estruturaria com construções mais 
confortáveis e bem cuidadas, geralmente de um ou dois andares. A introdução da 
iluminação pública e outras melhorias, como o calçamento das ruas principais e a 
abertura de novas ruas também foram significativas. 
 
Em relação a segurança da cidade, a administração colonial tinha a preocupação com 
o controle da saída do ouro e a proteção da cidade. A cidade ainda sofria com 
invasões no princípio do século XVIII, conforme registrado por GONÇALVES: 
 

“Em 1711, ao pisar esse recôncavo, o invasor francês praticou 
depredações, como se lê de uma memória no livro de assuntos de 
batismos e óbitos, fls. 85, da antiga freguesia da Sé e escrita pelo 
respectivo cura – o padre Bartolomeu Franca: “... e os invasores 
penetraram na cidade, de onde fugiram todos pela terra a dentro a uma 
hora de uma noite escura e chovendo a potes, parecendo, de pena, chorar 
o céu, e, nesse dias de cruel peleja, botaram gente pelos outeiros da 

                                                 
29 FRIDMAN, Op. Cit. p. 21. 
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Prainha até São Diogo e pelas roças que ali existiam apanharam muito 
ouro e prata.”30 

 
 
A fragilidade da área litorânea, onde se encontravam as praias e mangues dos atuais 
bairros da Praça da Bandeira, Gamboa e Saúde, estaria, então, relacionada a seu 
distanciamento da zona central da Cidade do Rio de Janeiro (Figura 9.4.3-3). Situadas 
em áreas de acesso difícil pela via terrestre, por longo período seria ocupada por 
chácaras, cultivos de subsistência e atividades de sustentação da cidade, como pastos 
e matadouros. Também ali teria funcionado uma indústria de cal, na chácara da 
Gamboa, usufruindo-se de sambaquis que existiam naquela região: 
 

“Próspera bastante foi a indústria de cal de marisco no recôncavo norte do 
Rio de Janeiro, principalmente na Gamboa, cuja praia cobria-se de 
sambaquis. Inúmeras embarcações cruzavam a baixada da Gamboa, 
conduzidas por caieiros ou seus agenciadores e na praia empenhavam-se 
em luta para a posse dos sambaquis. Em marinhas da chácara da 
Gamboa, na encosta do morro deste nome, ficava o forno grande da cal, 
com atividade, e bem rendosa, até 1758, quando uma postura do Senado 
da Câmara proibiu o funcionamento de caieiras nas vizinhanças da 
cidade.” (GONÇALVES, 2004:194) 

 
 

 
Figura 9.4.3-3 – Mapa da Cidade do Rio de Janeiro em 1769, com extensas zonas de mangue 
onde se encontra a atual zona portuária da cidade. No alto, a direita, a área do bairro da Praça 

da Bandeira. (Fonte: PINTO, 2007:62) 
 
 

                                                 
30 GONÇALVES, 2004:304. 
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Na porção litorânea da Zona Sul, a ocupação seguia rarefeita. Copacabana neste 
período era um imenso areal habitado por alguns pescadores apenas. Contornando as 
dunas, subindo a Ladeira do Leme, transpondo o antigo forte (construído em 1778 
pelo Marquês de Lavradio), ou transpondo a Vila Rica, os pescadores iam até a cidade 
fazer negócios. 
 
A Igrejinha de Copacabana, a ermida dos pescadores, em 1732 necessitava de 
reparos que o Bispo D. Antônio Guadalupe mandou fazer. Em 1746, Nossa Senhora de 
Copacabana recebeu a doação de 2.000 braças quadradas de chãos em torno da 
igreja, feita por João Gomes Pina. Em 1770, D. Antônio do Desterro, Bispo do Rio de 
Janeiro, no cumprimento, ao que diz a tradição, de uma promessa31, mandou 
reedificar a capela e construir, junto a ela, uma casa de romeiro. Situada em lugar 
quase deserto, a ermida foi conservada pela Mitra, que era sua proprietária. 
 
O desenvolvimento da cidade ainda se fazia nas regiões próximas a área urbanizada, 
tendo como atividades principais, a criação de gado e o cultivo de anil, tabaco e uma 
lavoura de subsistência. Nos atuais bairros da zona sul e da zona norte o crescimento 
da cultura da cana-de-açúcar e, consequentemente, o fabrico do açúcar, era uma 
atividade importante para a cidade, fortalecendo sua economia.  
Outro cultivo que se tornaria relevante, o do café, nessa época já dava sinais de seu 
desenvolvimento no território fluminense. O plantio mais expressivo na região carioca 
se daria na região dos maciços da Tijuca, Pedra Branca, Mendanha e também se 
estenderiam pela região da Gávea: 
 

“Entre os primeiros plantios de café no Rio, houve um na rua dos Borbons 
(atual Evaristo da Veiga). Na zona sul, então área rural, houve uma 
propriedade cafeeira, na encosta do Corcovado, com cerca de 300.000 
pés, assim nos morros vizinhos a atual praça do Jóquei Clube”. 
(VALVERDE, Apud AMADOR, 1997:282) 

 
 
O desenvolvimento do café se daria no século XIX, período de grandes transformações 
para o Rio de Janeiro. O primeiro marco destas mudanças seria a vinda da família 
real, em 1808. 
 
A presença da monarquia portuguesa traria novo impulso de desenvolvimento para a 
Cidade do Rio de Janeiro, influenciando em sua conformação urbana, no crescimento 
demográfico e na importância de que se investiu como sede da Corte. Foram criadas 
diversas instituições como a Imprensa Régia, mais tarde Tipografia Nacional e hoje 
Imprensa Nacional; o Banco do Brasil; uma intendência de Polícia, sendo esta 
encarregada da limpeza física e fiscalização das posturas na cidade, e começou a 
circular a Gazeta do Rio de Janeiro, seu primeiro jornal. Em 27 de junho foi assinado o 
alvará que dividiu a cidade em bairros e criou o imposto predial. 
 
Nessa época também foi inaugurado o Real Horto, anexo a fábrica de pólvora, mais 
tarde transformado em Jardim Botânico. Esta fábrica de pólvora e as oficinas de 
fundição de armas de fogo ocuparam terras do Engenho de Rodrigo de Freitas: 
 

                                                 
31 No retorno de uma viagem em 1770 o Bispo D. Antônio do Desterro teria sido surpreendido por uma 
tempestade nas proximidades do Arpoador. Sendo salvo após uma promessa, mandou construir outra 
capela no lugar da Igrejinha de Copacabana. (GERSON, 2000:316) 
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“Quando D. João VI chegou ao Rio, em 1808, e mandou fundar uma 
fábrica de pólvora para seu Exército e sua Marinha, foi da várzea que 
circundava a laguna, ou a lagoa, que seus assessores mais gostaram para 
a sua instalação. Sua proprietária já era Maria Leonor, filha de Rodrigo [de 
Freitas] e residente em Lisboa, que a alugara ao Capitão Domingos de 
Miranda por 800 mil-réis por ano e mais seis arrobas de açúcar, da Capela 
de N. S. da Cabeça, na qual deveriam ser rezadas missas em intenção 
dela, Leonor, em certos dias do ano...” (GERSON, 2000:306) 
 
 

Em 1809, ao ser desapropriado o engenho Rodrigo de Freitas para a instalação da 
Fábrica de Pólvora, foi desmembrada grande parte da Paróquia São José, 
constituindo-se nova freguesia, cujo território compreendia os atuais bairros de 
Botafogo, Jardim Botânico, Leme, Copacabana, Leblon e Gávea, onde fazia divisa com 
a Nossa Senhora do Loreto, de Jacarepaguá. Foi posta a nova freguesia sob o 
patrocínio de São João Batista da Lagoa e designada para a sua matriz a Capela de 
Nossa Senhora da Conceição existente no engenho de Rodrigo de Freitas. 
 
Com a Abertura dos Portos as Nações Amigas e pelos tratados de comércio entre 
Portugal e Inglaterra, o Brasil se integrou ao mercado mundial, sob a tutela do capital 
inglês. Os produtos agrícolas exportados, sendo os principais o açúcar, o café, o anil, 
o algodão e o fumo, seguiam diretamente para o consumo na Europa. Produziam-se 
ainda o sal e artigos de cerâmica. A pesca era feita ao longo da baixada, da 
Marambaia a Cabo Frio, e a pesca da baleia constituía uma atividade compensatória, 
sendo o azeite produzido utilizado na iluminação da cidade. Outros usos do óleo 
seriam os de sua aplicação em argamassas de edificações e alimentação da população 
de baixa renda. Para esta atividade de pesca, o uso da mão de obra escrava era 
significativo. Considera-se, assim, sua relevância econômica na época colonial, como 
descreve DIAS: 
 

“Portanto, além do açúcar, da cachaça, do tabaco, entre outros, é 
importante não desprezar o sal, os vinhos, os panos, a farinha e a carne e 
óleo de baleia, pois estes eram produtos consumidos maciçamente pela 
população ultramarina, tendo relevância econômica assim como o açúcar.” 
(2010:25). 
 
 

Outra atividade econômica que se desenvolveu no início do século XIX, diz respeito ao 
setor fabril, que foi incentivado através da isenção de tarifas aduaneiras para as 
matérias-primas importadas e dos impostos de exportação para manufaturados 
nacionais. Dessa forma, as atividades de importação e exportação, bem como a 
atividade industrial, tiveram um significativo crescimento no País. O Rio de Janeiro 
teve um papel importante neste contexto, porém, ainda se encontrava em um estágio 
inicial de desenvolvimento, como pode ser percebido no texto de FRIDMAN: 
 

“(...) dos setenta e sete estabelecimentos industriais registrados entre 
1808 e 1840 na cidade e áreas circunvizinhas, grande parte era 
constituída por oficinas artesanais independentes que utilizavam 
principalmente a mão-de-obra escrava. Estas oficinas que se dedicavam 
`s fabricação de sabão e velas de sebo, alimentos, rapé, fiação e 
tecelagem de algodão, lã e seda e fundição de ferro e metais, tiveram 
uma existência efêmera. Por outro lado, das manufaturas (de fiação e 
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tecelagem de algodão, chapéus, sabão e velas, pentes de tartaruga, 
ferraria e serraria, vidros e tapetes e oleados) fundadas pelos 
comerciantes entre 1831 e 1840 só sobreviveram as de maior porte”.32 

 
 
Apesar de algumas limitações impostas nesta fase, a dinamização da atividade 
comercial foi notável e isso influenciou para que o espaço urbano da cidade fosse 
ampliado. O número da população carioca, em relação ao dos fins do século XVII, 
praticamente tinha dobrado no final da primeira década do século XIX. A presença de 
numerosos estrangeiros provocava mudanças sensíveis na vida regional. Franceses, 
ingleses, alemães, suíços, norte-americanos, suecos, holandeses, austríacos, 
dinamarqueses e escoceses somavam, em 1820, 4.234 pessoas, a que se reuniam 
24.000 portugueses do reino. 
 
Esse crescimento exercia pressão sobre a infraestrutura urbana, que se ressentia do 
rápido crescimento da população ao longo do século XIX: 
 

“Apesar da tendência a especialização das atividades no espaço urbano do Rio 
de Janeiro, esboçada com a chegada da Corte Portuguesa, até o final do 
Império as construções não se distinguem por um uso específico. Havia 
negócios convivendo lado a lado com moradias. O governo municipal tratou 
de regulamentar as construções (recuo das fachadas, entre outras 
determinações) visando o alargamento das ruas. A expansão da trama urbana 
pode ser verificada pelo número de ruas: os setenta e cinco logradouros em 
1808 passaram para dois mil em 1890, com iluminação a gás e calçamento 
em muito deles.”33 
 
 

No decorrer desse período, a província crescera ainda mais em importância, em 
particular pelo desenvolvimento econômico e pela projeção na vida política nacional e 
cultural. Com a Proclamação da Independência, o Rio de Janeiro permaneceu como 
capital. 
 
Para a expansão da cidade, as ações de aterro das zonas brejosas se intensificaram. 
Dom João VI havia feito várias concessões em áreas de alagadiços com a condição 
dos beneficiados cumprirem com o saneamento dessas áreas através de aterros 
solidificados e construção de casas. Este seria o caso do Mangue de São Diogo (Figura 
9.4.3-4), que já vinha sendo aterrado mesmo antes das concessões. Destacou-se 
nessa região uma propriedade, conforme descrito por GONÇALVES: 
 

“Das primitivas chácaras, a mais importante foi a chácara de São Diogo, 
voltada para a nascente, ocupando terras do morro do mesmo nome, com 
a sua enorme pedreira e, ao alto, rodeada de palmeiras, a magnífica casa 
residencial dos donos da chácara. Era banhada, de norte a oeste, pelo 
mar, a beira do qual o dono da chácara – capitão Antônio Fernandes 
Pereira – abriu uma via pública, cortando a rocha e aterrando desde a bica 
dos Marinheiros até o saco do Alferes. Calçou  toda ela, correndo sobre o 
mar um cais de parapeito, todo ele de cantaria. Nesse logradouro, que se 
denominou praia Formosa, o capitão Pereira executou outras obras de 

                                                 
32 FRIDMAN, Op. cit. p. 108. 
33 FRIDMAN, Op. cit. p. 73-74. 
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utilidade pública e de aformoseamento, vendeu terrenos prontos para 
edificações e arrendou trechos da pedreira para fins industriais.” 
(2004:303-304) 

 

 
Figura 9.4.3-4 – Reprodução da Planta de São Sebastião do Rio de Janeiro, de 181234 com 
localização da área aproximada da Chácara de São Diogo (próximo ao 10)35. Fonte: CUNHA, 

1971 (Apud PINTO, 2007:100). 
 
 
Enquanto na área urbana nasceram novos logradouros, ao longo dos caminhos que 
iam sendo abertos, surgiam fazendas de café que assegurariam a província um 
esplendor econômico e, por conseguinte, proporcionariam ao Império grande 
contribuição para sua economia de exportação. 
 
Uma das áreas onde o café se desenvolveria seria a Gávea. Paralelos a Rua Marquês 
de São Vicente, corriam, pelas fraldas do Morro do Cochrane, caminhos de terra que 
serviam ao escoamento da produção. Onde hoje é a Rua Marquês de São Vicente, 
existia apenas uma pequena casa onde depois foi construída a igreja de Nossa 

                                                 
34 Levantada por Ordem do Príncipe Regente em 1808. 
35 Local onde foi construída, no século seguinte, a E.F. Barão de Mauá. 
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Senhora da Conceição da Gávea, padroeira do bairro. A igreja ficou pronta em 28 de 
outubro de 1852. Em 1873, criou-se a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da 
Gávea, estendendo-se do Arpoador até a Barra da Tijuca, incluindo Ipanema, Leblon, 
Gávea, Lagoa, Jardim Botânico, Vidigal e São Conrado.  
 
A substituição da mata nativa pelo plantio do café e outros cultivos na Gávea é 
apontada por ABREU, com base em informações de jornais do século XIX: 
 

“Os jornais também dão prova dessa rápida destruição das matas. Os 
classificados da década de 1810 ainda anunciam, com bastante 
regularidade, a presença da mata Atlântica. Em 1812, por exemplo, estava 
a venda na ‘Gávea (Gávea Pequena)’, uma fazenda com ‘380 braças de 
frente por mais de 50 de fundo, com mata virgem e grande cafezal’”. 
(ABREU, 1992:74) 

 
 
Em outra referência do mesmo autor, a situação registrada em meados do século já 
se modificaria bastante: 
 

“A partir da década de 1840, entretanto, os anúncios que proclamavam a 
existência de ‘matos virgens’, em propriedades colocadas a venda nas 
cercanias da cidade, tornam-se cada vez mais escassos. Apesar do 
oferecimento, em 1841, de ‘um grande e bom sítio na Gávea, com muito 
café, muita mandioca, e muita madeira para carvão (...)’, a verdade é que, 
por essa época, esses atrativos já eram bem mais raros, a não ser que a 
propriedade estivesse localizada a distância considerável da cidade.” (Op. 
Cit., p. 76) 
 
 

Nessa mesma época, outras propriedades da região entre a Lagoa e o litoral de 
Copacabana são identificadas, como a propriedade dos irmãos Francisco da Silva Melo 
e Carlota Joaquina de Almeida Gonzaga. Esta última, junto com seu esposo, Francisco 
do Nascimento de Almeida Gonzaga, foi responsável pelo plantio de mandioca para o 
fabrico de farinha em engenho próprio. A fazenda era chamada Sacopenapan e sua 
produção se desenvolveu em larga escala. Em 1844, a propriedade foi comprada por 
Bernardino José Ribeiro, que no mesmo ano, e por um valor bem maior, a vendeu 
para Carlos Leblon, presidente da Companhia Esperança, empresa que seria sucedida 
por outra, denominada Construções Civis. Os limites da fazenda nesta última 
negociação compreendiam a praia de Copacabana de frente, as terras da antiga 
fazenda de Rodrigo de Freitas ao fundo, ao norte as terras de Cantagalo e ao sul o 
oceano. (GONÇALVES, 2004:70).  
 
Em meados do século XIX a produção de café dominava o cenário econômico da 
Cidade do Rio de Janeiro. Ali se se concentravam os comerciantes e os exportadores 
de café, assim o porto do Rio de Janeiro reafirmava-se como centro de escoamento da 
produção agrícola. Dali era exportado o café produzido em terras fluminenses, em 
Minas Gerais e em São Paulo. 
 
Esse surto de desenvolvimento trouxe esplendor a província do Rio de Janeiro, 
destacando-a como a mais rica e poderosa do País. Entre 1834 e 1835, a exportação 
de café somava cerca de 967.000 arrobas; entre 1835 e 1838, 2.550.000 arrobas; 
entre 1839 e 1840, 4.550.000. 
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Nesse processo de desenvolvimento, importante papel tiveram as ferrovias, sendo 
este o meio de transporte mais adequado para o café, em detrimento dos até então 
utilizados, as mulas e vias fluviais. 
 
A partir de 1850, as ferrovias brasileiras foram favorecidas por dois fatores: a maior 
estabilidade da situação política e a Lei Euzébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de 
escravos, forçando a disponibilidade do capital usado naquele negócio em migrar para 
variados setores da economia, acabando por fomentar uma nova fase econômica na 
segunda metade do séc. XIX. 
 
Em 1852, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, recebeu a concessão para 
construir a primeira ferrovia, que interligaria o Porto de Estrela, situado ao fundo da 
Baía da Guanabara e a localidade de Raiz da Serra, em direção a cidade de Petrópolis. 
 
Poucos anos mais tarde, em 1855, seria criada a Companhia Estrada de Ferro D. 
Pedro II, que tinha como objetivo básico ligar diretamente o Rio de Janeiro com as 
áreas cafeicultoras. Em 1858 seria inaugurado o primeiro trecho desta Estrada de 
Ferro, interligando zonas, então rurais, ao centro da cidade. Em 1859, foi inaugurada 
a estação de São Cristóvão.  
 
Nesse contexto também seria construída a Estrada de Ferro Leopoldina – EFL, que iria 
realizar o transporte do café nas terras mineiras e fluminenses. O ponto de partida 
para a criação oficial da EFL situa-se em 10 de outubro de 1871, através da Lei nº 
1.826, da província de Minas Gerais que autorizava seu Presidente a conceder 
subvenção quilométrica (de 9.000$000) ou a garantia de juros sobre o capital de 
2.400:000$000 para a empresa que construísse uma estrada de ferro entre Porto 
Novo do Cunha e a Cidade de Leopoldina. Oficializada no ano seguinte, a concessão 
teve como beneficiário o engenheiro Antônio Paulo de Melo Barreto, sendo montada a 
empresa Estrada de Ferro Leopoldina com garantia de juros e subvenções avalizadas 
pelo governo brasileiro aos empréstimos feitos em Londres. 
 
A partir de 1885, a EFL adquiriu direitos e obrigações de várias outras empresas que 
exploravam pequenos trechos, absorvendo, até 1890, quase todos os seus 
concorrentes. Em 1891, a extensão total da rede era 2.127,582 Km, a maior parte 
situada na sua porção fluminense.  
 
Tendo o café como fonte de sustentação da empresa, a partir de 1890, quando a 
comercialização deste produto entrou em declínio, acrescentando-se as rivalidades 
políticas e os problemas administrativos, a EFL quase entrou em falência e teve toda a 
sua diretoria substituída. Esses problemas, porém, não foram resolvidos e isso 
contribuiu para agravar ainda mais a situação da empresa que, por fim, entrou em 
liquidação forçada, sendo julgado o acordo por sentença de 26/11/1897. No 
desdobramento desses fatos, foi organizada, em 06/12/1897, em Londres, a The 
Leopoldina Railway Company LTD., autorizada no ano seguinte a funcionar no Brasil. 
Com a ajuda do governo brasileiro, a empresa assumiu todos os bens da antiga EFL, 
reconstruiu linhas, reformou o material rodante e prolongou os trilhos. 
 
Com o fim do esplendor cafeeiro, acompanhado pela abolição do regime escravocrata 
em 1888, a aristocracia fluminense do café acumulou grandes perdas, em período já 
difícil de exaustão dos solos e redução das safras. 
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A libertação dos escravos e a perda desta mão-de-obra marcou os últimos dias do 
regime imperial. Durante a República Velha, a partir do ano de 1891, em que foi  
promulgada a primeira Constituição da República, acentuou-se a decadência das 
lavouras tradicionais, café e açúcar, e a baixa produtividade rural. Plantações de café 
transformaram-se gradualmente em pastagem para a pecuária extensiva. 
 
Na Cidade do Rio de Janeiro, este seria um período de grandes transformações, com 
um aumento populacional e forte concentração na área urbana, especialmente a 
central. O setor industrial teria um crescimento significativo, sendo responsável pela 
construção de loteamentos proletários. Havia um estímulo para esses loteamentos a 
partir de um decreto, de 1882, que proporcionava isenção de impostos aduaneiros e 
dos materiais de construção para as indústrias que construíssem “casas populares 
higiênicas, com fossas, dependências de cozinhas e lavanderias, elevadas do solo e 
bem arejadas” (ABREU, 1997). 
 
Essa preocupação dos governantes se devia ao crescimento do número de cortiços na 
região central da cidade. Em 1889, foi criada a Companhia de Saneamento do Rio de 
Janeiro de Arthur Sauer. Nos anos seguintes cinco vilas foram inauguradas, sendo 
uma no Jardim Botânico, a Vila Arthur Sauer. Nessa época, a área do Jardim Botânico 
era considerada uma área de ocupação fabril e de vilas do proletariado. As fábricas 
que se instalaram nesta região, foram a Companhia Fiação e Tecido Carioca, a Fábrica 
São Félix, o Cotonifício da Gávea, a Fábrica de Chapéus do Braga e a Companhia de 
Fiação e Tecidos Corcovado. 
 
No bairro da Gávea também foram implantadas algumas indústrias e ali se 
estabeleceu o "Parque Proletário da Gávea". Aos seus habitantes se juntaram, após a 
Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918), as populações das comunidades de 
baixa renda provenientes das favelas do Largo da Memória, que deixaram o local após 
um grande incêndio. No Parque Proletário, as condições de vida da população eram 
bastante precárias, com falta de saneamento básico e iluminação. Esta situação era 
agravada ainda com os baixos salários pagos pelas fábricas da região. A associação 
desses fatores criava um descontentamento crescente a seus habitantes e um estado 
de tensão social que resultava em conflitos graves, reprimidos violentamente pelos 
proprietários das fábricas e pela polícia. 
 
Em virtude desses conflitos, inclusive, e graças a influência das ideias comunistas (e 
principalmente anarquistas) vindas da Europa, que formavam um substrato ideológico 
para os movimentos no bairro, este passou a ser conhecido como "Gávea Vermelha". 
Em 1890, a Gávea tinha 4.720 habitantes e, em 1930, 15.270, dos quais 2.998 
trabalhavam nas fábricas de tecidos, pioneiras da industrialização nacional.  
 
Nas outras áreas da zona sul, de caráter residencial, as famílias tinham maior poder 
aquisitivo. O interesse por essa zona da cidade se associava a ideia de que morar a 
beira mar denotava um status social, era moderno.  Nesta região se expandiram os 
loteamentos, sendo que esta ocupação estava relacionada a disponibilização do 
acesso entre essas áreas e o centro, utilizando-se, principalmente, os bondes. Assim, 
algumas empresas deste setor se estabeleceram, tendo iniciado os serviços 
efetivamente em 1868. A primeira empresa foi a Botanical Garden Railroad Company 
(depois Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico), que criou o ramal Gávea, em 
1872. Neste bairro, por volta de 1875 e por influência do Engenheiro Duque Estrada, 
um dos diretores responsáveis pela implantação dos bondes, esses passaram a ser 
adotados como transporte até o alto da Rua Marquês de São Vicente. 
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Na zona sul, os bondes se tornariam um importante vetor de urbanização, sendo que 
uma das dificuldades para sua implantação era a topografia da área, que em vários 
casos tornou necessária a abertura de túneis. O primeiro foi aberto pelo Engenheiro 
José Cupertino Coelho Cintra, com financiamento e construção da Companhia Ferro 
Carril do Jardim Botânico. Após a inauguração, mantinha guaritas de vigilância para 
impedir a passagem de pedestres e veículos, pois somente o bonde poderia fazer o 
transporte de pessoas. Em 1892, foi estabelecido o acesso a Copacabana, sendo 
concluídas as obras do Túnel Alaor Prata, também chamado de Real Grandeza ou 
Túnel Velho. Dois anos depois, se chegaria as áreas do Leme e da Igrejinha (atual 
Posto Seis). 
 
A estreita relação deste sistema de transporte com a criação dos loteamentos tem 
como exemplo o acordo estabelecido em 1899 entre a Companhia Ferro Carril do 
Jardim Botânico e a Empresa de Construções Civis de Otto Simon, no qual foi firmada, 
com aval da prefeitura, a realização de modificações do traçado das ruas para facilitar 
a locação do ramal do Leme. 
 
Outros serviços de infraestrutura também eram desenvolvidos em paralelo, como 
ocorrido em Ipanema, onde a empresa Vila de Ipanema, pertencente ao Barão de 
Ipanema já havia aberto lotes. Essas obras foram concluídas em 1901, mesmo ano 
em que se inaugurou a iluminação elétrica no bairro, que possuía baixa ocupação. 
 
O industrial paulista, José Antônio Moreira Filho, obteve o título de segundo Barão de 
Ipanema. A origem do título vem da freguesia de São João de Ipanema, a oeste da 
cidade de São Paulo, criada em 19/10/1917. O nome da freguesia homenageia D. 
João VI e o rio Ipanema, as margens do qual ficava o lugarejo. 
 
O nome do bairro, por sua vez, teria se originado do título do seu fundador. O 
loteamento inicial de Ipanema deu-se como uma continuação do que fora aberto em 
Copacabana, a partir de 1892, entre a atual rua Figueiredo Magalhães e a Igrejinha 
(terrenos da antiga Chácara do Fialho). A empresa tinha como sócios o Barão de 
Ipanema, o Coronel Antônio José Silva, José Luís Guimarães Caipora e Constante 
Ramos. Sozinho ou na companhia dos outros sócios, o Barão abriu e doou a prefeitura 
as ruas Sousa Lima, Sá Ferreira, Domingos Ferreira, Guimarães Caipora (atual 
Bolívar), Constante Ramos, Ipanema (atual Barão de Ipanema), Almirante Gonçalves, 
João Francisco (atual Miguel Lemos) e Pereira Passos (hoje incorporada a Barata 
Ribeiro). O Barão possuía também terras do outro lado do canal que hoje separa os 
bairros de Ipanema e Leblon, na localidade então conhecida como Pedra do Baiano 
(área onde hoje se encontram a Cruzada São Sebastião e o Clube Monte Líbano). 
Essas terras foram adquiridas do Comendador João Soares Paiva e de Antônio Lopes 
Marinho. 
 
As chácaras adquiridas pelo Barão em Ipanema foram transformadas em um só 
terreno, e divididas em cerca de 40 quadras, e estas subdivididas em 40 lotes cada, 
que, na sua maioria, mediam 10 metros de frente e 50 metros de fundo. Estes lotes 
foram distribuídos como um quadriculado uniforme de ruas e praças, em um tipo 
clássico, chamado renascentista. Uma série de ruas se encontravam paralelas ao mar, 
sendo cortadas por outras transversalmente e o conjunto tendo no centro alguns 
quarteirões, a igreja e as praças públicas. 
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O termo de fundação da Vila Ipanema foi assinado em 26 de abril de 1894, com a 
abertura de 19 ruas e duas praças: as praças Marechal Floriano Peixoto (hoje General 
Osório) e a Coronel Henrique Valadares (hoje Nossa Senhora da Paz). As ruas eram a 
Avenida Vieira Souto, Alberto de Campos, General Gomes Carneiro, Igrejinha de 
Copacabana, Doutor Bulhões de Carvalho, Nascimento Silva, 28 de Agosto (hoje 
Barão da Torre), 20 de Novembro (hoje Visconde de Pirajá), Prudente de Morais, 16 
de Novembro (hoje Jangadeiros), 4 de Dezembro (hoje Teixeira de Melo), Farme de 
Amoedo, Montenegro (hoje Vinícius de Moraes), Praia da Saneada (hoje Epitácio 
Pessoa), Oscar Silva (hoje Joana Angélica), Otávio Silva (hoje Maria Quitéria), Pedro 
Silva (hoje Garcia D’Ávila), Dario Silva (hoje Aníbal de Mendonça) e Irineu Silva, que 
deixou de existir. 
 
A princípio, foram colocados trilhos desmontáveis no traçado da atual Visconde de 
Pirajá de modo que os bondes puxados a burro pudessem levar até o loteamento os 
prováveis compradores. 
 
No centro da cidade, as linhas de bondes utilizadas pertenciam a Rio de Janeiro Street 
Railway Company (posteriormente Companhia São Cristóvão), criada em 1870, e a 
Companhia Carris Urbanos, estabelecida em 1878 e que reunia várias empresas de 
pequeno porte que trafegavam entre o centro comercial e a zona portuária. 
 
As linhas de bondes, em comparação com as de trem, constituíam o transporte das 
classes mais ricas da sociedade, servindo as zonas mais nobres, enquanto os trens 
eram relacionados ao transporte de carga e de passageiros para as áreas mais 
afastadas, os subúrbios, que estavam em fase de crescimento, associado a expansão 
das indústrias pelas regiões da periferia da cidade. 
 
Além da antiga E.F. Pedro II36, outra importante linha ferroviária era a Leopoldina 
Railway. Em 1898, esta última adquiriu o trecho da Ferrovia Rio de Janeiro Northern 
Railway Company (criada em 1886), no qual seria criada a Estação de Barão de Mauá, 
no bairro de Santo Cristo. Esta seria a Estação Central da Leopoldina, sendo 
contratado o escritório de Robert Prentice para sua construção. Em seu projeto, este 
arquiteto inglês utilizou um estilo da arquitetura edwardiana de “uma longa linhagem 
de construções palacianas inglesas”37. A Estação Barão de Mauá foi inaugurada em 6 
de novembro de 1926. 
 
A localização da estação Barão de Mauá era estratégica e considera-se que os ramais 
ferroviários e os portos38 existentes nessa região favoreceram a instalação de 
indústrias. Estas teriam ocupado, no final do século XIX, os casarões que haviam sido 
propriedade de moradores mais abastados, os quais, naquele momento se dirigiram 
para outras áreas nobres, como as situadas na zona sul. 
 
Uma tentativa de implantar um ramal ferroviário na zona nobre da cidade, entre 
Botafogo e o porto de Angra dos Reis, em 1891, sofreria forte pressão para que fosse 
descartada. A E.F. Sapucaí chegou a instalar um trecho de 800m entre o Leblon e a 
Gávea, contornando o Morro Dois Irmãos, porém, com a reclamação da Companhia de 

                                                 
36 Depois Central do Brasil, no período da República e Rede Ferroviária Federal S.A., entre 1957 e 1997, 
quando foi privatizada. Os trechos da antiga ferrovia hoje se encontram divididos entre a Supervia 
(transporte de passageiros) e a MRS Logística e Ferrovia Centro Atlântica (transporte de carga). Nos 
trechos utilizados pela Supervia há linhas que pertenciam a Estrada de Ferro Leopoldina. 
37 RODRIGUEZ, 2004:129. 
38 Cais dos Mineiros, Pharoux, Gamboa e Ponta do Caju. 
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Melhoramentos da Lagoa, o traçado projetado foi modificado e o pequeno trecho 
acabou sendo abandonado. Em meados da segunda década do século XX, a área 
cortada para a colocação dos trilhos acabou incorporada na Avenida Niemeyer, 
construção finalizada pelo Comendador Jacob Niemeyer, que a entregou ao poder 
público em 1916. 
 

“(...) já estavam lançadas as bases ideológicas da ocupação da nova 
cidade que iria surgir. As áreas abertas pela ferrovia deveriam se destinar 
aos mais pobres, que para lá já se deslocavam voluntária ou 
involuntariamente (guerra aos cortiços empreendida pelo Governo 
Municipal). Trem, subúrbio, população de baixa renda passavam a ser 
sinônimos aos quais se contrapunha a associação bonde/zona sul/estilo de 
vida ‘moderno’. Havia, entretanto, uma contradição nesse processo, que 
era a presença de bairros operários na zona sul, nas proximidades da 
Lagoa Rodrigo de Freitas. Permitir a instalação de ferrovias nessa área 
que, saneada, seria tão lucrativa como aquelas que lhe eram vizinhas, 
equivaleria a solidificar uma tendência não desejada.” (ABREU, 1997:57) 

 
 
No início do século XX, muitas transformações ocorreram na cidade, sendo favorável o 
desenvolvimento econômico e o acúmulo de capital proveniente da economia cafeeira. 
Com o crescimento das exportações e a busca para inserir o país no contexto 
capitalista internacional, durante a administração do Presidente Rodrigues Alves foi 
indicado para a prefeitura Francisco Pereira Passos (1902-1906), que atuou 
decisivamente na alteração da paisagem urbana carioca. Na sua gestão foram feitos 
investimentos no porto, a urbanização se expandiu rapidamente em direção a zona 
sul, introduziu-se um novo meio de transporte, o automóvel, e teve início o uso do 
bonde elétrico (em 1904 a Companhia Jardim Botânico e em 1905 a São Cristóvão 
Carris Urbanos e a Vila Isabel39). Pereira Passos remodelou as vias urbanas, alargando 
e aumentando ruas, pavimentou com macadame betuminoso vias da zona norte e 
demoliu vários cortiços. Na sua gestão importantes construções foram feitas, como o 
Teatro Municipal e o Pavilhão de São Cristóvão. No âmbito federal, outras ações 
relevantes correspondem a obras realizadas na mesma época, como a Avenida Central 
(atual Rio Branco), a Francisco Bicalho e a Rodrigues Alves, feitas sobre aterros da 
área do antigo Saco de São Diogo. 
 
A preocupação por parte da administração municipal com a higiene da cidade fez com 
que rios fossem canalizados e parte da Lagoa Rodrigo de Freitas fosse saneada. Ainda 
na zona sul, Pereira Passos se dedicou a melhorar o acesso a Copacabana, intimando 
a Companhia Jardim Botânico a terminar o túnel do Leme, em 1906, e construiu a 
Avenida Atlântica. 
 
Assim como Copacabana, Ipanema também foi vendida como um “bairro saudável e 
higiênico”, conforme dizia o Álbum Ilustrado em 1902. O mesmo periódico anunciava 
casas e palacetes em “solo fertilíssimo e salubérrimo, o melhor ponto para residência, 
quer de famílias elegantes, quer da classe média, ou mesmo do operariado”. Da 
mesma forma que Copacabana, Ipanema era recomendada para tuberculosos, 
“doentes de febres de mao caráter, sezões (sic), etc...”, pois o ar benéfico daquele 
“Ël-doirado” curava sem o auxílio da medicina. Mas os terrenos foram sendo vendidos 

                                                 
39 Neste período passariam para a administração da Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company 
Limited, empresa canadense que era concessionária dos serviços de eletricidade do Rio. 
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com certa dificuldade (ao preço de um conto e quinhentos mil réis cada um). Ninguém 
queria investir naquele fim de mundo. Em 1898, a Prefeitura promulgou decreto que 
isentava a construção de residências na Vila Ipanema por qualquer pessoa, do 
pagamento de quaisquer impostos que recaíam sobre a construção urbana em geral, 
durante os cinco anos seguintes. Prazo que, por outro decreto, foi ampliado para dez 
anos em 1902. Ambos os decretos foram revogados em 1905. Mesmo ano em que, 
devido ao lento crescimento do bairro, assumiu a sua urbanização a Companhia 
Construtora de Ipanema, de propriedade de Raul Kennedy de Lemos e Otávio Rocha 
Miranda, com o objetivo de combater os alagados e focos de mosquito que 
entravavam o crescimento do bairro. Essa firma encerrou suas atividades somente em 
1927. Ajudou na ocupação do novo bairro o prolongamento, em 1902, da linha de 
bondes do ramal da Igrejinha até a Praça General Osório. 
 
Em 1918, teve início a construção da Igreja Nossa Senhora da Paz. E, no mesmo ano, 
da primeira ponte sobre a barra da Lagoa, ligando as Avenidas Vieira Souto e Delfim 
Moreira, permitindo que a linha de bonde “Jardim Botânico” pudesse vir até Ipanema, 
depois de passar pela Gávea e Leblon, fazendo o retorno no largo do Bar 20, 
localizado no fim da antiga rua 20 de Novembro, e voltando pela praia do Leblon. 
 
O contingente de pessoas retiradas das áreas utilizadas, cujo número era superior ao 
que foi remanejado para as habitações populares, se deslocou para o subúrbio ou 
então, foram ocupando as áreas disponíveis na cidade, que eram, em muitos casos, 
os terrenos íngremes dos morros. Ali essas pessoas instalaram moradias precárias, 
constituindo as primeiras favelas da cidade. A Reforma Passos modificou a forma de 
ação do Estado na área urbana, atuando, porém como mais um elemento de 
segregação das classes sociais: 
 

“(...) o Estado veio a acelerar o processo de estratificação espacial que já 
era característico da cidade desde o século XIX, contribuindo assim para a 
consolidação de uma estrutura núcleo/periferia que perdura até hoje.” 
(ABREU, 1997:73) 

 
 
Nas administrações seguintes as intervenções tratariam de consolidar essas 
diferenças, dando continuidade aos planos de investimento na zona sul. O prefeito 
Serzedelo Correa (1909-1910) atuou no saneamento de Copacabana e Ipanema. Em 
1911, foi feito o calçamento de várias ruas de Copacabana e do Leme com macadame 
betuminoso e arborização das áreas de lazer em várias praças da área nobre da 
cidade. No curto período da administração de Paulo de Frontin (23/01/1919-
29/07/1919) foram feitas várias obras, como o alargamento da Avenida Atlântica, a 
construção da Avenida Meridional (atual Delfim Moreira) e o alargamento da Avenida 
Niemeyer. 
 
Outra administração que atuou de forma significativa na urbanização da cidade foi a 
de Carlos Sampaio (1920-1922). Em seu período foi feito o alargamento da Avenida 
Niemeyer, a reconstrução da Avenida Atlântica, mais uma vez destruída por uma 
ressaca, a concessão, através de permuta, do terreno do Jockey Clube Brasileiro, na 
Gávea, e realizado o saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa obra ficou sob o 
encargo do sanitarista Saturnino de Brito e do engenheiro Alfredo Duarte: 
 

“(...) realizaram, em curto espaço de tempo, importantes obras de aterro 
e saneamento, reorientando inclusive as águas dos rios que demandavam 
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à Lagoa; estes deveriam agora desembocar no mar, através de um canal 
de escoamento que margeava a Lagoa (no lado do Jardim Botânico) e 
seguia em direção ao litoral pelo eixo da atual Avenida Visconde de 
Albuquerque, no Leblon. A orla da Lagoa propriamente dita seria 
circundada por uma ‘bela avenida... que (seria) naturalmente bordada em 
sua maior extensão com palacetes em centro de jardins, que (deveriam) 
ter nunca menos de vinte e cinco metros de frente.’” 40 

 
 
O canal de ligação da Lagoa com o mar foi na época denominado Canal da Barra, o 
atual Jardim de Alah e nas suas margens foram feitas as ruas Dias Ferreira e Delfim 
Moreira, assim como as ruas que lhe eram transversais. A continuidade do canal na 
Avenida Visconde de Albuquerque foi feita na administração seguinte, de Alaor Prata 
(1922-1926), como parte do plano de urbanização do Leblon. Nesta época foi 
construída a praça Atahualpa, no início da Rua Dias Ferreira. Anos mais tarde, na 
gestão de Henrique Dodsworth (1937-1945) a área do Jardim de Alah seria 
reurbanizada, com a execução da praça e reforço das pontes das avenidas Delfim 
Moreira e Ataulfo de Paiva. 
 
O Leblon chamou-se anteriormente Campo de Leblon, por causa do francês Carlos 
Leblon, citado anteriormente, e que morou no local em fins do século XIX. A área da 
praia era conhecida como Arpoador, sendo a sua forma atual dada pela Empresa 
Industrial Gávea, dos engenheiros Adolfo José Del Vecchio, José Ludolf e Miguel 
Braga. No loteamento planejado por eles estava incluída a área da praça Antero de 
Quental, anteriormente denominada Dr. Frontin. 
 
Em 1921, foi aprovado o projeto de arruamento da área de Ipanema compreendida no 
espaço entre a Avenida Henrique Dumont e a Teixeira de Melo e entre as avenidas 
Vieira Souto e Epitácio Pessoa. Foi apresentado o traçado em xadrez, de quadras 
retangulares conforme os projetados pelo próprio Barão no final do século XIX. 
Inserida no plano de saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, a antiga praia da 
Saneada (depois Avenida Ipanema), que ficava de frente para a Lagoa, passou a 
integrar a recém-aberta Avenida Epitácio Pessoa. Foi Carlos Sampaio quem alterou, 
através de decretos, os primitivos nomes de algumas ruas do bairro, para 
homenagear brasileiros que tiveram participação ativa nas lutas pela independência 
do Brasil como Joana Angélica, Maria Quitéria, Garcia D’Ávila, Barão da Torre, Barão 
de Jaguaribe e Visconde de Pirajá. A denominação das ruas e das praças abertas pelo 
Barão de Ipanema havia seguido três critérios de homenagem: em primeiro lugar, os 
membros da sua família ou datas de acontecimentos ligados a ela; em segundo, os 
integrantes da família do Coronel Antônio José Silva; e finalmente, todas as 
autoridades que estivessem envolvidas no deferimento do processo de construção. 
A iniciativa bem sucedida da urbanização de Ipanema e do Leblon atraiu o interesse 
para a área da Lagoa, que seria o alvo dos agentes imobiliários, os quais, por sua vez, 
tinham o caminho facilitado em decorrência do saneamento empreendido pelo poder 
público. 
 
A década de 20 revelou a preocupação no planejamento da cidade. Antônio Prado 
Júnior (1926-1930) contratou um levantamento aéreo da cidade e técnicos franceses 
para elaborar um plano urbanístico, chefiados por Alfred Agache. Este plano, com 
vários aspectos controversos do ponto de vista conceitual sobre a sociedade carioca e 

                                                 
40 ABREU, 1997:78 com citação de Carlos Sampaio. 
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que propunha uma estratificação social do espaço, ainda que tenha sido arquivado, 
teve alguns de seus elementos aplicados nas administrações que se seguiram no Rio 
de Janeiro. 
 

“A Revolução de 1930, conforme já explicitado anteriormente, “arquivou” 
o Plano Agache. As contradições urbanas por ele levantadas não poderiam, 
entretanto, ser arquivadas, posto que eram reais e precisavam ser 
enfrentadas pelo novo momento de organização social que se implantava 
no país. Paradoxalmente, a fórmula apresentada por Agache para a 
resolução dos problemas da República Velha – ou seja, a intervenção do 
Estado no processo de reprodução da força de trabalho urbana – se 
constituirá na mola mestra do novo regime que Getúlio Vargas implanta no 
país.” (ABREU, 1997:90) 

 
 
A partir dos anos 30, a capital receberia um intenso fluxo migratório, favorecido pela 
criação de empregos decorrente do desenvolvimento industrial no período que se 
estendeu até a década de 1950. 
 
Em decorrência da situação criada com a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), as indústrias receberam apoio do Estado, diversificando os ramos de 
produção e absorvendo a mão de obra oriunda das áreas agrícolas em crise. Esses 
trabalhadores, além da indústria, se direcionavam para o setor de comércio e 
serviços. A falta de oportunidades de habitação nas áreas com melhor infraestrutura 
aumentou a população nos subúrbios e também nas favelas: em 1942 se registravam 
pouco mais de dez favelas na cidade e em 1950 já eram vinte e cinco. 
 
Em 1937, um decreto definiu a zona industrial da Cidade do Rio de Janeiro, na qual se 
encontravam excluídas as áreas do Jardim Botânico e Gávea. Os industriais nestas 
áreas remanejaram suas instalações ou encerraram as atividades e lotearam os 
terrenos. Assim, surgiram no Jardim Botânico dois loteamentos: o Jardim Corcovado, 
em 1938, oriundo das terras da Fábrica Corcovado (compreendendo as atuais ruas 
Benjamim Batista, Nina Rodrigues, Abade Ramos, Conde de Afonso Celso, Senador 
Simonsen, etc.) e, anos mais tarde, o Condomínio Parque Jardim Botânico, em 1953, 
em terras da Fábrica Carioca da Companhia América Fabril (na atual Rua Pacheco 
Leão). 
 
A falta de terrenos disponíveis e o crescimento da ocupação da área da zona sul, 
aliado a novas tecnologias para a construção, envolveriam novas estratégias para a 
expansão imobiliária. 
 
Em Copacabana, que havia alcançado um desenvolvimento significativo no período 
relativo ao segundo quartel do século XX, um comércio local importante atraía mão de 
obra para atuar no setor de serviços. Neste contexto, a necessidade de criação de 
novos espaços habitacionais seria facilitada pelo uso do concreto-armado, permitindo 
a construção de edifícios. Utilizava-se, assim, a mesma malha urbana, sem 
necessidade de urbanizar novas áreas, diminuindo o investimento através da 
expansão vertical das moradias. Esta verticalização, por sua vez, se tornou possível 
na década de 1940 com a permissão de se construir com gabaritos de 8 a 12 andares. 
Graças a essas mudanças Copacabana teve um forte crescimento imobiliário após 
1946. 
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Nessa época, em Ipanema, o crescimento do bairro se deu de forma acelerada: foram 
inaugurados colégios, cinemas e bares. Na Rua Visconde de Pirajá foram inaugurados 
os cinemas Ipanema e Pirajá e foram fundados os Colégios Notre Dame (1933) e Rio 
de Janeiro (1934).  
 
Outros estabelecimentos que se tornariam famosos, alguns dos quais ainda 
existentes, também foram abertos nessa década, como o Café Nova Lisboa (hoje Bar 
Bofetada), em 1934; o Rhenania (atual Jangadeiros), em 1935; o Bar Berlim (hoje 
Bar Lagoa), em 1937; e o Bar Zeppelin, no mesmo ano, mas fechado na década de 
1970. 
 
Em 1933 construiu-se o primeiro prédio com mais de dois andares: o Edifício Issa, de 
propriedade de João Jacob Issa, no número 106 da rua Visconde de Pirajá. Fez-se o 
calçamento e o prolongamento de algumas ruas. Em 1938, prolongou-se a rua 
Visconde de Pirajá e abriu-se a rua Francisco Sá, melhorando a comunicação com 
Copacabana. Concluiu-se também a abertura do Corte do Cantagalo e construiu-se 
uma ponte sobre o canal, ligando a Visconde de Pirajá e a Avenida Ataulfo de Paiva, 
colocando um fim a circulação de bondes ao longo da orla marítima. 
 
Ainda nesta década, os bairros do Leblon e Gávea, estavam integrados no Circuito de 
Corridas da Gávea, o qual tinha como ponto de partida a Avenida Marquês de São 
Vicente, próximo ao número 354. O circuito prosseguia pelas avenidas Visconde de 
Albuquerque e Niemeyer e retornava pela estrada da Gávea até o ponto inicial. A 
primeira competição ocorreu em 8 de outubro de 1933 prosseguindo até 1954. 
 
Foram abertas no Leblon as ruas Adalberto Ferreira, Aristides Guilhem, Carlos Góis, 
Cupertino Durão, Humberto de Campos, José Linhares e João Lira, assim como as 
avenidas Campos de Carvalho (hoje San Martin) e Ataulfo de Paiva. 
 
O loteamento do Alto Leblon seria de responsabilidade da Companhia de Terrenos 
Leblon Ltda., que pertencia a família Gomes de Mattos, e estava situado entre as 
avenidas Ataulfo de Paiva e Humberto Campos, e entre a avenida Visconde de 
Albuquerque e rua Rainha Guilhermina, adjacente ao Morro Dois Irmãos. Neste local 
estavam situadas as favelas Chácara do Céu, Niemeyer e Colonial, que foram 
transferidas para um local próximo a lagoa e onde é hoje o Clube de Regatas do 
Flamengo, dando origem a favela da Praia do Pinto. Nessa área existia um quilombo 
no século XIX em propriedade de José de Seixas Magalhães que ficou conhecido na 
época por acolher escravos fugidos, sendo ativo participante da causa abolicionista. A 
propriedade onde se encontrava o quilombo era a denominada Chácara do Leblon: 
 

“A chácara principal ficou conhecida como ‘Chácara do Leblon’ por causa 
de um certo francês, seu primeiro morador. O francês deu nome à 
chácara, muitos anos depois a chácara deu nome ao quilombo, e o 
quilombo deu nome ao bairro. A entrada principal da chácara ficava na rua 
do Pau41, número 6, antigo 89, e tinha uma boa casa de vivenda, com 
todas as dependências necessárias, inclusive estábulos, árvores frutíferas, 
mata virgem, água nascente.” (SILVA, 2003:77) 

 
 

                                                 
41 A Rua do Pau é a atual Dias Ferreira. 
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A área do Largo da Memória, onde se encontra o 23º Batalhão da Polícia Militar, era 
ocupada pela favela da Memória42, cujos moradores foram retirados no início da 
década de 1940 para o Parque Proletário da Gávea, o qual se situava onde se 
encontram atualmente a Pontifícia Universidade Católica, PUC, e o Planetário da 
Gávea. No local da favela seria instalado o 8º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado 
– 8º GACosM, Unidade do Exército Brasileiro. Em março de 1944, na estruturação das 
Forças que lutaram na Europa, foi organizada a Bateria de Comando da Artilharia 
Divisionária da Força Expedicionária Brasileira, que recebeu todo o efetivo da 1ª 
Bateria de Canhões do 8º GACosM. Em 1988, o local passaria a ser utilizado pela 
Polícia Militar que ali instalou o 23º BPM43. 
 
No que diz respeito ao crescimento vertical por que passou o bairro de Copacabana, 
este teria efeitos no restante da zona sul. A partir da experiência deste bairro, a 
prefeitura buscaria coibir essa expansão, com a Lei Municipal 525 de 1950 em que se 
restringiria o gabarito das edificações dos bairros oceânicos em quatro andares mais 
cobertura para os logradouros de 22 m de largura. O crescimento populacional nessas 
áreas, porém, ainda era bastante representativo gerando a demanda de melhores 
acessos, pois muitos indivíduos trabalhavam no centro da cidade. 
 
Com o valor do solo valorizado os espaços eram disputados. As políticas públicas na 
década de 1960 buscavam contornar a crise habitacional que ocorria no período e 
estabeleceram medidas para erradicar as ocupações de favelas na zona sul. As classes 
mais baixas eram estimuladas a se instalarem nas regiões periféricas, tendo sido 
abertas as vias de acesso a regiões mais distantes, como a Avenida Brasil em 1944 e 
a Rodovia Presidente Dutra, em 1951. 
 
Na fase de expansão industrial ocorrida no período do Presidente Juscelino Kubitschek 
(1956-1961), a perspectiva adotada era de que o desenvolvimento econômico era a 
base para a solução das outras necessidades da sociedade. O desenvolvimento do Rio 
seria expressivo, porém, deixaria de ser a capital, transferida para Brasília. No plano 
econômico a crise cambial e o aumento da inflação traria uma estagnação da 
economia e deficiências de infraestrutura. A concentração da riqueza e a 
marginalização de grande parcela da classe trabalhadora manteria o status de 
estratificação social com menor acesso aos bens manufaturados pela população mais 
pobre. 
 
Apesar disso, o Rio de Janeiro ainda era um dos grandes estados industriais do país, 
com destaque na atividade metalúrgica (onde se destacava a construção naval), 
têxtil, farmacêutica, de alimentos e, sobretudo, química, responsáveis por cerca de 
um quarto do valor total da indústria de transformação.44 Essas áreas tiveram grande 
desenvolvimento no governo JK, destacando-se, também, o setor automobilístico que 
se tornou prioritário em detrimento do transporte ferroviário. Entre os anos 50 e 60, a 
malha ferroviária brasileira foi incorporada a Rede Ferroviária Federal S.A., a RFFSA. 
 
A partir de 1950, impulsionado pelo crescimento populacional da cidade, o bairro de 
Ipanema cresceu vertiginosamente perdendo o seu jeito de vila e transformando-se 
em um grande centro urbano. Em mais dez anos, a população do bairro chegou a 50 
mil habitantes, atingindo os 65 mil em 1980. Com a elevação dos preços imobiliários, 
                                                 
42 A remoção desta favela ocorreu junto com as do Capinzal, 147 e Cidade Maravilhosa, que se 
encontrava na área da Praia do Pinto, próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas. 
43 Informações cedidas pelo 23º BPM. 
44 Op. Cit., p. 130. 
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o bairro tornou-se um dos lugares mais caros e chiques do Rio de Janeiro e adquiriu a 
identidade de reduto da boemia e da vanguarda da intelectualidade carioca. 
 
Nas duas décadas seguintes, fatores diversos levaram a intensificação do processo de 
ocupação da Zona Sul da cidade, acompanhada da verticalização da área edificada e 
da ocupação de encostas por casebres erguidos por segmentos de baixa renda, como 
solução de moradia face ao estrutural déficit habitacional da cidade. 
 
Com o Governo Militar, a partir de 1964, o Rio de Janeiro foi alvo de obras federais 
como as construções da Usina de Angra dos Reis, conclusão da ponte Rio - Niterói e 
construção do metrô da cidade do Rio de Janeiro, cuja primeira linha foi inaugurada 
em 1979. 
 
Entre os dois Governos de Chagas Freitas, sem consulta a população dos Estados da 
Guanabara e do Rio de Janeiro, o Governo Federal resolveu fundi-los, criando o novo 
Estado do Rio de Janeiro, e designando o Governador Floriano Faria Lima, o qual 
nomeou para Prefeito Marcos Tito Tamoio da Silva (1975-1979). 
 
Na década de 60 e 70, Ipanema viveu seu período de glória. Com areia clara e águas 
limpas, a praia era o ponto de encontro de artistas e intelectuais da época. As ruas de 
dentro, especialmente no trecho da Praça General Osório, reuniam muitas atividades 
artísticas e literárias. Bares foram transformados em centros de reunião dos 
integrantes do movimento da Bossa Nova. A praia se tornou uma das mais famosas 
do Brasil, juntamente com a feira hippie que se realizava no bairro. 
 
A Gávea encerrou a era industrial em 1988, quando fechou o Laboratório Merrell, 
cedendo a esquina da Rua Embaixador Carlos Taylor para um pequeno shopping, o 
Gávea Trade Center. Ao lado, sobrou um galpão, cujo destino imobiliário depende da 
magnífica mangueira que enobrece sua fachada. A árvore é tombada e ocupa a 
melhor parte do lote onde funcionou o Laboratório Park Davis. A lista de bens 
tombados na Gávea é inesgotável, incluindo, desde 1965, quase a metade do bairro, 
ou seja, tudo o que está nos 470 mil metros quadrados do Parque da Cidade. 
 
Em 1991, a Rocinha foi emancipada e a Gávea sofreu uma diminuição espacial, 
ocupando uma área de 5.045.700 m². Com o desmembramento, a população reduziu 
muito: em 1960, abrigava 131 mil pessoas enquanto em 1995 contava 60 mil 
moradores. Com apenas cinco parques e jardins, a Gávea possui 482.939 m² de área 
verde. 
 
A origem do nome Rocinha não possui um consenso. Alguns afirmam que se iniciou a 
partir de uma roça muito pequena e humilde, conhecida como rocinha, sobre a qual 
muito se falava e que mais e mais pessoas passaram a buscar abrigo nessa área, 
sendo que com o tempo esse comércio começou a ficar mais denso e o nome pegou 
definitivamente. No entanto, outras fontes dizem que o nome provém de uma ex-
moradora muito loira, com cabelos quase brancos que foi apelidada de russinha, e, 
por ser muito conhecida no local, deu nome ao bairro. 
 
A região, que em uma foto de 1931 se apresentava como uma pequena aglomeração 
teve um crescimento acelerado, expandindo-se pela encosta no entorno. O último 
surto de aumento populacional teria ocorrido nas décadas de 1960 e 1970, estimulado 
com a abertura dos túneis Rebouças e Dois Irmãos (Figura 9.4.3-5). 
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Figura 9.4.3-5 – Rocinha em 1931 e atualmente.45 
 

 

9.4.4 Patrimônio Histórico Cultural e Arqueológico 
 
As ocupações mais antigas encontradas no território compreendido pela Cidade do Rio 
de Janeiro estão associadas a populações que tinham como fonte de sua subsistência 
os recursos litorâneos, com ampla distribuição espacial e temporal entre 8000 e 1000 
anos atrás aproximadamente. Os sítios encontrados são relacionados a esse período 
são denominados sambaquis. 
 
A caracterização básica desses sítios arqueológicos corresponde a existência de 
pequenas elevações constituídas do acúmulo de carapaças de moluscos, associadas a 
vestígios de habitação, atividades cotidianas (ferramentas pré-históricas e restos 
alimentares) e sepultamentos humanos. Conforme SILVEIRA (2001)46, esta ocupação 
se deu em diversas áreas do território brasileiro e com grande antiguidade: 
 

“No Brasil, os sambaquis localizados na faixa litorânea são encontrados de 
Norte a Sul, desde o Pará até o Maranhão e da Bahia até o Rio Grande do 
Sul, com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste. Existem também 
sambaquis fluviais encontrados no Pará, no Mato Grosso, em São Paulo, 
em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Os grupos sambaquieiros, que 
se dedicavam sobretudo a pesca, a coleta e a caça, habitaram o território 
brasileiro, principalmente faixa costeira, desde, pelo menos, 8 mil A.P. até 
mil anos atrás.” 

 
 
A abundância desses sítios no litoral brasileiro e sua constituição (predominância de 
conchas) os tornaram um atrativo no período colonial como fonte de cal para as 
construções lusitanas, atuando diretamente no desaparecimento de muitos sítios. 
 
Localizados em áreas de manguezais e beiras de lagunas, seu estabelecimento estaria 
fortemente associado às variações do nível do mar na costa e sua influência na 
formação dos corpos d’água litorâneos e no sistema deposicional eólico e marinho. 
 

                                                 
45 Fontes: ABREU, 1997:90 e http://banco.agenciaoglobo.com.br/Pages/DetalheDaImagem/?i dimagem 
=19583 
46 SILVEIRA, 2001. 
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Com o aquecimento progressivo do clima no Holoceno, destaca-se o período do “ótimo 
climático”, que segundo BIGARELLA47 teria ocorrido entre 6.000 e 5.000 anos A.P 
(Antes do Presente), quando além da elevação da temperatura, também teria sido 
elevado o nível do mar. Este fator climático teria contribuído para o crescimento da 
fauna marinha, particularmente moluscos, que serviriam como principal fonte de 
alimentos para as populações litorâneas. A essas variações do nível do mar se 
ajustariam as ocupações dessa população, conforme explica PROUS: 
 
“Durante as transgressões, as faixas ecológicas foram empurradas terra adentro e os 
afloramentos rochosos adiantados tornaram-se ilhas; a ocupação humana se refugiou 
nos pontos mais altos, enquanto os antigos sítios eram abandonados. Durante as 
regressões, os indígenas reocupavam os antigos habitats, colonizando eventualmente 
antigos mangues secos ou dunas fixadas”. (1992:203) 
 
 
As pesquisas sobre estes tipos de sítios vêm sendo realizadas desde o início do século 
XX. Os estudos iniciais apontam a existência de vários sambaquis no litoral carioca. 
Na área de estudo foi relatado um sítio as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na 
área da Rua Humaitá, com registro, inclusive, no Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos do Iphan. No cadastro este sambaqui já estaria destruído em 1938. 
 
Outros sítios incorporados ao banco de dados de sítios arqueológicos do CNSA 
compreendem os sítios históricos, encontrados a partir da ocupação européia no 
século XVI, sendo os registros pouco representativos diante da dinâmica dos 
processos socioculturais envolvidos na história da Cidade do Rio de Janeiro e da área 
estudada em particular, como pode se observar pelos registros constantes do Quadro 
9.4.4-1. 
 
Ressalta-se, ainda, neste caso, que os sítios indicados na tabela se encontram no 
entorno das áreas envolvidas com a implantação do empreendimento, sendo citados 
pela sua relação com a ocupação da área, destacando momentos representativos do 
desenvolvimento histórico da cidade e sua ocorrência em áreas históricas tradicionais, 
indicativas do potencial arqueológico de áreas urbanas para o resgate do passado. 
 

Quadro 9.4.4-1 - Sítios Arqueológicos Pré-Coloniais e Históricos*. 
 

Nome Localização Vestígios 
Pré-colonial 
Sambaqui Lagoa 
Rodrigo de Freitas 

Rua Humaitá, na ladeira que 
desce para a lagoa - Lagoa. 

Conchas e ossos – destruído em 
1938. 

Histórico 

“Casa dos Pilões” 
Rua Jardim Botânico, nº 920 – 
Jardim Botânico 

Antiga fábrica de pólvora construída 
em 1809. 

Solar Grandjean de 
Montigny 

Rua Marques de São Vicente, 
nº 233 - Gávea 

Lixeira do século XIX (localizada no 
entorno da edificação). 

Metropolitano do Rio 
de Janeiro – Estação 
Central do Brasil 

Canteiro de obras do Metrô, 
na área da Central do Brasil - 
Centro 

Peças históricas. 

Posto de 
combustível Santo 

Rua Santo Cristo, n° 
198 – Santo Cristo. 

Muro de pedras, vestígios de louças, 
metal, vidro, material construtivo e 

                                                 
47 Citado por Amador (1992:204), que indica que no “ótimo climático” o nível do mar estaria entre 4 e 3 
metros acima do atual e a Baía da Guanabara alcançaria uma área de 800 Km2. 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-443

Nome Localização Vestígios 

Cristo ossos de animais. Registrado em 
2009. 

Cemitério da 
Gamboa 

Rua Pedro 
Ernesto, 36 – Gamboa 

Sítio arqueológico histórico. Foi 
realizado salvamento arqueológico. 

São Francisco da 
Prainha 

Rua Sacadura Cabral, Largo 
da Prainha, na encosta do 
Morro da Conceição voltada 
para o mar, entre a Praça 
Mauá e a Praça Jornal do 
Comércio 

Sítio arqueológico histórico. 
Registrado em 2000. 
 

*Proteção: Lei Federal 3.924/61  
Fonte: Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA/IPHAN; Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional; Arquivo do INEPAC – Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. 
 
 
Outros elementos importantes de preservação da memória da cidade são as Áreas de 
Preservação do Ambiente Cultural – APAC, instituídas pela Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro e que estão administradas pela Subsecretaria do Patrimônio Cultural, 
Intervenção Urbana, Arquitetura e Design. Na área de estudo e seu entorno foram 
identificadas dez dessas áreas (Quadro 9.4.4-2 e Figuras 9.4.4-1 e 9.4.4-2), 
incorporando-se as áreas relevantes do ponto de vista histórico, para a 
contextualização sociocultural da área estudada, como as de Copacabana, Jardim 
Botânico, Santo Cristo e São Cristóvão, e as relacionadas as áreas diretamente 
afetadas pela expansão do Metrô Linha 4 cujos bens incluídos serão descritos quanto 
a suas características e ao processo de urbanização que ali se desenvolveu ao longo 
do tempo. 
 

Quadro 9.4.4-2 – Áreas de Proteção do Ambiente Cultural (APAC). 

Bairro Área / Localização Decreto/Lei 

Copacabana 
APAC do Bairro Peixoto – várias 
ruas e praça 

Leis Municipais nº 1.390/1989 e nº 
9.226/1990 (descritivo) 

Copacabana APAC Lido – diversas edificações Decreto Municipal nº 11.448/1992 

Ipanema 
APAC de Ipanema – bairro de 
Ipanema 

Decreto Municipal nº 23.161/2003 e 
28.224/2007 (complementar) 

Jardim Botânico 
APAC do Jardim Botânico – vários 
imóveis 

Decreto Municipal nº 20.939/2001 

Jardim Botânico 
APAC Chácara do Algodão  - vários 
imóveis da vila operária 

Decreto Municipal nº 7.313/1987 e 
23.067/2003 (conservação) 

Lagoa 

APAC Jockey Club - entorno do 
Hipódromo da Gávea e 
dependências do Jockey Club 
Brasileiro  

Decreto Municipal nº 14.898/1996 

Lagoa 
APAC – Espelho d’água e área de 
entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas 

Decretos Municipais nº 9.396/90 e 
nº 18.415/2000 (uso) 

Leblon APAC do Leblon – bairro do Leblon 
Decreto Municipal nº 20.300/2001 e 
28.223/2007 (complementar) 

Santo Cristo 
APAC SAGAS – bairros de Santo 
Cristo, Gamboa e Saúde  

Decreto Municipal 7351/1988 e Lei 
Municipal 971/1987 

São Cristóvão 
APAC São Cristóvão – bairros de 
São Cristóvão, Mangueira e Benfica 

Lei Municipal Complementar nº 
24/1993. 

Fonte: PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO, Secretaria Municipal das Culturas, Subsecretaria de Patrimônio 
Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design – C/SUBPC. 
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APAC

Canteiro Leopoldina (Estação Barão de Mauá) SAGAS

São Cristóvão
 

Figura 9.4.4-2 – Delimitação da APAC, SAGAS e São Cristóvão sobre imagem do Google Earth. 
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O processo de urbanização da cidade se revela pela conquista dos alagadiços para o 
estabelecimento humano. A presença de aterros em diversas áreas guarda evidências 
de como a expansão da cidade foi se estabelecendo e definindo a conformação 
espacial que se observa atualmente. 
 
Desta forma, a cidade se adaptaria aos aspectos geográficos de montanhas e 
alagadiços na margem ocidental da baía da Guanabara. O maciço da Tijuca48 (Figura 
9.4.4-3), importante fator limitante da ocupação, contribuiu para a forma urbana que 
se estenderia no seu entorno. O prolongamento do maciço, com o nome de Serra da 
Carioca, que se aproxima das margens da baía, propiciaria a divisão da cidade nos 
setores norte e sul, determinantes para as zonas conhecidas atualmente. 
 

 
Figura 9.4.4-3 - Área de São Conrado com Maciço da Tijuca e Pedra da Gávea, em 1885.49 

 
 
Na área central da cidade, onde se instalou o primeiro núcleo colonial, caracterizada 
por pequenas áreas de terrenos firmes intercalados por mangues, lagoas e uns poucos 
morros da estreita faixa situada entre as encostas e o mar, a expansão urbana 
processou-se inicialmente ao longo do sopé do maciço montanhoso e pelos vales 
estabelecidos em tais encostas, nas Laranjeiras, no Rio Comprido e na Tijuca. As 
zonas de baixadas, quase sempre pantanosas, e os corpos d’água interiores, assim 
como algumas enseadas, foram sucessivamente aterrados. Uma dessas áreas, como o 
Mangal e Saco de São Diogo daria a lugar a parte significativa da área onde se 
encontra a área escolhida para o canteiro da Leopoldina, no terreno da Estação Barão 
de Mauá na Avenida Francisco Bicalho (Figura 9.4.4-4). 
 

                                                 
48 “O maciço da Tijuca possui uma área, delimitada acima da cota 40 m, de 118,7 km² marcada por um 
relevo montanhoso, que pode ser subdividido em cinco grandes sub-sistemas hidrográficos (...) [que] se 
encontram ambientalmente degradados, face às condições de remoção florestal proveniente de 
desmatamentos, queimadas e ocupações desordenadas, apresentando também boa parte de seus rios 
em regime temporário.” (FERNANDES, AVELAR & COELHO NETTO, 2006:125). Com relação a área de 
estudo na zona sul, dentre as unidades referidas por esse autores, esta se insere nos setores 3 (leste), 
que drena em direção ao oceano ou para a Lagoa Rodrigo de Freitas, e 4, drenando para a lagoa da 
Tijuca ou Jacarepaguá. 
49 Foto: http://cafehistoria.ning.com/photo/lagoa-rodrigo-de-freitas/next?context=user 
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Foto 9.4.4-4 - Avenida Francisco Bicalho em 1907, construída sobre aterros.50 

 
 
Na Zona Sul, a ocupação se estenderia ao longo de vales e estreitas planícies, 
instalando-se nas bordas dos maciços (Gávea e Rocinha), nos terrenos das praias 
oceânicas (Copacabana, Ipanema, Leblon, Vidigal e São Conrado) e estendendo-se 
pelas áreas de brejo existentes em parte dessas áreas e, em especial, nas margens da 
Lagoa Rodrigo de Freitas. Seu espelho d’água seria sucessivamente reduzido desde o 
século XIX, graças a extensos aterros como demonstrado na Figura 9.4.4-5. 
 

VARIAÇÃO DOS LIMITES DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS
 (DÉCADAS DE 1800,1880, 1930, 1960 E ATUAL)

1800 1880 1930

1960 Atual

 

Figura 9.4.4-5 – Adaptação da imagem que retrata a modificação das margens da Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2002:37. 

 
 

                                                 
50 Foto: http://www.rioquepassou.com.br/2004/10/07/av-francisco-bicalho-1907/ 
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Para se compreender melhor a extensa área de aterros que foi introduzida na orla da 
Lagoa, fotos de alguns períodos propiciaram imagens, que foram utilizadas para a 
análise da área proposta para o canteiro da Lagoa e também contribuíram com 
indicativos de como se ocorreram às modificações nos terrenos das áreas situadas na 
zona sul da Cidade do Rio de Janeiro. Em uma imagem antiga (Figura 9.4.4-6) se 
pode visualizar uma paisagem praticamente natural em que o espelho d’água se 
estende por vasta área cercada pelos maciços montanhosos. 
 

 
Figura 9.4.4-6 – Lagoa Rodrigo de Freitas com aspecto natural. Sem data.51 

 
 
Em uma fotografia do início do século XX, a política de saneamento da Lagoa estava 
em andamento, sendo possível se visualizar uma boa extensão da urbanização na 
porção interior, ao norte (na parte inferior da Figura 9.4.4-7). Na porção arenosa de 
Ipanema, no lado esquerdo e acima da foto, os loteamentos já estavam sendo 
implantados. 
 

                                                 
51 http://cafehistoria.ning.com/photo/sao-conrado-1885/prev?context=user 
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Foto 9.4.4-7 – Lagoa, início dos anos 2052. Vista sentido sul. 

 
 
Em um recorte da área de implantação do canteiro da Lagoa, com imagens de 1910 e 
outra atual, é possível observar a extensão do aterro, verificando-se que, 
anteriormente, existia apenas uma praia no local, a Praia Funda (Figura 9.4.4-8). Na 
margem voltada para o trecho de Ipanema, o nome da Praia “Saneada” agrega mais 
um indicativo da intervenção humana na paisagem, associado a retificação da área 
em conformidade com o loteamento que ali se processava. 
 

   
Figura 9.4.4-8 – Comparação entre planta de 191053 e imagen Google Earth da área 

escolhida para o canteiro da Lagoa, construída em aterro. 
 
 
Numa imagem mais recente, da década de 1970, a região onde se pretende instalar o 
canteiro da Lagoa revela a estrutura urbana consolidada, com a abertura do Corte de 
Cantagalo e o viaduto Augusto Frederico Schmidt. A foto revela o acréscimo de mais 

                                                 
52 http://www.rioquepassou.com.br/2009/01/27/lagoa-inicio-dos-anos-20/ 
53 Planta da cidade do Rio de Janeiro: obedecendo à divisão da cidade em Districtos Municipaes 
organisada e desenhada por Francisco Jaguaribe Gomes de Mattos. Publicação de Comp. Lith. Hartann 
Reichenbach, 1910 (fonte: Biblioteca Nacional). 
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aterro desde essa época até o presente, pois as Avenidas que ali estão atualmente se 
encontram mais afastadas das margens da Lagoa (Figura 9.4.4-9). 
 

 
Figura 9.4.4-9 - Viaduto Augusto Frederico Schmidt - década de 1970. Vista sentido sul.  

Fonte: http://fotolog.terra.com.br/luizd:100 
 
 
Esse contexto de ocupação das margens da Lagoa se associa aos elementos 
observados na visita de campo na área entorno do canteiro de obras da expansão 
Linha 4 do Metrô no Parque do Cantagalo54. No local, a superfície do terreno 
apresentava restos de entulho e conchas de pequeno tamanho (Figura 9.4.4-10). Um 
calçamento mais antigo, provavelmente associado à urbanização anterior, com pedras 
portuguesas presente em uma pequena porção de terreno, próxima da área de lazer 
(Figura 9.4.4-11). 

                                                 
54 O Parque do Cantagalo faz parte do Parque Tom Jobim, ao qual se integram também o Parque 
Brigadeiro Faria Lima ou Parque dos Patins e o Parque das Taboas. 
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Figura 9.4.4-10 – Próximo a área de lazer na margem da Lagoa Rodrigo de Freitas onde 
foram encontrados restos de conchas e de material de construção misturado ao sedimento 

arenoso. (Coordenadas UTM 684657 E; 7457861 N). 
 
 

   
Figura 9.4.4-11 – Vista geral e detalhe de restos de calçamento.  

(Coordenadas UTM 684796 E; 7457817 N). 
 
 
Em outras fotografias da área da Lagoa (Figura 9.4.4-12) próximo aonde se encontra 
o 23º Batalhão da Polícia Militar, no entorno do Jóquei Clube Brasileiro (construído 
sobre aterro), a foto da década de 1930 revela uma expressiva extensão de aterros e 
a presença da favela da Praia do Pinto que estava ligada a favela do Largo da 
Memória, área do atual batalhão. A foto recente revela o acréscimo de outros aterros 
adentrando a margem da lagoa, além da área do Jóquei. 
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Foto 9.4.4-12 – Vistas da Lagoa Rodrigo de Freitas, em 1936 e atual55 com acréscimo de 
aterros nas margens. 

 
 
Em uma imagem de 1938, a área do Batalhão pode ser visualizada (Figura 9.4.4-13), 
indicando uma ocupação diferenciada em relação a área próxima a praia, no Leblon, 
que se encontra planificada. Abaixo do Jóquei, o aglomerado que se encontra na 
margem da Lagoa Rodrigo de Freitas corresponde a favela da Praia do Pinto. 
 

 
Figura 9.4.4-13 – Área do Leblon em 193856. Vista sentido Norte.  
Local aproximado do 23º BPM indicado com círculo em vermelho. 

 
 
Com o crescimento da urbanização nessa região foram sendo retiradas as ocupações 
irregulares, particularmente os aglomerados das populações pobres, várias 
provavelmente associadas à manutenção de povoamentos de antigas famílias de 
escravos que teriam se estabelecido na área. Ressalta-se, nesse contexto, o Quilombo 
de Sacopã, que foi reconhecido pela Fundação Palmares em 2004, localizado na Lagoa 
(Rua Sacopã, 250). Dados mais aprofundados sobre essa parcela da população 
                                                 
55 Foto de 1936: http://www.almacarioca.com.br/imagem/fotos/rioantigo2/fotoa200.htm; foto recente: 
retirada do CDROM, Rio de Janeiro, Leizer Multimídia, 4a ed. 
56 Foto: http://www.rioquepassou.com.br/2007/06/22/aerea-leblon-1938/ 
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escrava que teria integrado os engenhos e demais fazendas da região se mantém 
obscurecidos nas descrições históricas sobre a ocupação da zona sul. 
 
Referências aos antigos assentamentos das populações mais pobres nas bordas da 
Lagoa Rodrigo de Freitas (Figuras 9.4.4-14 e 9.4.4-15) reportam as ações 
governamentais de reassentamento das famílias entre as décadas de 1940 e 1960 em 
moradias na área como a Cruzada São Sebastião, no Jardim de Alah, e o conjunto 
habitacional popularmente conhecido como Minhocão, na Gávea. 
 

 
Figura 9.4.4-14 – Favela da Praia do Pinto: vista geral e detalhe de habitação57. 

 
 

 
Figura 9.4.4-15 – Favela do Largo da Memória, área do atual 23º BPM, Canteiro do Batalhão, 

Leblon. A queima dos barracos fazia parte do processo de remoção. 
 
 
Na visita as instalações do Batalhão da Polícia Militar no Leblon verificou-se que a 
maior parte das edificações é recente, coerente com a implantação do 8º Grupo de 
Artilharia de Costa Motorizado – 8º GACosM na década de 1940 (Figura 9.4.4-16).  
 

                                                 
57 Fotos: http://www.almacarioca.com.br/imagem/fotos/rioantigo2/fotoa200.htm 
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Figura 9.4.4-16 – Aspecto das edificações na área do 23º BPM e ao fundo o acesso ao 

Batalhão pela Avenida Bartolomeu Mitre, Leblon. 
 
 
Algumas fotos da década de 1940 no período de ocupação do local pelo Exército 
revelam algumas edificações nas proximidades com um tipo de arquitetura mais 
antiga e mostram as tropas em formação. É provável que as fotos retratem o atual 
Largo da Memória, tendo sido tomadas a partir do prédio onde se tem acesso ao 
batalhão, na Avenida Bartolomeu Mitre (Figura 9.4.4-17). 
 

 

 

Figura 9.4.4-17 – Imagens da década de 1940 na área onde se encontra o  
23º BPM quando ali estava instalado o 8º GACOSM do Exército. 
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Vestígios de edificações mais antigas na área do Batalhão foram observados através 
de restos de pisos, muro de tijolos maciços e algumas palmeiras alinhadas no lado 
oeste (a presença destas palmeiras era comum em entradas de casas e fazendas 
históricas), próximo ao canal da Avenida Visconde de Albuquerque. Em um galpão, 
adjacente as palmeiras, foi verificado um piso antigo no seu interior e, mais ao norte, 
o muro de tijolos e um piso avermelhado (Figura 9.4.4-18 a 9.4.4-20). 
 

    

 
Figura 9.4.4-18 – Palmeiras e edificação com piso antigo no interior. Área de  

canteiro no 23º BPM. 
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Figura 9.4.4-19 – Piso antigo (tipo hidráulico) encontrado na edificação registrada na Figura 

9.4.4-21. Vista geral e em detalhe. Área de canteiro no 23º BPM. 
 
 

    
Figura 9.4.4-20 – Tijolos maciços expostos e piso avermelhado. Área de canteiro no 23º 

BPM. 
 
 

No entorno da área do Batalhão alguns bens históricos são protegidos na instância 
municipal, na categoria de preservados. Dois edifícios da década de 1950, de 
arquitetura moderna, estão situados na Avenida Visconde de Albuquerque, nº 986 e 
na Rua Capitão César de Andrade, nº 66. No fim da rua General Urquiza a escadaria 
que dá acesso a rua Capitão César de Andrade é tombada e dois edifícios na esquina 
entre essas duas ruas são bens preservados, com endereço na rua General Urquiza 
242 e 263 (Quadro 9.4.4-3). 
 
Outra área de canteiro do empreendimento está localizada próxima a embocadura do 
canal da Avenida Visconde de Albuquerque, na Praça Atahualpa. Tanto a praça como 
as pontes sobre o canal da Avenida Visconde de Albuquerque são tombados pelo 
poder público municipal. Essa área, na década de 1930, fazia parte do circuito de 
corridas da Gávea que seguia em direção a Avenida Niemeyer. Algumas fotos antigas 
da região mostram o canal com as construções tombadas no canal da Av. Visconde de 
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Albuquerque e o local da praça utilizado como estacionamento (Figuras 9.4.4-21 e 
9.4.4-22). 

 
Figura 9.4.4-21 - Corrida do Circuito da Gávea, tirada do Mirante do Leblon na década de 

4058.  
 
 

 
Figura 9.4.4-22 – Imagem da corrida em 1935 com pilotos subindo a  

Avenida Niemeyer e imagem do antigo hotel Leblon.59 
 

 
As imagens atuais da área revelam alguns elementos arquitetônicos da estrutura do 
canal que ainda permanecem e a fachada do antigo hotel Leblon, que é tombada a 
nível municipal (Figuras 9.4.4-23 e 9.4.4-24). 
 

                                                 
58http://www.obvio.ind.br/Autodromos%20do%20Rio%20de%20Janeiro%20-%20as%20primeiras%20 
corridas %20do%20Brasil.htm 
59 Idem anterior. 
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A Praça Atahualpa é utilizada como parada final de algumas linhas de ônibus e ali há 
uma pequena área de lazer (Figura 9.4.4-25). Na porção ao sul da praça há um 
monumento em bronze que homenageia o Dr. Othon Xavier de Brito Machado, com 
painel feito pelo artista Ruffo Fanucchi, em 1951 (Figura 9.4.4-26). 
 

 

Figura 9.4.4-23 – Fachada preservada do antigo hotel Leblon.  
Foto tirada a partir da Praça Atahualpa. 

 
 

 

   
Figura 9.4.4-24 – Aspectos arquitetônicos do canal da Avenida Visconde de Albuquerque, na 

área da Praça Atahualpa (Coordenadas UTM 681690 E; 7456731 N). 
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Figura 9.4.4-25 – Área de lazer infantil. Praça Atahualpa. 

 
 

   
Figura 9.4.4-26 – Monumento em homenagem a Dr. Othon Xavier de Brito Machado. 

Praça Atahualpa. 
 
 

No entorno da Praça Atahualpa destacam-se três bens preservados pelo município 
(APAC-Leblon), que se encontram na Avenida Visconde de Albuquerque, números 
129, 171 e 187 (Quadro 9.4.4-3). 
 
Outro importante canal no Leblon é o associado ao Jardim de Alah e que foi 
selecionado para a instalação de canteiro de obras e estação para a expansão da 
Linha 4 do Metrô. 
 
Os dados históricos sobre a ocupação da área se reportam a ação de saneamento da 
Lagoa Rodrigo de Freitas. Em imagens da década de 1930 já se pode ver o canal 
aberto e a vista obtida pode ser comparada com a foto atual (Figura 9.4.4-27). 
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Figura 9.4.4-27 – Canal Jardim de Alah em 193160 e em foto atual. 

 
 
Na década de 1940 a área das praças ali existentes já se apresentava ajardinada 
composta pela Praça Almirante Saldanha Gama, Grécia e Poeta Gibran. A proposta de 
uso do local para lazer na época é notável, com pessoas passeando de barco ao longo 
do canal (Figuras 9.4.4-28 e 9.4.4-29). A criação destes espaços de lazer se atribui ao 
arquiteto J.S. Azevedo Neto, que trabalhou no urbanismo da cidade entre as décadas 
de 1930 e 1950. No caso das embarcações utilizadas no Jardim de Alah estas 
serviriam para passeios desde a Lagoa. 
 

 

Figura 9.4.4-28 – Jardim de Alah, postal da década de 1940. 
 
 

                                                 
60 Foto: http://cronicascariocas.com.br/rioempeb.htm 
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Figura 9.4.4-29 – Jardim de Alah, provavelmente em 195061 e atual. 

 
 
Em 1955 foram inaugurados no local os prédios da Cruzada São Sebastião, voltados 
para a área do Jardim de Alah. O conjunto pode ser visualizado em uma imagem 
aérea da área (Figura 9.4.4-30), do ano de 1959, e na Figura 9.4.4-31 a fachada e 
parte do conjunto no ano atual. 
 

 
Figura 9.4.4-30 – Vista do Leblon em 1959, com Jardim de Alah e conjunto com dez prédios 

da Cruzada São Sebastião. (Foto: AGCRJ/ 428. Apud ABREU 1997:134) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 http://veja.abril.com.br/vejarj/230806/urbanismo.html 
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Figura 9.4.4-31 – Prédios da Cruzada São Sebastião construídos na década de 1950. A 

esquerda, fachada na Avenida Borges de Medeiros e, a esquerda, vista de outros prédios do 
conjunto a partir da Praça Grécia, no Jardim de Alah. 

 
 
Nas praças que se integram no Jardim de Alah destacam-se os monumentos 
instalados que reportam momentos históricos da cidade e as esculturas que lhe 
proporcionam um conjunto de riqueza cênica relevante. O valor cênico, entretanto, é 
prejudicado pelas condições de má conservação das praças e odor desagradável 
proveniente do canal. Em uma foto da década de 1950, o monumento ao Almirante 
Saldanha Gama já está presente e foi parcialmente fotografado na visita ao local, na 
direção oposta (Figura 9.4.4-32). A estátua do Almirante Saldanha Gama, feita em 
bronze e granito, data de 1946 e é uma obra do artista Antonio Caringi. 
 

  

Figura 9.4.4-32 - Jardim de Alah, na década de 195062 e atualmente, com monumento ao 
Almirante Saldanha Gama, que dá o nome a praça. 

 
 
A Praça Grécia, que dá sequência a Praça Saldanha Gama, é mais extensa e possui 
diversos monumentos bem como maior diversidade de elementos de paisagismo no 
conjunto de jardins. 
 
Um cartão postal antigo revela a beleza cênica da composição dos jardins (Figura 
9.4.4-33), com alguns elementos que ainda permanecem atualmente, como pode ser 
comparado com a Figura 9.4.4-34. Nas fotos recentes foram registrados os 

                                                 
62 Foto: http://www.rioquepassou.com.br/2005/12/05/jardim-de-alah-anos-50/ 
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monumentos do século XX, em mármore carrara (Protecção e Mulher e o Felino63) e 
em bronze (Presidente Dutra64), assim como a placa comemorativa da recuperação do 
local em 2003 (Figuras 9.4.4-35 a 9.4.4-37). 
 

 
Foto 9.4.4-33 – Jardim de Alah sem data65, Praça Grécia. 

 
 

 
Figura 9.4.4-34 – Praça Grécia, Jardim de Alah. 

 
 

                                                 
63 A estátua Mulher e felino não teve a identificação do artista e a Proteção data de 1906, obra do artista 
Auguste Hippolyte Peyrol. 
64 Obra do artista Santos Leal. 
65 Cartão postal: http://www.fotolog.com.br/sorio/60951806 
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Figura 9.4.4-35 – Estátua Mulher e o Felino e Protecção, Praça Grécia, Jardim de Alah. 

 
 

 
Figura 9.4.4-36 – Busto em bronze do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Praça Grécia, Jardim de 

Alah. 
 
 

   
Figura 9.4.4-37 – Placa comemorativa da revitalização da área do Jardim de Alah em 2003 

pelo poder público municipal. 
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No entorno do Jardim de Alah alguns bens protegidos pelo município foram 
registrados, destacando-se o Clube Monte Líbano. Tombado parcialmente na esfera 
municipal pela sua imagem cultural e fachadas arquitetônicas, foi construído em 1946 
sobre áreas de aterro realizado após a década de 1930, por iniciativa da comunidade 
libanesa do Rio de Janeiro (Figura 9.4.4-38). 
 
Os Decretos Municipais relacionados à proteção deste e de outros bens da APAC 
Leblon são os Decretos nº 20300/27-07-2001 e nº 28223/26-07-2007 (Quadro 9.4.4-
3). No lado de Ipanema, os bens se encontram protegidos pelos Decretos nº 
23.161/21-07-2003 e nº 28.224/26-07-2007, integrados a APAC Ipanema (Quadro 
9.4.4-4). 
 

  
Figura 9.4.4-38 – Clube Monte Líbano, vista geral e entrada66. 

Avenida Borges de Medeiros, nº 701, Leblon. 
 
 
Outros bens patrimoniais do entorno do Jardim de Alah, são os edifícios localizados na 
Avenida Borges de Medeiros nos números 179 e 205 e que se encontram na categoria 
de preservados (APAC-Leblon). Na Avenida Epitácio Pessoa foram relacionados os 
edifícios (APAC-Ipanema) dos números 70, 84, 186, 214, 318 e 604 (preservados); e 
204, 224 e 332 (tutelados). Uma casa, a de número 214, um imóvel preservado a 
nível municipal, se destacou pela modificação da fachada, especialmente o muro de 
entrada. Ao comparar a imagem existente na ficha de cadastro arquitetônico dos bens 
incluídos na APAC de Ipanema com as fotos disponíveis no Google Earth (Street View) 
e a Figura 9.4.4-39 tirada na visita de campo ao Jardim de Alah se pode notar a 
modificação ocorrida. 

                                                 
66 A foto da direita foi retirada da ficha cadastral do bem. Fonte: PREFEITURA DO RIO DE 
JANEIRO/Secretaria Municipal das Culturas/DGPC/Divisão de Cadastro e Pesquisas/ Cadastro de Bens 
Imóveis de Valor Individual, ficha nº1. 
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Figura 9.4.4-39 – Momentos da edificação situada na Avenida Epitácio Pessoa nº 214, Jardim 

de Alah. Fontes das fotos (da esquerda para a direita): cadastro arquitetônico da APAC 
Ipanema; Google Earth (Street View) e atual.  

 
Outros logradouros considerados no entorno do Jardim de Alah foram o edifício e casa 
da Rua Barão da Torre, nº 691 e nº 698, respectivamente (preservados) e o edifício 
na Rua Redentor nº 353 (tutelado), além do bem tombado a Escola Municipal 
Henrique Dodsworth na Avenida Epitácio Pessoa nº 474 (APAC – Ipanema) no entorno 
do Jardim de Alah. 
 
Finalmente, se encontra protegido na esfera municipal o conjunto de praças do Jardim 
de Alah, a Almirante Saldanha Gama, a Grécia e Poeta Gibran tombadas 
definitivamente pelo Decreto nº 20.300 de 27 de julho de 2001 (cria a APAC do 
Leblon). 
 
Na área do Leblon, a Praça Antero de Quental (Figuras 9.4.4-40 e 9.4.4-41), outra 
selecionada para a implantação de um canteiro e da estação Antero de Quental, se 
encontra no centro da área loteada do bairro. Sua história se associa ao loteamento 
inicial do Leblon, no início do século XX, quando foi aberta a Praça Dr. Frontin sob a 
responsabilidade da Companhia Industrial da Gávea. 
 
Esta praça possui um espaço de lazer para pessoas idosas e equipamentos para 
atividades físicas, situando-se próxima dos limites da APAC do Leblon, tendo os 
quarteirões a oeste e ao norte alguns bens integrantes desta APAC. 
 

 
Figura 9.4.4-40 – Praça Antero de Quental vista de cima67. 

                                                 
67 http://wiki.worldflicks.org/pra%C3%A7a_antero_de_quental.html 
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Figura 9.4.4-41 – Área de lazer, Praça Antero de Quental, Leblon. 

 
 

As construções e usos da praça são recentes com estruturas em cimento e local de 
venda de plantas ornamentais (Figuras 9.4.4-42 e 9.4.4-43). 
 

   
Figura 9.4.4-42 – Estrutura de cimento e local de venda de plantas ornamentais.  

Praça Antero de Quental, Leblon. 
 
 

 
Figura 9.4.4-43 – Acesso interno da Praça Antero de Quental, Leblon. 
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No entorno da Praça Antero de Quental os bens protegidos são da categoria tutelados, 
compreendendo os números 734; 802 e 822 da Avenida Ataulfo de Paiva; 297 e 310 
da Avenida Bartolomeu Mitre; 801 da Avenida General San Martin; e 63, 67 e 71 da 
Avenida General Urquiza. Um edifício que se encontra na situação de preservado, está 
situado na Avenida General San Martin nº 820, e, como se encontra próximo a 
esquina, ao lado do número 63 da Avenida General Urquiza, um bem tutelado, foi 
incluído no conjunto que se encontra no entorno da praça (Quadro 9.4.4-3). 
 
Na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, se encontra outra área de estação e 
canteiro de obras do empreendimento, sendo esta área incluída na APAC de Ipanema, 
incluindo-se a própria praça entre os bens tombados no município. 
 
A área da Praça Nossa Senhora da Paz é bastante antiga, associada ao loteamento 
Vila Ipanema criado no final do século XIX (Figura 9.4.4-44). Nesta época adquiriu o 
nome de Coronel Henrique Valadares, depois foi chamada de Souza Ferreira e, em 
1936, recebeu a denominação atual. 
 

 
Figura 9.4.4-44 – Praça Nossa Senhora da Paz em meados do século XX.68 

 
 
O primeiro ajardinamento da praça data de 1932 e atualmente conta com 
monumentos e área de lazer, espaço destinado a cães e um número significativo de 
árvores, estando cercada por um gradil de ferro (Figuras 9.4.4-45 a 9.4.4-48). 
 

                                                 
68 Foto do acervo do colégio Notre Dame (Imagem do site: http://www.flickr.com/photos/ 
frenetico/34417 10269/). 
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Figura 9.4.4-45 – Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 

 
 

 
Figura 9.4.4-46 – Área de lazer para cães. Lado da Rua Maria Quitéria.  

Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 
 
 
Os gradis de ferro estão passando por uma recuperação pelo poder público municipal 
(Figura 9.4.4-47). No lado. externo, na calçada que contorna a praça, a pavimentação 
é recente (Figura 9.4.4-48). 
 

   
Figura 9.4.4-47 – Portão (esquina da Rua Maria Quitéria com Visconde de Pirajá) e informe 

sobre recuperação do gradil pela prefeitura. Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-476

 

 
Figura 9.4.4-48 – Calçada no entorno Praça Nossa Senhora da Paz, ao longo da Rua Barão da 

Torre em sentido a Rua Joana Angélica. 
 
 
Tombada a nível municipal, a Praça Nossa Senhora da Paz possui um monumento 
tombado nos seus limites que é o de homenagem a Pinheiro Machado, que lutou pela 
implantação da República. Esta é uma obra em bronze de 1931, realizada pelo artista 
Hildegardo Leão Veloso. O monumento tem uma base em degraus onde se eleva um 
conjunto quadrilátero com baixos-relevos nas quatro quinas, feitos em bronze, e, nas 
faces colunas, em frente as quais, nas duas laterais, imagens femininas simbolizam a 
glória e a apoteose. Na face principal está a estátua de Pinheiro Machado. (Figuras 
9.4.4-49 e 9.4.4-50). 
 

   
Figura 9.4.4-49 – Monumento com estátua de Pinheiro Machado (geral e detalhe). 

Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 
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Figura 9.4.4-50 – Monumento com estátua de Pinheiro Machado (laterais). 

Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 
 
 
Outro monumento é o busto de Mário Pedrosa, em bronze, feito pelo artista Romeu 
Alves e datando do início do século XX (Figura 9.4.4-51). 
 

 
Figura 9.4.4-51 – Busto de Mário Pedrosa. 

Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 
 
 
Algumas obras artísticas são mais recentes, como a escultura Primavera, também 
feita em bronze, de autoria da artista Lúcia Guerreiro e com data de 1989 (Figura 
9.4.4-52). 
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Figura 9.4.4-52 – Estátua Primavera em bronze, de 1989, da artista Lúcia Guerreiro  

(Geral e detalhe). Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 
 
 

Outras duas compreendem a escultura em resina que recebeu o nome de “Interação” 
feita em 1992 pela artista Mazeredo, e a estátua “A menina dos balões encantados” 
feita em bronze com data de 2007. Esta foi uma doação da artista Sandra Guinle 
(Figura 9.4.4-53). 
 

   
Figura 9.4.4-53 – Estátuas Interação e A menina dos balões encantados. 

Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 
 
 
Destacam-se também duas placas, uma do marco da Igreja de Nossa Senhora da Paz, 
finalizada em 1921, e outra de homenagem ao médico nefrologista carioca José 
Roberto Coelho da Rocha, apaixonado pelo Rio de Janeiro (1940-2008). Os dois 
monumentos têm acabamento em pedra polida (Figura 9.4.4-54). 
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Figura 9.4.4-54 – Marco da Igreja Nossa Senhora da Paz e placa em homenagem ao médico 

José Roberto Coelho da Rocha. Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 
 
 
No entorno da praça há vários bens protegidos a nível municipal, dentre eles a Igreja 
Nossa Senhora da Paz, de 1921, situada na Avenida Visconde de Pirajá nº 339 que é 
tombada também (Figura 9.4.4-55). 
 

 
Figura 9.4.4-55 – Igreja de Nossa Senhora da Paz, Ipanema. 

 
 
Entre os bens preservados, os edifícios de arquitetura moderna sob esta categoria se 
encontram na Rua Joana Angélica nº 70 e na Avenida Visconde de Pirajá nº 336. 
 
Os inseridos na categoria tutelados ocorrem em maior número, distribuídos pelas ruas 
Barão da Torre, números 334, 340, 348, 354, 358, 362, 368, 376, 378, 380, 388, 
390, 394, 398 e 422; Rua Joana Angélica nº 108; Rua Maria Quitéria números 70, 74, 
85, 95, 99, 107; e Rua Visconde de Pirajá números 336 e 395. 
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Ipanema ainda se destaca pelas características de caráter imaterial do bairro, 
encontrando-se nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Paz locais tradicionais 
da sociedade carioca. Em uma das edificações tuteladas, situada na Rua Maria 
Quitéria, 70, funciona a Lanchonete Polis Sucos, considerada patrimônio imaterial da 
cidade. 
 
O bairro possui vários outros elementos relevantes para identidade cultural da cidade, 
destacando-se, segundo os estudos realizados pelo núcleo de preservação do 
patrimônio cultural do município, a Banda de Ipanema69, o bar “Garota de Ipanema”, 
a feira de artesanato, a “Feira Hippie” na Praça General Osório70, o Bloco Carnavalesco 
Simpatia É Quase Amor, a Casa de Cultura Laura Alvim, a Casa Futurista, o Teatro 
Ipanema e o Posto Nove, na Avenida Vieira Souto. 
 
Na área de estudo do empreendimento, considerando o entorno das áreas utilizadas 
para a instalação da expansão Linha 4 Metrô, na saída de emergência, situada no 
cruzamento entre a Farme de Amoedo e a Rua Barão da Torre, se relaciona o Bar 
Bofetada, cujo endereço é Rua Farme de Amoedo nº 87 (Quadro 9.4.4-4).  
 
Nesta mesma rua, protegidos a nível municipal (Quadro 9.4.4-3), ainda se encontram 
os bens edificados dos números 103, 107, 109, 116, 118 (tutelados) e 105, 112 
(preservados). 
 
Nessa área ainda foram registrados outros bens sob a proteção municipal na categoria 
de preservados, quais sejam o edifício e casa na Rua Barão da Torre nº 133 e nº 135 
fds, respectivamente (Quadro 9.4.4-3). 
 
No cruzamento entre as ruas Visconde de Pirajá e Aníbal de Mendonça não foram 
registrados bens sob a proteção patrimonial. 
 
No Leblon, os locais destinados as saídas de emergência e poço de ventilação se 
relacionam a alguns elementos protegidos pelo município. 
 
No cruzamento entre a avenida Visconde de Albuquerque e a rua Igarapava dois 
edifícios da categoria preservados foram identificados, situados na Avenida Visconde 
de Albuquerque, números 187 e 297. 
 
Em um contexto mais geral de localização dos canteiros, estações e demais áreas a 
serem utilizadas para a implantação do empreendimento, foram levantados os bens 
que se encontram no seu entorno e estão sob a proteção simultânea ou não das três 
instâncias administrativas (federal, estadual e municipal), cujo papel é significativo 
para compor o contexto histórico da área de pesquisa. 
 
Desta forma, conforme discriminado no Quadro 9.4.4-5, se relacionam os elementos 
da paisagem e alguns dos bens relacionados aos bairros de Copacabana, Gávea, 
Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon, Praça da Bandeira (associado a Santo 
Cristo, Saúde e Gamboa, incluídos no SAGAS, bairros da APAC da região) e São 
Conrado. 
 

                                                 
69 Decreto 23926 de 23-01-2004 (Livro de Registro de Atividades e Celebrações). 
70 Lei nº 5286/2011 de 27-06-2011. 
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Na Zona Sul, os bairros estudados se encontram relacionados em um mesmo 
processo, considerando os primórdios da ocupação histórica, tendo como importante 
marcos paisagístico e patrimonial os seguintes aspectos: o conjunto paisagístico e 
espelho d’água da lagoa Rodrigo de Freitas e sua proximidade com o Morro Dois 
Irmãos e o Parque Nacional da Floresta da Tijuca nos trechos do maciço da Tijuca e, 
estes últimos, inseridos no conjunto da Serra do Mar e Mata Atlântica. Acrescentando 
os elementos litorâneos, se considerou a Pedra do Arpoador e o conjunto urbano 
paisagístico que engloba a orla de Copacabana, Arpoador, Ipanema e Leblon. Em São 
Conrado, o Morro da Pedra Bonita, onde fica a rampa de voo de asa delta, também se 
encontra protegido pelo patrimônio municipal. 
 
Nas proximidades dos bairros da Gávea e Jardim Botânico ocorrem alguns elementos 
importantes da ocupação histórica que são o Solar Grandjean de Montigny (Figura 
9.4.4-56), tombado a nível federal, ocupando área do terreno da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), e a edificação da Escola Municipal Luiz Delfino (Figura 
9.4.4-57). Estes bens estão localizados na Rua Marquês de São Vicente, nº 233 e nº 
238, respectivamente. 
 

 
Figura 9.4.4-56 – Solar Grandjean de Montigny, Gávea.71 

 
 

  
Figura 9.4.4-57 – Escola Municipal Luiz Delfino, Gávea, s/d.72 

 
 

                                                 
71 Foto: http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/solar/historia_solar.html 
72 Fotos: http://www.rioquepassou.com.br/2004/03/30/1622/ e Street View do Google Maps. 
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Na Rua Padre Leonel Franca, também foi construído em 1953-1954 o Conjunto 
Residencial Marquês de São Vicente, projeto do Arquiteto Afonso Eduardo Reidy 
(Figura 9.4.4-58). Este conjunto habitacional estava inserido no contexto das políticas 
de caráter social das décadas de 1940 e 1950, fazendo parte dos projetos 
desenvolvidos pelo Departamento de Habitação Popular, que pretendia alojar as 
populações de baixa renda em habitações adequadas. O conjunto Marquês de São 
Vicente, popularmente conhecido como “Minhocão” teria sido planejado para abrigar 
famílias que habitavam o Parque Proletário da Gávea, após sua remoção da Favela do 
Largo da Memória, em 1942. Este Parque estava instalado onde atualmente se 
encontra o estacionamento da PUC (Figura 9.4.4-59). 
 
Em 2001, o Conjunto Residencial Marquês de São Vicente foi tombado pelo município 
através da Lei nº 3300 de 12 de novembro de 2001. 
 

 
Figura 9.4.4-58 – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente (conhecido como 

“Minhocão”).73 
 

                                                 
73Foto: http://www.rioquepassou.com.br/2004/10/04/parque-proletario-da-gavea-vii/ 
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Figura 9.4.4-59 – Parque Proletário da Gávea, local hoje ocupado pelo estacionamento da 

PUC.74 
 
 
Outros bens relacionados se encontram no entorno da área, caracterizando-se como 
locais representativos da ocupação nas encostas e o início da ocupação mais efetiva 
da área no século XIX, como a Praça Santos Dumont, anteriormente conhecida como 
Largo das Três Vendas, ponto final dos bondes e área de comércio da Freguesia da 
Gávea. 
 
No Jardim Botânico, os bens que se destacam para a história da região são o Parque 
Lage, o Jardim Botânico, a Capela de Nossa Senhora da Cabeça (construída no início 
do século XVII, em terreno do antigo Engenho d’El Rey – Figura 9.4.4-60), bens 
tombados a nível federal. No âmbito estadual e municipal se destacam bens 
representativos do processo de expansão da ocupação da área no século XIX, como a 
Represa do rio Cabeça, o Reservatório e açude dos Macacos e diversos imóveis da Vila 
Operária Chácara do Algodão. No século XX, o Hospital da Lagoa representa uma das 
obras do arquiteto Oscar Niemeyer, que influenciou a arquitetura na zona sul. 
 

  
Figura 9.4.4-60 – Capela de Nossa Senhora da Cabeça antes do restauro (1) e após o 

restauro (2). 
 

                                                 
74Foto:  http://www.ccpg.puc-rio.br/70anos/no-tempo/ha-40-anos/1974/remocao-do-parque-proletario-
da-gavea 

1 2 
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Na região da Lagoa, os bens relacionados no seu entorno são a Obra do Berço, 
primeira obra de Niemeyer, e o monumento a Quintino Bocaiúva, na Fonte da 
Saudade, tombado no âmbito estadual. Com proteção na esfera federal, uma 
importante referência histórica é o Quilombo do Sacopã, certificado pela Fundação 
Palmares em 2004. 
 
No loteamento da faixa litorânea arenosa, Copacabana reúne elementos significativos 
da caracterização da Zona Sul, sendo relacionados bens que se encontram próximos 
da área de Ipanema e no entorno da área considerada para as atividades do 
empreendimento na Praça General Osório, particularmente nas rotas de tráfego a 
serem utilizadas para as obras. 
 
Desta forma, foram destacados os bens mais representativos, como o Hotel 
Copacabana Palace, o Forte de Copacabana e Ponta de Copacabana e Arpoador 
(Figuras 9.4.4-61 e 9.4.4-62), o Reservatório do Cantagalo (Figura 9.4.4-63), os 
edifícios Guarujá, do INSS e a Casa de Villhot (Figura 9.4.4-64). 
 

   
Figura 9.4.4-61 – Hotel Copacabana Palace e Forte de Copacabana.75 

 
 

  
Figura 9.4.4-62 - Ponta do Arpoador na década de 1930 e atualmente.76 

 
 

                                                 
75 Fonte: http://ama2345decopacabana.wordpress.com/bens-tombados/ 
76 Fotos do Arpoador: http://www.rioquepassou.com.br/?s=arpoador e http://www.rio.rj.gov.br 
/web/riotur/exibeconteudo?article-id=157248 
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Figura 9.4.4-63 – Edificação do Reservatório de Cantagalo e Casa de Villot.77 

 
 
Em Ipanema e no Leblon são relevantes as praças que estão relacionadas ao 
empreendimento. A Praça General Osório, em Ipanema, é tombada pela prefeitura e o 
Chafariz das Saracuras é um monumento importante ali localizado, tombado a nível 
federal (Figura 9.4.4-64). No mesmo bairro está localizada a Praça Nossa Senhora da 
Paz relatada anteriormente e que é tombada a nível municipal. 
 
 

  
Figura 9.4.4-64 – Chafariz das Saracuras, Praça General Osório, Ipanema.78 

 
 
No Leblon, conforme apontado anteriormente são tombadas as praças Atahualpa e as 
integrantes do Jardim de Alah pelo Decreto nº 20.300 de 27 de julho de 2001 (APAC- 
bairro do Leblon) que relata em seu artigo 5° a prévia aprovação pelo Conselho 
Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro quaisquer obras ou 
intervenções a serem executadas nos referidos bens. 
 
Finalmente, a Estação Barão de Mauá que pertencia a antiga ferrovia da Leopoldina é 
um bem tombado no âmbito estadual e está situada na Avenida Francisco Bicalho, 

                                                 
77 Fonte: Ficha de Cadastro do INEPAC do Reservatório de Cantagalo e http://ama2345decopacabana. 
wordpress.com/bens-tombados/ 
78 Imagens do Chafariz das Saracuras de Magalhães Correa e foto recente. Retiradas de 
http://rememorarte.blog.br/?p=322 
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s/nº, no bairro Praça da Bandeira, tendo sua área de pátio selecionada para um 
canteiro de obra para a expansão da Linha 4 do Metrô. 
 
A Estação Barão de Mauá foi inaugurada em 1926, sendo a estação central da então 
Leopoldina Railway (Figuras 9.4.4-65 a 9.4.4-71). Em 1950 já com o nome de E.F. 
Leopoldina, foi encampada pelo Governo Federal, sob a jurisdição do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, ficando subordinada ao Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro. Em 1957, seria integrada a Rede Ferroviária Federal S.A. e foi utilizada até 
2002. 
 

   
Figura 9.4.4-65 – Estação Barão de Mauá quando ainda em construção em 1924/26 e vista 

geral com Canal do Mangue em primeiro plano na década de 1920.79 
 
 

 
Figura 9.4.4-66 – Frontão com nome da ferrovia na fachada principal da Estação Barão de 

Mauá, Praça da Bandeira.80 
 
 

                                                 
79 Fotos: Augusto Malta, apud RODRIGUEZ, 2004:127; e http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_ 
petropolis/fotos/brmaua20.jpg 
80 Fonte: Augusto Malta, apud RODRIGUEZ, 2004:127. 
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Figura 9.4.4-67 – Parte superior da fachada principal e do interior (bilheteria na entrada e 

gare). Estação Barão de Mauá, Praça da Bandeira. 
 
 

   
Figura 9.4.4-68 – Gare, acesso a plataforma e sala de supervisão  

da Estação Barão de Mauá, Praça da Bandeira. 
 
 

   
Figura 9.4.4-69 – Saguão de entrada e busto em homenagem ao Barão de Mauá e capela. 

Estação Barão de Mauá, Praça da Bandeira. 
 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-488

   
Figura 9.4.4-70 – Área posterior e lateral direita da Estação Barão de Mauá, Praça da 

Bandeira. 
 
 

  
Figura 9.4.4-71 – Vagões em estado precário. Estação Barão de Mauá, Praça da Bandeira. 

 
 
No pátio da Estação a área possui algumas instalações, destacando-se a Escola 
Nacional de Circo. O terreno em volta está mal cuidado, com restos de materiais da 
ferrovia, como trilhos, peças, vagões, encobertos por muito mato e lixo (Figura 9.4.4-
72). 
 

 
Figura 9.4.4-72 – Parte do ramal ferroviário em estado de abandono, com lixo e mato. 
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Nas proximidades da área dos trilhos e de fossos existentes na porção sul do terreno 
onde se encontram os pilares do Viaduto Professor Rufino de Almeida Pizarro, foram 
observados sedimentos revirados em que se registraram alguns fragmentos de louças 
brancas e ladrilho hidráulico (Figura 9.4.4-73). 
 

 

 
Figura 9.4.4-73 – Restos de materiais históricos encontrados em sedimento revirado com 

lixo. No detalhe, fragmento de ladrilho hidráulico. 
 
 
As instalações da Escola Nacional de Circo se encontram apoiadas sobre alguns 
trilhos, sendo o intervalo entre eles cimentado, formando uma espécie de calçada. Os 
trilhos também servem de apoio para uma lona da Escola (Figuras 9.4.4-74 e 9.4.4-
75). 
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Figura 9.4.4-74 – Instalação da Escola de Circo construída sobre os trilhos. 

 
 

  
Figura 9.4.4-75 – Lona da Escola de Circo. Na foto da direita apoio da lona nos trilhos da 

antiga ferrovia. 
 
 

Outros elementos observados na área da Estação Barão de Mauá foram estruturas 
para a realização de um evento, o “Back2black Festival” que conta com apoio da 
iniciativa privada e do Estado do Rio de Janeiro. Na visita de campo, registrou-se que 
estas estruturas estavam sendo colocadas na porção sul do pátio e no interior da 
Estação (Figuras 9.4.4-76 e 9.4.4-77). 
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Figura 9.4.4-76 – Montagem de estruturas para a realização do evento “Back2black Festival”. 

 
 

 

 
Figura 9.4.4-77 – Andaimes e pessoal preparando a estrutura do “Back2black Festival” no 

interior da Estação Barão de Mauá. 
 
 

Para registrar as características das estruturas utilizadas no evento, algumas fotos da 
página do mesmo foram relacionadas. Nestas, se pode verificar a estrutura do palco, 
as peças suspensas em fase de colocação e o público durante o evento. 
 
Outras dependências da estação também foram utilizadas, como a bilheteria no 
saguão de entrada, a plataforma e os vagões (Figuras 9.4.4-78 a 9.4.4-80). 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
9-492

   
Figura 9.4.4-78 – Palco e colocação das peças suspensas no evento “Back2black Festival” no 

interior da Estação Barão de Mauá.81 
 
 

     
Figura 9.4.4-79 – Público e palco do “Back2black Festival” no interior da Estação Barão de 

Mauá.82 
 
 

  
Figura 9.4.4-80 – Realização do evento “Back2black Festival” Área de bilheteria e 

plataforma.83 

                                                 
81 http://www.back2blackfestival.com.br/fotos 
82 http://www.back2blackfestival.com.br/fotos 
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A área da Estação Barão de Mauá, tanto as dependências principais como o pátio, 
reúne uma série de elementos relevantes sobre o patrimônio ferroviário, destacando a 
influência arquitetônica inglesa nas estruturas de ferro da gare e vários tipos de 
vagões que ali se encontram retratando diferentes períodos das composições 
adquiridas pelas ferrovias. Também, é possível observar diferentes bitolas aplicadas 
no auge da expansão deste tipo de transporte, fator importante para as dificuldades 
de interligação dos segmentos ferroviários e, consequentemente, de seu bom 
desenvolvimento como serviço de transporte em sua história. 
 
A Estação Barão de Mauá é um exemplo importante deste processo, necessitando de 
uma atenção ao bem tombado para sua conservação. Numa rápida observação do 
local, diversos aspectos problemáticos foram registrados, acrescentando-se a seguir 
mais algumas imagens da situação crítica para sua preservação. 
 
No prédio foram registrados descascados nas portas, fraturas do revestimento, 
pichações mesmo na parte posterior da fachada (na área interna do terreno) e muitas 
manchas que indicam prováveis infiltrações (Figuras 9.4.4-81 e 9.4.4-82). 
 

   
Figura 9.4.4-81 – Descascado na porta e fratura do revestimento.  

Estação Barão de Mauá, Praça da Bandeira. 
 
 

                                                                                                                                                                  
83 http://www.back2blackfestival.com.br/fotos 
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Figura 9.4.4-82 – Fachada posterior com manchas e pichações; No vão da sala de supervisão 

manchas no revestimento parecem indicar infiltrações. Estação Barão de Mauá, Praça da 
Bandeira. 

 
 
Na área externa, o fosso está recoberto por lixo e mato, assim como a área da 
plataforma (Figuras 9.4.4-83 e 9.4.4-84). As composições estacionadas na área da 
plataforma estão se destruindo e na área do estacionamento um vagão com o nome 
“Corcovado” é um elemento histórico exposto as intempéries, comprometendo sua 
preservação (Figura 9.4.4-85). 
 

   
Figura 9.4.4-83 – Fosso e plataforma com lixo e mato. Estação Barão de Mauá, Praça da 

Bandeira. 
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Figura 9.4.4-84 – Plataforma com lixo e mato e vagão se deteriorando. 

Estação Barão de Mauá, Praça da Bandeira. 
 
 

 
Figura 9.4.4-85 – Parte de uma composição “Corcovado” se deteriorando. 

Estação Barão de Mauá, Praça da Bandeira. 
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Quadro 9.4.4-3 – Bens de Proteção Municipal nas Áreas das Estações e Canteiros. 
Patrimônio Endereço Situação Lei/Decreto Período Características 

Praça Antero de Quental (estação e canteiro) 

Edifício 
Avenida General San 

Martin, 820 
Preservado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

1950/1960 
Prédio de cinco pavimentos mais cobertura construído 

sobre pilotis e fachada com pastilhas. Arquitetura 
modernista. 

Edifícios 
Avenida Ataulfo de Paiva, 

734, 802 e 822 
Tutelado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

s/d Edificações com oito pavimentos de arquitetura 
moderna. 

Edifícios 
Avenida Bartolomeu Mitre, 

297, 310 
Tutelado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

s/d Edificações com oito pavimentos de arquitetura 
moderna. 

Edifício 
Avenida General San 

Martin, 801 
Tutelado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

s/d 
Edificação de cinco pavimentos. Arquitetura moderna. 

Edifícios 
Avenida General Urquiza, 

63, 67, 71 
Tutelado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

s/d Edificações entre 10 e 12 pavimentos. Arquitetura 
moderna. 

Rua Igarapava/Canal da Visconde de Albuquerque 

Praça e pontes sobre o 
canal da Av. Visconde 

de Albuquerque 
Praça Atahualpa Tombado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

Década de 
1920 

Construída no período do Governo de Alaor Prata 
(1922-1926). As obras do canal haviam sido iniciadas 

no governo de Carlos Sampaio (1920-1922). 

Edifício 
Avenida Visconde de 
Albuquerque, 129 

Preservado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

1950 
Prédio de três pavimentos estilo ‘art-déco’, fachada 

com motivos geométricos, arquitetura moderna. 

Edifício 
Avenida Visconde de 
Albuquerque, 171 

Preservado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1950 

Edificação de seis pavimentos. Composição 
arquitetônica próxima da estética modernista: 

regularidade geométrica com linhas simples, pilotis e 
painel de pastilhas. 

Edifício 
Avenida Visconde de 
Albuquerque, 187 

Preservado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1950 

Edificação de quatro pavimentos. Concepção de 
formas puras, com planos escalonados das fachadas 
em linguagem moderna (protomoderna) e influência 

‘art-déco’ 

Fachada do antigo hotel 
Leblon 

Avenida Niemeyer, 2 Tombado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1922 

Projetado pelo arquiteto Antônio Januzzi e construído 
pelo espanhol João Otero Seoane. Edificação de dois 

pavimentos, fachada de arquitetura eclética 
combinada com neoclássica. 
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Patrimônio Endereço Situação Lei/Decreto Período Características 

Batalhão da Polícia Militar (canteiro) 

Edifício 
Avenida Visconde de 
Albuquerque, 986 

Preservado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1950 

Edificação de cinco pavimentos. Arquitetura na forma 
de retângulos simétricos, em diversos planos. 

Concepção racionalista (protomoderna) e influência 
‘art-déco’ 

Edifício 
Rua Capitão Cesar de 

Andrade, 66 
Preservado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1950 

Edificação com cinco pavimentos, construído em 
pilotis, com pestanas em concreto, de linhas sóbrias 

de arquitetura modernista. 

Escadaria 

No final da rua General 
Urquiza que dá acesso a 

rua Capitão Cesar de 
Andrade 

Tombado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1950 

Compensando o desnível entre as ruas Capitão César 
de Andrade e a General Urquiza compõe o conjunto 
arquitetônico de meados do século XX nesta área. 

Edifício Rua General Urquiza, 242 Preservado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1950 

Edificação residencial com cinco pavimentos, situada 
junto a escadaria tombada. Revestimento da fachada 
com pastilhas vitrificadas. Características de Art-déco 

como varandas curvas em balanço. 

Edifício Rua General Urquiza, 263 Preservado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1950 

Edificação de quatro pavimentos situada junto a 
escadaria tombada. Fachadas ornamentadas com 
frisos e sulcos em argamassa. Características da 

filiação Art-déco. 

Jardim de Alah (estação e canteiro) 

Jardim de Alah Jardim de Alah Tombado 
Decreto 20300/27-07-

2001 1938 
Inserido nas APAC Leblon e Ipanema. Compreende as 

praças Saldanha da Gama, Grécia e Poeta Gibran. 

Edifício 
Avenida Borges de 

Medeiros, 179 
Preservado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1940/1950 

Edificação de quatro pavimentos. Arquitetura com 
linhas diretas e simples, de composição geométrica 

próxima da linguagem ‘art-déco’. 

Edifício 
Avenida Borges de 

Medeiros, 205 
Preservado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1940/1950 

Edificação de três pavimentos. Arquitetura de linhas 
diretas e simples, de composição geométrica próxima 

da linguagem ‘art-déco’. A fachada foi revestida 
posteriormente com cerâmica. 

Clube Monte Líbano 
Avenida Borges de 

Medeiros, 701 
Tombado 

Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 1946 

Edificação de três pavimentos, construída em terrenos 
aterrados após 1930. A sede do clube foi projetada 

por João Khair e construída pelo arquiteto Victor 
Henrique Pozas. Com influência da arquitetura de 

Oscar Niemeyer na fachada principal possui 
características modernas, como angulações da 

fachada e pilotis. 
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Patrimônio Endereço Situação Lei/Decreto Período Características 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

70 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de três pavimentos com arquitetura de 
linguagem ‘art-déco’ popular. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

84 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de três pavimentos com arquitetura de 
linguagem ‘art-déco’popular. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

186 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de cinco pavimentos com arquitetura de 
linguagem ‘art-déco’ erudita. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

204 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d 

Edificação com dois pavimentos. Arquitetura 
moderna. 

Casa 
Avenida Epitácio Pessoa, 

214 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de dois pavimentos. Arquitetura de 
linguagem romântica lúdica europeia. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

224 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificação de três pavimentos. Arquitetura moderna. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

318 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de três pavimentos. Arquitetura de 
linguagem protomoderna. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

332 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d 

Edificação com cinco pavimentos. Arquitetura 
moderna, fachada decorada com pastilhas. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

474 
Tombado 

Decreto nº 19924 de 26-
06-1996 14-09-1943 

Edificação com três pavimentos. Arquitetura 
neocolonial/moderna. Escola Municipal Henrique 

Dodsworth. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

474 
Tombado 

Decreto nº 19924 de 26-
06-1996 14-09-1943 

Edificação com três pavimentos. Arquitetura 
neocolonial/moderna. 

Edifício 
Avenida Epitácio Pessoa, 

604 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1950/1960 

Edificação de seis pavimentos. Arquitetura moderna 
erudita. 

Edifício Rua Barão da Torre, 691 Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de três pavimentos. Arquitetura de art-
déco popular. 

Casa Rua Barão da Torre, 698 Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de dois pavimentos. Arquitetura com traços 
neocoloniais. 

Edifício Rua Redentor, 353 Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificação de cinco pavimentos. Arquitetura moderna. 
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Patrimônio Endereço Situação Lei/Decreto Período Características 

Praça Nossa Senhora da Paz (estação e canteiro) 

Praça Nossa Senhora da Paz Tombado 
Decretos nº 23.161/21-

07-2003 
Fim do século 

XIX 
Antigo nome era Coronel Henrique Valadares. 

Igreja Nossa Senhora 
da Paz 

Rua Visconde de Pirajá, 
339 

Tombado 
Decreto nº 19924 de 26-

06-1996 
1921 

Arquitetura eclética de estilo bizantino, projeto de 
Gastão Bahiana. 

Monumento Pinheiro Machado Tombado 
Decretos nº 23.161/21-

07-2003 
1931 

Estátua em bronze, do artista Hildegardo Leão Veloso. 
Base em degraus onde se eleva um conjunto 

quadrilátero com baixos-relevos nas quatro quinas, 
também em bronze. . Na face principal está a estátua 
de Pinheiro Machado e nas laterais Fotos femininas 

simbolizam a glória e a apoteose. 

Diversos 

Rua Barão da Torre, 334, 
340, 348, 354, 358, 362, 
368, 376, 378, 380, 388, 

390, 394, 398, 422 

Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificações de arquitetura moderna. 

Edifício Rua Joana Angélica, 70 Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de três pavimentos. Arquitetura 
protomoderna. 

Edifício Rua Joana Angélica, 108 Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificação de dois pavimentos. 

Diversos 
Rua Maria Quitéria, 70, 74, 

85, 95, 99, 107 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificações de arquitetura moderna. 

Loja 
Rua Visconde de Pirajá, 

321 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificação de dois pavimentos, uso comercial. 

Loja 
Rua Visconde de Pirajá, 

325 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificação de um pavimento, uso comercial. 

Edifício 
Rua Visconde de Pirajá, 

336 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação de cinco pavimentos. Arquitetura de 
linguagem art-déco popular. 

Edifício 
Rua Visconde de Pirajá, 

338 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificação com 12 pavimentos. Arquitetura moderna. 
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Patrimônio Endereço Situação Lei/Decreto Período Características 

Edifício 
Rua Visconde de Pirajá, 

395 
Tutelado 
(entorno) 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d Edificação de dois pavimentos. Arquitetura moderna. 

Canteiro Leopoldina 

Estação Ferroviária da 
Leopoldina: Barão de 

Mauá 

Estação Ferroviária da 
Leopoldina: Barão de Mauá 

Estação 
Ferroviária da 
Leopoldina: 

Barão de Mauá 

Estação Ferroviária da 
Leopoldina: Barão de 

Mauá 

Estação 
Ferroviária 

da 
Leopoldina: 
Barão de 

Mauá 

Estação Ferroviária da Leopoldina: Barão de Mauá 

Fonte: PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO, Secretaria Municipal das Culturas, Subsecretaria de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, 
Arquitetura e Design – C/SUBPC. 
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Quadro 9.4.4-4 – Bens de Proteção Municipal – Saídas de Emergência/Poço de Ventilação. 

Patrimônio Endereço Situação Lei/Decreto Período Características 

Av. Visconde de Albuquerque x Rua Igarapava (Leblon) 

Edifício 
Avenida Visconde de 
Albuquerque, 187 

Preservado 
Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

1950 

Edificação de quatro pavimentos. Arquitetura em 
formas puras de planos escalonados da fachada 
e articulação das linhas horizontal e vertical dos 

vãos e janelas. Estilo proto moderno com 
influência ‘art-déco’. 

Edifício Avenida Visconde de 
Albuquerque, 297 

Preservado Decretos nº 20300/27-07-
2001 e 28223/26-07-2007 

1950 Edificação de três pavimentos. Composição 
arquitetônica de influência ‘art-déco’, com 

revestimento em pó de pedra e equilíbrio da 
forma através da simetria da fachada. 

Rua Barão da Torre x Rua Farme de Amoedo (Ipanema) 

Edifício Rua Barão da Torre, 133 Preservado 
Decretos nº 23.161/21-

07-2003 e 28.224/26-07-
2007 

1940/1950 
Edificação de três pavimentos. Arquitetura 

protomoderna. 

Casa 
Rua Barão da Torre, 135 

fds 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Casa térrea. Arquitetura simples. 

Edifício 
Rua Farme de Amoedo, 

103 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d 

Edificação de dois pavimentos. Uso comercial. 

Edifício 
Rua Farme de Amoedo, 

105 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação com três pavimentos. Arquitetura de 
linguagem Art Déco erudita. 

Edifício 
Rua Farme de Amoedo, 

107 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d 

Edificação de três pavimentos. Arquitetura 
moderna. 

Edifício 
Rua Farme de Amoedo, 

109 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d 

Edificação de três pavimentos. Arquitetura 
moderna. 

Edifício 
Rua Farme de Amoedo, 

112 
Preservado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
1940/1950 

Edificação com três pavimentos. Arquitetura de 
linguagem Art Déco erudita. 
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Patrimônio Endereço Situação Lei/Decreto Período Características 

Casa 
Rua Farme de Amoedo, 

116 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d 

Edificação de dois pavimentos. Uso comercial. 

Edifício 
Rua Farme de Amoedo, 

118 
Tutelado 

Decretos nº 23.161/21-
07-2003 e 28.224/26-07-

2007 
s/d 

Edificação de três pavimentos. Arquitetura 
moderna. 
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Quadro 9.4.4-5 – Bens Tombados nos bairros da Área de Estudo 

Patrimônio Endereço 
Esfera 

administrativa 
Processo/Lei/Decreto Período Características 

Elementos da Paisagem 

Conjunto Paisagístico e 
espelho d’água da lagoa 

Rodrigo de Freitas* 

Lagoa Rodrigo de 
Freitas 

F/M 

0878-T-73 – Livro 
arqueológico, Etnográfico e 
Paisagístico inscrição 121 
Decreto no 5.921/03-07-

1986. Deferido no PA nº 9548 

s/d 

Componente paisagístico importante, tanto 
pelo aspecto natural como humano, tendo 
sido modificada ao longo da ocupação da 

área de entorno. 

Conjunto urbano-
paisagístico (junto as 

praias do Leme, 
Copacabana, Ipanema e 

Leblon) 

Orla da cidade do Rio 
de Janeiro (Avenida 

Atlântica entre a 
Praça do Leme e a 

Rua Francisco 
Otaviano, Avenida 

Vieira Souto e Delfim 
Moreira). 

E 
Proc. E-18/000.030/91 

25-01-1991 
1970 

Calçadão de Copacabana, com motivos do 
abstracionismo formal de autoria de Burle 
Marx, data do início da década de 1970. O 

calçamento em pedra portuguesa foi 
introduzido no Rio de Janeiro na 

administração do prefeito Pereira Passos, no 
início do século XX. 

Parque Nacional da 
Tijuca (Floresta da 

Tijuca) 

Vários bairros da 
cidade do Rio de 

Janeiro 
F 0762-T-65 1961 

Está relacionado, na área de estudo, aos 
bairros de Gávea, Rocinha, São Conrado e 

Vidigal. Proteção acima da cota de 80 e 100 
m. 

Pedra/Ponta do 
Arpoador 

Praia do Arpoador E/M 
Proc. E-18/000.399/89 06-
09-1990; Lei nº 1433/89 de 

19-09-1989 
s/d 

Dos seus rochedos eram arpoadas baleias, 
no período colonial. No local funcionou a 

estação radiotelegrafo de Copacabana. No 
âmbito estadual estão incluídos o Forte e a 

Ponta de Copacabana. 

Serra do Mar/Mata 
Atlântica 

Sistema Orográfico 
Serra do Mar/Mata 

Atlântica, com 
aproximadamente 
656.700 hectares. 

E 

Proc. E-18/000.172/91 

06-03-1991 (Tomb. 
Provisório) 

s/d 
A área tombada se estende pelos territórios 
de 38 municípios fluminenses, englobando o 

do Rio de Janeiro. 

Morro Dois Irmãos 
Entre o final do 

Leblon e São Conrado 
F/E 

Proc. E-18/000.835/94 22-
09-1994; Proc. 0869-T-73, 
Livro Arq., Etnogr. e Pais. 

Inscr. 56 08-08-1973 

s/d 
Possui 533 m de altura e proporciona a vista 

da lagoa Rodrigo de Freitas, as praias e 
Pedra da Gávea. 

Rampa de Decolagem 
de Asa Delta 

Morro da Pedra 
Bonita (São Conrado) 

M BTM 15-04-1994 s/d Prática esportiva e atração turística. 
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Patrimônio Endereço 
Esfera 

administrativa 
Processo/Lei/Decreto Período Características 

Copacabana 

Hotel Copacabana 
Palace 

Av. Atlântica, 1702 F/E/M 

Proc. E-03/16560/83, 
04-07-1983/1985 

Lei Mun. no 44/17-10-1983 
Lei no 793/12-12-1985 MRJ 
Proc. no 1.186/14-08-1986 

1920/23 
A preservação do hotel nos 3 níveis de 

Governo foi resultado de grande mobilização 
popular, em favor de um símbolo da cidade. 

Forte de Copacabana e 
Pontas de Copacabana e 

Arpoador 

Avenida Atlântica, 
Posto 6 

E 
Proc. no E. 18/000399/89 

13-02-1990 
1914 

Construído no local da antiga Igrejinha. A 
partir de 1987 passou a funcionar como 

Museu Histórico do Exército. 

Reservatório do 
Cantagalo 

Rua Percy Murray, 
s/nº 

E 
Proc. E-18/001542/98 

09-12-1998 
1930 

Conjunto composto de dois reservatórios 
escavados na rocha do Morro do Cantagalo, 

um pátio e casa de vigia. Apenas um 
reservatório se encontra em uso. 

Edifício Guarujá 
Rua Domingos 
Ferreira, 187 

M 
Decreto no 13.445 

30-11-1994 
1927 

Edificação com onze pavimentos. Projeto de 
Adriano José Rodrigues. A fachada mescla 

elementos art decó e classicizantes. 

Imóvel (INSS) 
Rua Xavier da 
Silveira, 75 

M 
Decreto no 14.737 de 

19/04/96 
1938 Atual Instituto Nacional de Serviço Social 

Casa de Vilhot Rua Sá Ferreira, 80 M 
Decreto no 15.135 

24-09-1996 
1929 

Obra de Virzi, construída por Jayme 
Machado e Umberto Kaulino para o 

Engenheiro Victor Villiot Martins. Hoje 
funciona o centro de referência da música 
carioca. Projeto e restauração orientados 
pela Subsecretaria de Patrimônio Cultural. 

Gávea 

Conjunto Residencial 
Marquês de São Vicente 

Rua Padre Leonel 
Franca, s/nº 

M Lei 3300/2001 12-11-2001 1953-1954 

Projeto de Afonso Eduardo Reidy. Edifício 
acompanha a sinuosidade do terreno, 

elevado em pilotis e pavimento intermediário 
aberto. Em 1979 foi parcialmente alterado 
para a abertura da Estrada Lagoa-Barra. 

Solar Grandjean de 
Montigny 

Marquês de São 
Vicente, 233 

F 
Nº 92-T, inscrição 205/10-08-

1938 
1825 Casa e o respectivo jardim. 

Escola Municipal Luiz 
Delfino 

Rua Marquês de São 
Vicente, 238 

M 
Decreto no 9.414 

21-06-1990 
1873 

Sua origem remonta a 1861 quando um 
escravo liberto chamado Zózimo montou 
uma pequena escola na propriedade rural 
que lá existia, que ficou conhecida como 
"Escola Zé do Índio". Em 1873 Antônio 
Francisco de Faria, novo proprietário da 

fazenda e presidente da Câmara Municipal, 
doou o terreno para o município e levantou-

se o prédio definitivo. 
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Patrimônio Endereço 
Esfera 

administrativa 
Processo/Lei/Decreto Período Características 

Árvore Jequitibá 
Rua Marquês de São 

Vicente junto ao 
imóvel, 389 

M 
Decreto no 6.441 

16-01-1987 
Séc. XIX 

Situado na altura do número 389, local do 
“Sanatório da Imaculada”, um antigo 

jequitibá rosa, uma das árvores mais antigas 
do bairro. 

Chalé da Gávea 
Rua Marquês de São 

Vicente, 432 
E/M 

Decreto no 6.075 
26-08-1986 

Projeto de Lei Estadual nº 
1768/2000 

 

1881 

Construída por Armando Guimarães. Faz 
parte de um período de expansão da 
ocupação da Gávea, favorecida pela 

ampliação dos serviços de bondes, que 
alcançaram o que é a atual Marquês de São 

Vicente em 1883. 

Parque da Gávea 
Estrada Santa 
Marinha 1\ nº 

M 
Proc. nº 03/300 543/65- Dec. 

“E” no 927 29-11-1965 
s/d 

Antiga residência do Marquês de São 
Vicente. Ali está instalado o Museu Histórico 
da Cidade. Também conhecido como Parque 

da Cidade 

Escola Municipal Manoel 
Cícero 

Praça Santos 
Dumont, s/nº 

M 
Decreto no 14.898 

20-06-1996 
1925 

Arquitetura classicizante e, junto com a 
escola Júlio de Castilhos (gêmeas) tem duas 
alas com fachadas ritmadas, com um corpo 

cilíndrico de acesso. Projeto atribuído a 
Palmyro Serra Pulcheiro. 

Escola Municipal Julio 
Castilhos 

Praça Santos 
Dumont, 96 

M 
Decreto no 9.414 

21-06-1990 
1925 

Arquitetura classicizante e, junto com a 
escola Manoel Cícero (gêmeas) tem duas 

alas com fachadas ritmadas, com um corpo 
cilíndrico de acesso. Projeto atribuído a 

Palmyro Serra Pulcheiro. 

Ipanema 

Chafariz das Saracuras* Praça General Osório F 

Proc. 99-T. Inscrição: livro 
histórico, n.66, fl. 13 e livro 
de belas artes, n.156, fl. 27. 

30-06-1938 

1795 
Obra do Mestre Valentim. Antes estava 

instalado no Convento da Ajuda, no Centro. 

Praça General Osório* Praça General Osório M Lei nº 166/27-05-1980 s/d 
Próximo a ela se encontra a Estação General 

Osório do Metrô. 

Jardim Botânico 

Parque Henrique Lage 
Rua Jardim Botânico, 

414 
F 

Proc. Nº 537-T, inscrições no 
42, 55, 56 e 57. Livro 

arqueol., Etnogr. e 
Paisagístico. Fls. 10 e 13. 

Datas 27-04-1967 e 08-08-
1973 

Década de 1920 

Revigorado o tombamento com o Decreto de 
desapropriação nº 77.293 do Parque Nac. da 

Tijuca e florestas de proteção acima das 
cotas 80 e 100m, incluindo os penhascos do 
Corcovado, Dois irmãos e Pedra da Gávea, 

demarcados nos proc. 762-T-65 e 869-T-73. 
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Patrimônio Endereço 
Esfera 

administrativa 
Processo/Lei/Decreto Período Características 

Hospital da Lagoa 
Rua Jardim Botânico, 

501 
E/M 

Proc. NE 18/001 172/90 
27-08-1990; Lei no 2.677 

18-09-1998 
 

1952-1958 

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 
cooperação com Hélio Uchoa, Roberto Burle 

Marx e o artista plástico Athos Bulcão. O 
edifício possui dez pavimentos e foi 

construído com pilotis em “V” e a fachada 
voltada para a Lagoa Rodrigo de Freitas é 

envidraçada. 

Jardim Botânico 
Rua Jardim Botânico, 

920 F 

n.101-T e 633, inscrição 2 e 
61, Livro Arqueológico, 

Etnográfico e paisagístico fl. 
N.2 e 14/30-05-1938 

1809 

Está incluído no conjunto tombado o portão 
da antiga fábrica de pólvora e o pórtico da 
Imperial Academia de Belas Artes, assim 

como o Horto Florestal. 

Represa do rio Cabeça Rua Faro, s/nº E 
Proc. nº E18/001.542/98 

09-12-1998 
1853 

Represa construída na antiga propriedade de 
Chácara da Cabeça. O rio Cabeça abasteceu 

vários chafarizes e torneiras públicas do 
Largo dos Leões, do Amaral e das Três 
Vendas, como a Praia do Sapê, junto ao 

morro do Pasmado. 

Capela de Nossa 
Senhora da Cabeça 

Rua Faro, 80 F/M 

Proc. no 632 – T, inscrição n, 
384, Livro Histórico, fl. 62 

13-08-1965; Decreto 
n°24.525 de 13-08-2004 

Início do século 
XVII 

No século XIX a capela estava em terras da 
Chácara de Nossa Senhora da Cabeça, da 
família Tosta. Foi vendida a Luís Pereira 

Ferreira de Faro, de família de cafeicultores 
e políticos Em 1870, as terras loteadas e 
aberta a rua Faro, ficando a capela na 

propriedade da Casa Maternal Mello Mattos, 
esta última, instalada no final do século XIX 

pelo Juiz de Menores que deu nome a 
Instituição. 

Casa Lopes Quintas, 497 E 
Proc. nº E 18/000684/98 06-

07-1998 
±1860 

Imóvel que era parte da antiga Chácara da 
Floresta. A sede, provavelmente, é de 1860. 

Entre 1957 e 1964, o proprietário Jorge 
Brando Barbosa a reformou e decorou. Sem 
herdeiros e visando garantir a preservação 

do terreno de 12.000 m² de área verde e da 
casa, o proprietário os doou ao Estado. 

Reservatório e açude 
dos Macacos 

Rua Pacheco Leão, 
2038 

E 
Proc. nº E-18/001.542/98 

09-12-1998 
1877 

Projeto e construção por Antônio Rebouças, 
contando com reservatório, jardins, 

barragem, sala de manobras e canalizações. 
Sofreu reformas em 1937 e em 1958 passou 
a receber águas do rio Guandu através da 

abertura do túnel Engenho de Dentro – 
Macacos. 
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Patrimônio Endereço 
Esfera 

administrativa 
Processo/Lei/Decreto Período Características 

Vila Operária Chácara 
do Algodão 

Diversos imóveis nas 
ruas Estrela, 

Caminhoá, Abreu 
Fialho, Alberto 
Ribeiro, Mestre 

Joviano, Pacheco 
Leão e Fernando 

Magalhães 

M 

Decreto no 6.860 
03/07/87 

Decreto no 7.313 
29-12-1987 

 

1891 

Rua Estrela, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 
26, e 28; 

Rua Caminhoá, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,e 38, 

5,7,9,11,13,15,17, 19,21, 23,25,27,29,31 e 
33; Rua Abreu Fialho, 12,5,7,9, 

11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 
35,37 e 39; Rua Alberto Ribeiro,  2,4,6,8, 

10,12,14,16,18,20,22, 
24,26,28,30,32,36,38 e 40; 

1,3,5,7,9,11,13,15,17, 
19,21,23,25,27,29,31,33 e 35; Rua Mestre 
Joviano 25,33,39,43,49,53,57; Rua Pacheco 

Leão 724,732,738,744,750,758,780, 
788,795, 798,804,812, 836,842, 850,862 e 

868; Rua Fernando Magalhães,  
267,273,283,289,293 299 

Lagoa 

Obra do Berço 
Rua Cícero Góes 
Monteiro nº19 

E/M 
Proc. nº 03/38233/78/ 

14-12-1978; 
Lei no 2.677/18-09-1998 

1937/39 

Primeira obra de Oscar Niemeyer. Com 
influência do convívio de Niemeyer com Le 
Corbusier, o edifício possui feição cubista 

com pilotis, brise-soleils e teto plano. 

Monumento a Quintino 
Bocaiúva, 

Fonte da Saudade, 
próximo à lagoa 

Rodrigo de Freitas 
E 

Proc. E-18/000.165/89, 30-
11-1989 

1944 

A obra é do escultor Leão Velloso, 
inaugurada em 15 de novembro de 1944 em 

homenagem ao chamado Príncipe dos 
Jornalistas Brasileiros na causa republicana. 

Quilombo Família Pinto 
(Sacopã) 

Rua Sacopã, 250 F 

Certificada pela Fundação 
Palmares em 10/12/2004 e 

regularizada Decreto 
4.887/2008 Incra 

Séc. XIX 

Quilombo com área de 0,6404ha. Certificada 
a comunidade quilombola pela Fundação 
Palmares. Formada por 6 famílias, já teve 

seu RTID84 publicado pelo INCRA. 

Leblon 

Praça Atahualpa* Praça Atahualpa M Decreto 20300/27-07-2001 s/d 

Inserida na APAC Leblon, inclui as pontes 
sobre o canal da Av. Visconde de 

Albuquerque 
 

Jardim de Alah* Jardim de Alah M Decreto 20300/27-07-2001  

Inserido na APAC Leblon. Compreende as 
praças Saldanha da Gama, Grécia e Poeta 

Gibran. 
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Patrimônio Endereço 
Esfera 

administrativa 
Processo/Lei/Decreto Período Características 

Praça da Bandeira, Santo Cristo, Gamboa, São Cristóvão, Saúde 

Reservatório do 
Livramento 

Ladeira do Barroso, 
202 - Gamboa 

E 
Proc. E-18/001.542/98 

09-12-1998 
1882 

Construído na antiga ladeira de São 
Lourenço ainda está ativo no abastecimento 
da área central da cidade, sob administração 

da Cedae. 

Reservatório do Morro 
do Pinto 

Rua Monte Alverne, 
40 - Gamboa 

E 
Proc. E-18/001.542/98 

09-12-1998 
1840 

Construído entre a Cidade Nova e Santo 
Cristo, reservatório com capacidade de cerca 
de 174 m³, construído pelo Barão de Mauá 

foi cedido ao governo imperial para o 
abastecimento do morro do Pinto. 

Estação Ferroviária da 
Leopoldina: Barão de 

Mauá* 

Avenida Francisco 
Bicalho, s/n – Praça 

da Bandeira 
E 

Proc. E-18/000.277/87 
18-02-1991 

1926 

Projeto do arquiteto inglês Robert Prentice. 
Aspecto externo inspirado na arquitetura 
palladiana inglesa. Espaço interior com 

grande salão e abóbada de fina estrutura 
metálica. 

Antiga estação e 
cocheira da Linha de 
Carris e Vila Guarany 

Rua Pedro Alves, 210 
– Santo Cristo 

E 
Proc. E-03/300.485/65, 

Dec."E"1270 
12-10-1966 Antiga GB 

1883 

Testemunho do sistema de transporte 
coletivo do Rio de Janeiro. Estação da linha 

de carris de tração animal entre Praia 
Formosa e São Cristóvão. A linha foi 

eletrificada em 1907 e funcionou até 1963. 

Reservatório do 
Pedregulho 

Rua Marechal Jardim, 
455 - São Cristóvão 

E 
Proc. E-18/001.542/98 

09-12-1998 
1880 

Inaugurado por Pedro II, foi construído em 
cantaria e alvenaria de pedra. Ainda hoje 

serve ao abastecimento da cidade. 

Coreto no Campo de 
São Cristóvão 

Campo de São 
Cristóvão 

E 
Proc. E-18/300.288/85 

16-12-1985 
Início séc. XX 

Com planta ortogonal, possui embasamento 
de três metros revestido em pedra, com 
colunas e guarda corpo em ferro batido. 

Obra da gestão de Pereira Passos. 

Conjunto arquitetônico 
do Jardim e Morro do 

Valongo, especialmente 
a casa de nº 21 

Ladeira do Valongo, 
21 - Saúde 

F 

Proc. 0010-T-38. Inscrição: 
Livro de Belas Artes. 176 e 
Arq., Etnogr. e Paisagístico 

004. 15-7-1938 

Final séc XVIII 

Situada na Ladeira do Morro do Valongo, 
esta área foi importante local de comércio de 

escravos no século XIX. Jardim projetado 
pelo paisagista Luiz Rey no período de 

Pereira Passos. 
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Pedra do Sal (quilombo 
e patrimônio histórico) 

Rua Argemiro Bulcão, 
Saúde 

F/E 

Certificada pela Fundação 
Palmares em 20-01-2006 
Proc. E-18/300.048/84 

11-05-1987. 
 

Séc. XIX 

Testemunho secular da africanidade 
brasileira, espaço ritual e mais antigo 

monumento vinculado a história do samba. 
Já foi chamado Quebra-Bunda, Pedra da 

Prainha e, por na região ter sido carregado o 
sal, recebeu este nome. Certificada a 

comunidade quilombola pela Fundação 
Palmares. Formada por 25 famílias já teve 

seu RTID85 publicado pelo INCRA. 

Cemitério dos Ingleses 
Rua da Gamboa, 181, 

Saúde 
E 

Proc. E-18/300.627/84 11-
01-1985 

1809 

Com o nome de British Burial Ground, foi 
estabelecido em terras doadas por D. João 
VI ao ministro inglês Lord Stranford, para 
atender a comunidade protestante inglesa 

da época. Possui capela e os túmulos 
possuem lápides simples de mármore 

vertical. 

Igreja de Nossa 
Senhora da Saúde 

Rua Silvino 
Montenegro, 52 - 

Saúde 
F 

Proc. 0036-T-38. Inscrição: 
Livro Histórico nº 096 e Livro 
de Belas Artes nº 200. 15-7-

1938 

1742 
A edificação histórica possui painéis de 
azulejos portugueses do século XVIII. 

Pórtico do antigo 
Matadouro Público 

Praça da Bandeira, 44 E 
Proc. E-18/001.050/99 

14-08-2001 
1845-1853 

Pórtico do antigo Matadouro, construído em 
terreno da chácara do Curtume, em São 
Cristóvão. Projeto do Engenheiro Paulo 

Barbosa da Silva e composição atribuída a 
José Maria Jacinto Rabelo. Foi restaurado 

pela prefeitura em 1906. 

São Conrado 

Marco V das Sesmarias 
da Tijuca 

Estrada do Joá, 690 E 
Proc. 03/300396/1965 

Decreto “E” 836/03-09-1965 
1753 

Marco de delimitação para a sesmaria doada 
a cidade. 

Residência de Oscar 
Niemeyer 

Estrada das Canoas, 
2310 

M/E 
Lei nº 26.777 18-09-1998 

Proc. E 001172/90 
13-09-1990 

1952 
A Casa das Canoas foi projetada em 1951 e 
construída em 1953 por Oscar Niemeyer. 

Hotel Nacional 
Avenida Niemeyer, 

769 
M Lei no 2.67718-09-1990 1968 Projeto de Oscar Niemeyer. 
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10. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
10.1 Introdução 
 
No presente capítulo são apresentados os impactos ambientais decorrentes das obras 
de interligação da Linha 4 – Etapa I (Barra da Tijuca) com a Linha 1 (Estação General 
Osório – Ipanema) ao sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro em processo 
de licenciamento ambiental. 
 
Com as informações contidas nos Capítulo 5 (Caracterização do Empreendimento) e 
no Capítulo 9 (Diagnóstico Ambiental) deste documento avaliaram-se as condições 
atuais das áreas de influência e intervenção do empreendimento proposto para 
identificar os principais impactos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. 
 
Assim, a seguir, estão ordenados, descritos e avaliados os impactos ambientais dos 
diferentes meios (físico, biótico e socioeconômico) de acordo com a fase de ocorrência 
(planejamento, implantação e operação) das intervenções ambientais e de seus 
processos indutores. Juntamente a eles, estão apresentadas as medidas mitigadoras 
e/ou compensatórias. 
 
10.2 Aspectos Metodológicos 
 
10.2.1. Metodologia Adotada 
 
Para o presente estudo, adotou-se uma metodologia que melhor pudesse expressar as 
características da atividade em avaliação e os tipos de impactos que dela pudessem 
decorrer por ocasião de seu planejamento, implantação e operação. 
 
A metodologia utilizada na avaliação de impactos toma por base o Modelo de 
Avaliação e Gestão de Impactos Ambientais - MAGIA, desenvolvido na década de 80, 
que considera que qualquer empreendimento envolve ações que irão provocar 
intervenções no ambiente no qual será inserido. Para atender melhor a análise dos 
impactos fez-se necessário pela equipe multidisciplinar realizar adaptações na 
metodologia adotada, para que sejam realmente úteis na tomada de decisão do 
projeto proposto. 
 
Na metodologia adotada, a primeira etapa para a avaliação de impactos foi a 
identificação das Intervenções Ambientais (INAs), ou seja, ações que introduzam no 
ambiente, temporário ou permanente, novos elementos capazes de afetar as relações 
físicas, biológicas e socioeconômicas anteriormente existentes. Essas INAs são 
caracterizadas por ações, diretamente associadas ao empreendimento no ambiente 
onde se inserem. 
 
Com a definição das Intervenções Ambientais (INAs) promove-se a ocorrência de 
processos que determinam modificações físicas e funcionais sobre o ambiente, 
denominados Processos Indutores (PINs). 
 
Os processos ambientais resultantes, que se manifestam a partir desses PINs e que 
promovem modificações sobre bens ambientais, são denominados de Impactos 
Ambientais (IMPs) (Figura 10.2.1-1). 
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Figura 10.2.1-1: Impacto Ambiental – IMP. 
 

 
Uma determinada intervenção ambiental pode gerar um conjunto de processos 
indutores, que por sua vez, geram impactos ambientais. No entanto, os processos 
indutores podem incidir sobre outros processos indutores e/ou impactos ambientais, 
bem como os impactos ambientais podem incidir uns sobre os outros criando redes de 
interação denominadas Fluxos Relacionais de Eventos Ambientais (FREAs). 
 
Esses FREAs foram elaborados para cada fase (Planejamento, Implantação e 
Operação) do empreendimento proposto como forma de facilitar a visualização das 
inter-relações entre os diversos eventos e auxiliar a identificação dos impactos. 
 
Identificados os impactos ambientais, o corpo técnico multidisciplinar responsável pelo 
estudo deverá iniciar a segunda etapa correspondente a avaliação dos impactos, 
segundo os atributos estabelecidos relevantes ao projeto, considerando os riscos 
ambientais, exigências legais e interesses da comunidade. 
 
Para atender o item Análise de Impactos Ambientais, por completo, disposto na 
Instrução Técnica DILAM nº 18/2011 emitida pelo INEA foi criada o atributo efeito 
para a identificação dos impactos sinérgicos e cumulativos considerado de extrema 
importância por sua capacidade de visualizar a longo prazo e a interatividade na 
região do projeto. Para um maior entendimento dos impactos sinérgicos e cumulativos 
identificados, estes serão abordados no subitem 10.5 Análise Integrada dos Impactos 
deste capítulo com a apresentação de organogramas. 
 
Ao final desta etapa, foram elaboradas Matrizes-Síntese dos possíveis impactos 
identificados por fase do empreendimento (planejamento, implantação e operação), 
organizados por meio (meios físico, biótico e socioeconômico) com a classificação de 
todos os atributos analisados. 
 
Para atender o item Análise de Impactos Ambientais, por completo, disposto na 
Instrução Técnica DILAM nº 18/2011 emitida pelo INEA foi criada o atributo efeito 
para a identificação dos impactos sinérgicos e cumulativos considerado de extrema 
importância por sua capacidade de visualizar a longo prazo e a interatividade na 
região do projeto. Para um maior entendimento dos impactos sinérgicos e cumulativos 
identificados, estes serão abordados no subitem 10.5 Análise Integrada dos Impactos 
deste capítulo, com a apresentação de organogramas. 
 
10.2.1.1 Atributos para a Classificação dos Impactos 
 
Os atributos adotados e utilizados nas Matrizes-Síntese são descritos a seguir. 
 
• Natureza 
 
Indica se o impacto resulta em efeitos benéficos/positivos (POS) ou 
adversos/negativos (NEG) sobre o meio ambiente. 
 

Empreendimento INAs PINs IMPs 
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• Forma de Incidência 
 
Como se manifesta o impacto, ou seja, se é um impacto direto (DIR), decorrente de 
uma ação do projeto, ou se é um impacto indireto (IND), advindo de um acidente ou 
ocorrência inesperada, ou um impacto secundário, causado pelo impacto principal. 
 
• Abrangência 
 
Indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir localmente (LOC), nas imediações da 
atividade, ou que podem afetar áreas geográficas mais abrangentes (REG). Os 
impactos amplos sobre os ecossistemas devem ser classificados como regionais. 
 
• Temporalidade 
 
Diferencia os impactos segundo o tempo de manifestação, isto é, aqueles que se 
manifestam imediatamente após a ação impactante (CP – curto prazo), e aqueles 
cujos efeitos só se fazem sentir após decorrer um período de tempo em relação à sua 
causa (MP – médio prazo e LP – longo prazo). 
 
• Duração 
 
Divide os impactos em permanentes (PER) e temporários (TEM), ou seja, aqueles 
cujos efeitos manifestam-se indefinidamente ou durante um período de tempo 
determinado. 
 
• Reversibilidade 
 
Classifica os impactos segundo aqueles que, depois de manifestados seus efeitos, são 
irreversíveis (IRR) ou reversíveis (REV). Permite identificar que impactos poderão ser 
integralmente evitados ou poderão apenas ser mitigados ou compensados. 
 
• Efeito 
 
Sinérgico (SIN) - Reação entre impactos diferentes do mesmo projeto ou de projetos 
diferentes que dá origem a outro impacto. 
 
Cumulativo (CUM) – Impacto ambiental derivado da soma ou da interação de outros 
impactos ou cadeias de impactos, gerado por um ou mais de um empreendimento 
isolado num sistema ambiental. 
 
• Magnitude 
 
Refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental, em relação ao 
universo deste. A magnitude está relacionada à dimensão e extensão do impacto, 
podendo ser grande (GRA), média (MED) ou pequena (PEQ), segundo a intensidade 
de transformação da situação preexistente do fator ambiental impactado.  
 
• Importância 
 
Refere-se ao grau de interferência do impacto ambiental sobre diferentes fatores 
ambientais, estando relacionada estritamente à relevância da perda ambiental. Ela é 
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grande (GRA), média (MED) ou pequena (PEQ), na medida em que tenha maior ou 
menor influência sobre o conjunto da qualidade ambiental local. 
 
• Significância 
 
Foi classificada em três graus, de acordo com a combinação dos níveis de magnitude, 
importância, ou seja, significativo (S), pouco significativo (PS) e muito significativo 
(MS). Quando a magnitude ou a importância apresenta níveis elevados, o impacto é 
muito significativo; quando apresentar níveis médios, é significativo e, finalmente, 
quando a magnitude e/ou a importância são pequenas, o impacto poderá ter pouca 
significância. 
 

Quadro 10.2.1.1-1: Avaliação do Grau de Significância dos Impactos Ambientais. 
Magnitude 

Importância 
Grande Média Pequena 

Grande MS MS S 
Média MS S PS 
Pequena S PS PS 

Convenções: MS - Muito Significativo; S - Significativo e PS - Pouco Significativo 
 
 
10.2.2 Elaboração da Matriz de Avaliação de Impactos 
 
Uma vez identificados os impactos ambientais e procedida sua caracterização, através 
de seus atributos, é elaborada a Matriz de Avaliação dos Impactos Ambientais para 
determinação da significância de cada interferência. 
 
A Matriz Ambiental, dentro dessa ótica, deve ser entendida como uma ferramenta 
para auxiliar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento. 
Ela possibilita o suporte para a identificação dos impactos, que deverão ser objeto de 
maior atenção quando da formulação de medidas ambientais (Mitigadoras e 
Potencializadoras). 
 
Ainda segundo essa ótica, os impactos de pequena significância não devem ser 
visualizados como desprezíveis, e sim analisados no conjunto pela equipe técnica do 
mesmo modo que os demais, de modo a verificar a viabilidade ambiental do 
empreendimento em questão. 
 
Entretanto, as medidas ambientais deverão ter como enfoque principal os impactos de 
maior significância, pois ações sobre esses impactos produzirão um maior efeito do 
que em impactos de menor significância.  
 
O Quadro 10.2.2-1, a seguir, apresenta a Matriz dos principais impactos identificados, 
organizados por meio (físico, biótico e socioeconômico) e segundo a fase do 
empreendimento (planejamento, implantação e operação), com a classificação de 
todos os atributos avaliados. 
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Alteração da Qualidade do Ar NEG DIR REG CP TEM REV SIN/CUM PEQ PEQ PS
Produção de Resíduos Sólidos NEG DIR LOC CP TEM REV - PEQ PEQ PS
Modificação dos Níveis de Ruídos e Vibrações NEG DIR REG CP TEM REV SIN/CUM GRA MED MS
Poluição dos Recursos Hídricos (Canteiros de obras) NEG DIR LOC CP TEM REV - PEQ MED PS
Alteração da Rede de Drenagem Superficial e Subterrânea NEG DIR REG MP TEM REV CUM MED MED S
Interferência na Estabilidade dos Solos NEG DIR LOC CP TEM REV SIN/CUM PEQ PEQ PS

Interferências sobre os Hábitats NEG DIR LOC CP TEM REV CUM MED MED S
Interferências sobre a Fauna NEG DIR LOC CP TEM REV CUM MED MED S

Geração de Conflitos e Tensões Sociais por outros Impactos NEG IND LOC CP TEM REV - PEQ GRA S
Deslocamento de Estabelecimentos do Setor de Comércio e Serviços NEG DIR LOC CP PER IRR SIN PEQ GRA S
Perda de Áreas de Uso, Bens Materiais e Simbólicos NEG DIR LOC CP PER IRR SIN PEQ GRA S
Incômodo de Vizinhança NEG DIR LOC CP TEM IRR SIN/CUM MED MED S
Acidentes com a População NEG IND REG CP TEM REV SIN/CUM PEQ GRA S
Aumento da Demanda sobre os Serviços Públicos de Saúde, Saneamento, Energia, Limpeza, Comunicação e 
Transporte

NEG DIR REG CP TEM IRR SIN/CUM PEQ PEQ PS

Interferências nas Redes de Serviços de Utilidade Pública NEG DIR REG CP TEM IRR SIN/CUM PEQ MED PS
Alterações nos Fluxos de Trânsito e no Sistema Viário NEG DIR LOC CP TEM REV SIN/CUM GRA GRA MS
Geração de Empregos e Renda POS DIR REG CP TEM REV SIN/CUM PEQ GRA S
Perda de Empregos, Renda e da Arrecadação Fiscal NEG DIR REG LP PER IRR SIN/CUM PEQ GRA S
Dinamização da Economia Regional POS DIR REG LP TEM IRR CUM MED GRA MS
Aumento da Arrecadação Fiscal POS DIR REG LP TEM REV SIN/CUM PEQ MED PS
Perda de Receita dos Estabelecimentos e Atividades Comerciais e de Serviços NEG DIR LOC CP TEM IRR SIN PEQ MED PS
Alteração nos Valores dos Aluguéis NEG IND LOC CP TEM IRR SIN PEQ PEQ PS
Degradação das Vias Rodoviárias NEG DIR LOC CP TEM REV SIN/CUM PEQ MED PS
Alteração da Dinâmica e dos Usos Locais NEG DIR LOC CP TEM REV SIN PEQ GRA S
Interrupção de Trechos e Estações NEG DIR REG CP TEM REV ‐ MED MED S
Desocupação Temporária NEG IND LOC CP TEM IRR SIN PEQ GRA S
Interferência sobre os vestígios arqueológicos NEG DIR LOC CP PER IRR CUM/SIN MED MED S
Interferência sobre a Paisagem Local e Bens Culturais Protegidos NEG DIR LOC CP PER IRR CUM/SIN GRA GRA MS
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Geração de Ruídos e Vibrações decorrente da Circulação dos Trens NEG IND REG CP PER IRR ‐ PEQ PEQ PS
Melhoria da Qualidade do Ar e Redução dos Níveis de Ruído POS IND REG CP TEM REV ‐ PEQ MED PS

Dinamização da Economia Local, Aumento da Arrecadação, do Emprego e da Renda POS DIR LOC LP PER IRR CUM PEQ MED PS
Melhoria nas Condições e na Oferta do Transporte Urbano POS DIR REG LP PER IRR SIN/CUM GRA GRA MS
Alteração dos Valores Imobiliários POS IND LOC LP PER IRR SIN/CUM PEQ PEQ PS
Pressão Adicional de Demanda da Linha 4 sobre as Linhas existentes do Metrô NEG DIR REG LP PER REV CUM GRA GRA MS
Alteração da Paisagem, dos Usos e das Dinâmicas Locais NEG DIR LOC LP PER IRR SIN PEQ GRA S
Conflitos e Tensões Sociais durante a Operação NEG IND REG MP TEM REV ‐ MED MED S

Classificação dos Impactos

Classificação dos Impactos

Impactos

Meio Biótico

Meio Socioeconômico

Meio Físico

Meio Socioeconômico

ETAPA DE PLANEJAMENTO

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Impactos

Classificação dos Impactos

Meio Físico

Meio Socioeconômico

ETAPA DE OPERAÇÃO

Impacto
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10.3. Apresentação das Intervenções Ambientais (INAs) e Processos 
Indutores (PINs) 
 
A seguir, são identificados e descritos as intervenções ambientais e os processos 
indutores em cada fase do empreendimento proposto. Ao final, são elaborados os 
Fluxos Relacionais de Eventos Ambientais (FREAs) para facilitar a compreensão e 
organização do referido material. 
 
- FASE DE PLANEJAMENTO 
 

 INA 01 - Planejamento da Obra 
 
PIN 01 - Divulgação do Projeto 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Indireta (Município do Rio de Janeiro) 
 
Esse processo é relativo à divulgação do projeto de implantação do Metrô na Zona Sul 
da cidade, principalmente através dos veículos de comunicação e anúncios do governo 
que poderão gerar expectativas favoráveis e desfavoráveis quanto à presença do 
empreendimento. 
 
PIN 02 - Estudos de Campo 
 
Local de Ocorrência: Traçado da Expansão da Linha 4 do Metrô 
 
Esse processo diz respeito à movimentação de profissionais e equipamentos de 
diversos tipos ao longo do traçado da expansão do Metrô para levantamentos de 
informações necessárias à execução das obras. 
 
PIN 03 - Geração de Expectativas Contrárias e Favoráveis ao 
Empreendimento 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Indireta 
 
A divulgação do projeto na mídia e os estudos de campo poderão gerar expectativas 
positivas ou negativas em relação ao empreendimento, principalmente quanto às 
interferências que a implantação e operação do empreendimento causarão. 
 
- FASE IMPLANTAÇÃO 
 

 INA 02 - Canteiros de Obra 
 
PIN 04 - Reorganização do Escoamento Superficial 
 
Local de Ocorrência: Canteiros de Obras 
 
A instalação da dos canteiros de obras favorecerá uma reconfiguração da dinâmica do 
escoamento superficial proveniente da água de chuva, uma vez que as estruturas 
instaladas impedirão o trajeto usual do escoamento superficial. Entretanto, a água 
oriunda do escoamento não será impossibilitada de atingir os canais de drenagem, 
sofrendo apenas um pequeno desvio de percurso.   
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PIN 05 - Geração de Resíduos Sólidos 
 
Local de Ocorrência: Canteiros de Obras e em Áreas de Escavações. 
 
Nos canteiros de obras e durante as escavações serão gerados resíduos sólidos que 
podem ser principalmente classificados como inertes, como os restos de materiais não 
aproveitáveis – entulho, aparas de madeiras e aço, dentre outros. Os canteiros 
produzirão também resíduos orgânicos, gerados pelo contingente de pessoal fixo e 
flutuante que circula pelos canteiros e pelas atividades desenvolvidas em cozinhas e 
refeitórios. 
 
PIN 06 - Geração de Efluentes Líquidos 
 
Local de Ocorrência: Canteiros de Obras. 
 
Nos canteiros de obras serão gerados efluentes líquidos comuns, constituídos de 
esgotos sanitários provenientes das edificações/instalações do canteiro e das águas 
servidas de lavagem de veículos e equipamentos, sendo previsto instalação de rede 
coletora e ligação dos mesmos à rede pública. 
 
PIN 07 - Aumento da Circulação de Pessoas 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta 
 
A implantação e operação dos canteiros de obras em diversos locais da cidade, 
principalmente na Zona Sul, resultarão em um aumento da circulação de pessoas 
nessas áreas. O aumento será principalmente de trabalhadores fixos das frentes de 
trabalho, mas também de pessoal indiretamente relacionado às obras. 
 
PIN 08 - Interrupção de Acessos 
 
Local de Ocorrência: Áreas de Intervenção e de Influência Direta 
 
O estabelecimento dos canteiros para a execução das obras, principalmente para a 
escavação das estações, provocará a interrupção parcial de alguns acessos, seja nas 
vias rodoviárias ou nas vias de pedestres. A interferência na acessibilidade será 
inevitável devido à magnitude da obra, e por serem áreas de grande circulação, tanto 
de veículos quanto de pedestres e de alta concentração populacional. Além disso, o 
isolamento de alguns locais para o estabelecimento dos canteiros resultará na 
remoção de alguns estabelecimentos, como floriculturas e chaveiros.  
 
PIN 09 – Limpeza do Terreno 
 
Local de Ocorrência: Áreas de Intervenção 
 
Para a instalação dos canteiros de obra, as escavações das estações e as construções 
de estruturas para a operação do empreendimento, serão necessárias, inicialmente, a 
retirada dos arvoredos, de objetos e equipamentos presentes nos locais de 
intervenção, como estátuas, bancos, aparelhos de ginástica, brinquedos, dentre 
muitos outros 
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PIN 10 - Transporte de Materiais, Equipamentos, Insumos e do Material 
Escavado  
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
 
O abastecimento das frentes de trabalhos para a execução das obras dependerá do 
transporte de inúmeros tipos de materiais, equipamentos e insumos. O transporte 
destes se dará em veículos de diversos portes como veículos pesados para o 
transporte de concreto e de aduelas, que poderão prejudicar a circulação dos demais 
veículos nas vias utilizadas, além da retirada do material escavado (Bota-fora). 
 
PIN 11 - Operação de Máquinas e Equipamentos 
 
Local de Ocorrência: Canteiros de obras, estações, saídas de emergência, poços de 
ventilação e túneis.  
 
Este evento consiste na utilização de diversos equipamentos e máquinas, para 
realização das obras, envolvendo a instalação dos canteiros, preparo do terreno, 
construção das instalações de apoio e infra-estrutura, escavação e demais obras civis 
e de montagem e instalação. 
 
PIN 12 - Demanda por Serviços Públicos 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta 
 
A implantação das diversas frentes de serviços, assim como o aumento da circulação 
de pessoas, provocará uma demanda extra sobre serviços de coleta e destino final de 
resíduos sólidos, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além desses 
serviços, a demanda por serviços de transporte e de saúde será maior devido à maior 
circulação de pessoas nesses locais. 
 
PIN 13 - Aumento do Tráfego de Veículos Pesados 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
 
Haverá intensificação do tráfego de veículos pesados relacionados às frentes de 
trabalho nas vias que serão utilizadas como rota por diversos tipos de veículos. A 
intensificação no tráfego se dará pelo transporte de materiais, equipamentos, insumos 
e também pelo transporte do material escavado (bota-fora). 
 
PIN 14 - Geração de Ruídos e Vibrações 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta, Área de Influência Indireta, Áreas de 
Intervenção e Município do Rio de Janeiro. 
 
Consistem no aumento do nível de ruído ambiente referente ao funcionamento dos 
equipamentos e máquinas nos canteiros de obras, na construção dos túneis que 
atingirá a AID do empreendimento, assim como no aumento dos níveis de ruído 
ambiente nas rotas de bota-fora e transportes de materiais, decorrentes do 
movimento adicional de veículos pesados. Devido à distância entre o local de depósito 
de bota-fora, em Senador Camará, a fábrica de aduelas, localizada na área de 
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intervenção Canteiro da Leopoldina e o local das obras, a abrangência dos ruídos 
gerados no decorrer da rota do bota-fora transcende a AII e AID do empreendimento. 
 
PIN 15 - Geração de Poluentes Aéreos 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta, Área de Influência Indireta, Áreas de 
Intervenção e Município do Rio de Janeiro. 
 
Estima-se, para a AID, um aumento nos níveis de emissão de poeiras e de gases 
devido à mobilização de equipamentos, escavações, construção de estações, abertura 
de acessos para as frentes de serviços, remoção e transferência de material escavado, 
transporte de material (emissões fugitivas), preparo de pré-moldados, execução das 
obras civis até a conclusão das obras.  A existência de duas centrais de concreto na 
AID e uma na Área de Intervenção da Leopoldina será responsável por um aumento 
de material particulado e partículas inaláveis. Ocorrerão também emissões de 
poluentes aéreos através dos escapamentos dos veículos pesados que circularão para 
atender as demandas das obras. A abrangência destas emissões vai além da AII, AID, 
e Áreas de Intervenção, envolvendo a cidade do Rio de Janeiro como um todo por 
conta da rota dos caminhões de bota-fora, betoneira e de aduelas.  
 
PIN 16 - Interrupção da Rede Viária  
 
Local de Ocorrência: Traçado da Expansão da Linha 4 do Metrô 
 
Alguns trechos de vias rodoviárias que possuem grande circulação de veículos serão 
totalmente interditados para a execução das obras. A interrupção desses trechos 
resultará em desvios no fluxo de tráfego. 
 
 

 INA 03 – Mobilização de Equipamentos e de Mão-de-Obra 
 
PIN 17 - Geração de Postos de Serviços 
 
Local de Ocorrência: Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
 
Esse processo consiste no recrutamento de mão-de-obra, especializada e não 
especializada, para a execução das obras de implantação do empreendimento. No pico 
das obras, entre Outubro de 2013 e Abril de 2014, haverá 3.002 trabalhadores diretos 
empregados para a implantação do Metrô. Além dos empregos diretos, prevê-se a 
criação de postos de trabalhos indiretamente relacionados à implantação do 
empreendimento 
 
PIN 18 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Insumos  
 
Local de Ocorrência: Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
 
Esse processo consiste na compra de materiais, equipamentos e insumos para a 
implantação do empreendimento. O ramo de material de construção será 
particularmente beneficiado devido ao grande porte do empreendimento que 
necessitará de grande volume de materiais, equipamentos e insumos de uma maneira 
geral. 
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 INA 04 – Escavações dos Túneis, Saídas de Emergência, Poço de 

Ventilação e Estações 
 
PIN 05 - Geração de Resíduos Sólidos 
 
Local de Ocorrência: Canteiros de Obras e em Áreas de Escavações. 
 
Nos canteiros de obras e durante as escavações serão gerados resíduos sólidos que 
podem ser principalmente classificados como inertes, como os restos de materiais não 
aproveitáveis – entulho, aparas de madeiras e aço, dentre outros. Os canteiros 
produzirão também resíduos orgânicos, gerados pelo contingente de pessoal fixo e 
flutuante que circula pelos canteiros e pelas atividades desenvolvidas em cozinhas e 
refeitórios. 
 
PIN 09 – Limpeza do Terreno 
 
Local de Ocorrência: Áreas de Intervenção 
 
Para a instalação dos canteiros de obra, as escavações das estações e as construções 
de estruturas para a operação do empreendimento, serão necessárias, inicialmente, a 
retirada dos arvoredos, de objetos e equipamentos presentes nos locais de 
intervenção, como estátuas, bancos, aparelhos de ginástica, brinquedos, dentre 
muitos outros 
 
PIN 10 - Transporte de Materiais, Equipamentos, Insumos e do Material 
Escavado  
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
 
O abastecimento das frentes de trabalhos para a execução das obras dependerá do 
transporte de inúmeros tipos de materiais, equipamentos e insumos. O transporte 
destes se dará em veículos de diversos portes como veículos pesados para o 
transporte de concreto e de aduelas, que poderão prejudicar a circulação dos demais 
veículos nas vias utilizadas, além da retirada do material escavado (Bota-fora). 
 
PIN 11 - Operação de Máquinas e Equipamentos 
 
Local de Ocorrência: Canteiros de obras, estações, saídas de emergência, poços de 
ventilação e túneis.  
 
Este evento consiste na utilização de diversos equipamentos e máquinas, para 
realização das obras, envolvendo a instalação dos canteiros, preparo do terreno, 
construção das instalações de apoio e infra-estrutura, escavação e demais obras civis 
e de montagem e instalação. 
 
PIN 13 - Aumento do Tráfego de Veículos Pesados 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
 
Haverá intensificação do tráfego de veículos pesados relacionados às frentes de 
trabalho nas vias que serão utilizadas como rota por diversos tipos de veículos. A 
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intensificação no tráfego se dará pelo transporte de materiais, equipamentos, insumos 
e também pelo transporte do material escavado (bota-fora). 
 
PIN 14 - Geração de Ruídos e Vibrações 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta, Área de Influência Indireta, Áreas de 
Intervenção e Município do Rio de Janeiro. 
 
Consistem no aumento do nível de ruído ambiente referente ao funcionamento dos 
equipamentos e máquinas nos canteiros de obras, na construção dos túneis que 
atingirá a AID do empreendimento, assim como no aumento dos níveis de ruído 
ambiente nas rotas de bota-fora e transportes de materiais, decorrentes do 
movimento adicional de veículos pesados. Devido à distância entre o local de depósito 
de bota-fora, em Senador Camará, a fábrica de aduelas, localizada na área de 
intervenção Canteiro da Leopoldina e o local das obras, a abrangência dos ruídos 
gerados no decorrer da rota do bota-fora transcende a AII e AID do empreendimento. 
 
PIN 15 - Geração de Poluentes Aéreos 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta, Área de Influência Indireta, Áreas de 
Intervenção e Município do Rio de Janeiro. 
 
Estima-se, para a AID, um aumento nos níveis de emissão de poeiras e de gases 
devido à mobilização de equipamentos, escavações, construção de estações, abertura 
de acessos para as frentes de serviços, remoção e transferência de material escavado, 
transporte de material (emissões fugitivas), preparo de pré-moldados, execução das 
obras civis até a conclusão das obras.  A existência de duas centrais de concreto na 
AID e uma na Área de Intervenção da Leopoldina será responsável por um aumento 
de material particulado e partículas inaláveis. Ocorrerão também emissões de 
poluentes aéreos através dos escapamentos dos veículos pesados que circularão para 
atender as demandas das obras. A abrangência destas emissões vai além da AII, AID, 
e Áreas de Intervenção, envolvendo a cidade do Rio de Janeiro como um todo por 
conta da rota dos caminhões de bota-fora, betoneira e de aduelas.  
 
PIN 19 - Remoção de Solos Granulares 
 
Local de Ocorrência: Estações e Túneis. 
 
A escavação dos túneis e estações envolverá a retirada de um grande volume de solo, 
desestabilizando-os e podendo provocar recalques transversais perto da superfície. 
 
PIN 20 - Interferência no Lençol Freático 
 
Local de Ocorrência: Área de influência direta. 
 
Consiste em eventuais e pontuais alterações no lençol do subterrâneo para possibilitar 
a execução dos serviços da obra, necessitando de cuidados especiais que evitem os 
riscos desta atividade. 
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PIN 21 - Esgotamento Subterrâneo 
 
Local de Ocorrência: Estações, saídas de emergência, poços de ventilação e túneis.  
 
Durante a escavação dos túneis, poços de ventilação e estação subterrânea, o 
esgotamento subterrâneo será necessário para coletar toda a água proveniente das 
infiltrações decorrentes das escavações destas estruturas e removê-la para local onde 
não interfira com a execução destas obras. 
 
PIN 22 - Remanejamento das Redes de Utilidade Pública  

Local de Ocorrência: Traçado da Expansão da Linha 4 do Metrô 
 
As escavações serão as principais responsáveis pelo remanejamento das redes de 
utilidade pública. As redes de serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem urbana, redes elétricas e internet poderão ser remanejadas para 
a execução das obras. O remanejamento poderá causar interrupção temporária na 
oferta desses serviços.  
 
PIN 23 – Alteração do entorno de Bem Tombado 
 
Local de Ocorrência: Áreas de Intervenção 
 
O bem cultural protegido por lei envolve a preservação de sua área de entorno, assim, 
os impactos relacionados referem-se à proximidade dos bens com a área que sofrerá 
as intervenções associadas à implantação do Metrô, pela produção de resíduos 
(material particulado) e pela realização de escavações capazes de interferir na 
estabilidade do solo, assim como o trânsito de veículos pesados em áreas sensíveis do 
ponto de vista cultural.  
 
PIN 24 – Interferência com o Patrimônio Histórico Cultural 
 
Local de Ocorrência: Áreas de Intervenção 
 
A implantação dos canteiros de obra e as escavações das estações, poço de ventilação 
e saídas de emergência nas áreas urbanizadas do Rio de Janeiro poderão trazer 
implicações sobre as inúmeras possibilidades de serem encontradas evidências das 
ocupações registradas nas fontes documentais e, também, a ocorrências de sítios pré-
históricos representados nas faixas mais litorâneas da área, hoje mais para o interior 
devido aos intensivos aterros já implementados na região no decorrer de sua história. 
 
PIN 25 – Geração de Material Bota-Fora 
 
Local de Ocorrência: Pedreira EMASA Mineração S/A, no bairro de Senador Camará. 
 
O material oriundo das escavações dos túneis, estações, poços de ventilação e saídas 
de emergência será disposto na Pedreira EMASA Mineração S/A, em Senador Camará. 
Está previsto um volume total do material escavado ou bota-fora em cerca de 1,10 
milhão de m³. O transporte entre a saída do túnel e as futuras estações envolverá 
milhares de viagens de veículos pesados por mês entre 2012 e 2014.  
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 INA 05 – Fim das Fases das Obras 
 
PIN 10 - Transporte de Materiais, Equipamentos, Insumos e do Material 
Escavado  
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
 
O abastecimento das frentes de trabalhos para a execução das obras dependerá do 
transporte de inúmeros tipos de materiais, equipamentos e insumos. O transporte 
destes se dará em veículos de diversos portes como veículos pesados para o 
transporte de concreto e de aduelas, que poderão prejudicar a circulação dos demais 
veículos nas vias utilizadas, além da retirada do material escavado (Bota-fora). 
 
PIN 11 - Operação de Máquinas e Equipamentos 
 
Local de Ocorrência: Canteiros de obras, estações, saídas de emergência, poços de 
ventilação e túneis.  
 
Este evento consiste na utilização de diversos equipamentos e máquinas, para 
realização das obras, envolvendo a instalação dos canteiros, preparo do terreno, 
construção das instalações de apoio e infra-estrutura, escavação e demais obras civis 
e de montagem e instalação. 
 
PIN 13 - Aumento do Tráfego de Veículos Pesados 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
 
Haverá intensificação do tráfego de veículos pesados relacionados às frentes de 
trabalho nas vias que serão utilizadas como rota por diversos tipos de veículos. A 
intensificação no tráfego se dará pelo transporte de materiais, equipamentos, insumos 
e também pelo transporte do material escavado (bota-fora). 
 
PIN 14 - Geração de Ruídos e Vibrações 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta, Área de Influência Indireta, Áreas de 
Intervenção e Município do Rio de Janeiro. 
 
Consistem no aumento do nível de ruído ambiente referente ao funcionamento dos 
equipamentos e máquinas nos canteiros de obras, na construção dos túneis que 
atingirá a AID do empreendimento, assim como no aumento dos níveis de ruído 
ambiente nas rotas de bota-fora e transportes de materiais, decorrentes do 
movimento adicional de veículos pesados. Devido à distância entre o local de depósito 
de bota-fora, em Senador Camará, a fábrica de aduelas, localizada na área de 
intervenção Canteiro da Leopoldina e o local das obras, a abrangência dos ruídos 
gerados no decorrer da rota do bota-fora transcende a AII e AID do empreendimento. 
 
PIN 15 - Geração de Poluentes Aéreos 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta, Área de Influência Indireta, Áreas de 
Intervenção e Município do Rio de Janeiro. 
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Estima-se, para a AID, um aumento nos níveis de emissão de poeiras e de gases 
devido à mobilização de equipamentos, escavações, construção de estações, abertura 
de acessos para as frentes de serviços, remoção e transferência de material escavado, 
transporte de material (emissões fugitivas), preparo de pré-moldados, execução das 
obras civis até a conclusão das obras.  A existência de duas centrais de concreto na 
AID e uma na Área de Intervenção da Leopoldina será responsável por um aumento 
de material particulado e partículas inaláveis. Ocorrerão também emissões de 
poluentes aéreos através dos escapamentos dos veículos pesados que circularão para 
atender as demandas das obras. A abrangência destas emissões vai além da AII, AID, 
e Áreas de Intervenção, envolvendo a cidade do Rio de Janeiro como um todo por 
conta da rota dos caminhões de bota-fora, betoneira e de aduelas.  
 
PIN 26 – Desmobilização dos Canteiros de Obras  
 
Local de Ocorrência: Áreas de intervenção e Área de Influência Direta 
 
Com o fim da fase de obras, haverá gradativa desmobilização dos canteiros de obra, 
com a retirada de equipamentos e materiais, e assim a liberação desses locais para 
uso pela população. 
 
PIN 27 - Desmobilização de Trabalhadores  
 
Local de Ocorrência: Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
 
Com a proximidade do término do período de implantação do empreendimento haverá 
gradativa desmobilização da mão-de-obra contratada. 
 
PIN 28 - Fim de Compras de Equipamentos, Materiais e Insumos, e de 
Contratos  
 
Local de Ocorrência: Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
 
Com o fim do período de implantação do empreendimento, termina também a 
aquisição de equipamentos, materiais e insumos, assim como os diferentes contratos 
relacionados às frentes de obras. 
 
- FASE DE OPERAÇÃO 
 

 INA 06 – Operação da Expansão da Linha 4 
 
PIN 14 - Geração de Ruídos e Vibrações 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta, Área de Influência Indireta, Áreas de 
Intervenção e Município do Rio de Janeiro. 
 
Consistem no aumento do nível de ruído ambiente referente ao funcionamento dos 
equipamentos e máquinas nos canteiros de obras, na construção dos túneis que 
atingirá a AID do empreendimento, assim como no aumento dos níveis de ruído 
ambiente nas rotas de bota-fora e transportes de materiais, decorrentes do 
movimento adicional de veículos pesados. Devido à distância entre o local de depósito 
de bota-fora, em Senador Camará, a fábrica de aduelas, localizada na área de 
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intervenção Canteiro da Leopoldina e o local das obras, a abrangência dos ruídos 
gerados no decorrer da rota do bota-fora transcende a AII e AID do empreendimento. 
 
PIN 29 - Geração de Postos de Serviços 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
 
Para a operação da expansão da Linha 4 do Metrô serão criados postos de serviços 
para diferentes setores de operação do Metrô, como administração, Manutenção e 
Operação. 
 
PIN 30 - Oferta Adicional de Transporte de Massa  
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta e Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro 
 
A entrada em operação da Expansão da Linha 4 do Metrô implicará em um aumento 
da oferta de transporte de massa principalmente entre os bairros de Ipanema e 
Leblon e o Centro da cidade. Atualmente, os transportes utilizados para esse e outros 
trajetos são carros particulares, vans e ônibus.  
 
PIN 31 - Presença de Estruturas de Grande Porte  
 
Local de Ocorrência: Áreas de Intervenção 
 
Para o estabelecimento do Metrô na cidade, diversas estruturas de grande porte 
deverão ser construídas, como os poços de ventilação, as saídas de emergência e os 
acessos às estações. Estas serão estruturas permanentes construídas ao longo de 
todo o traçado, sendo que a maior parte será construída nas vias de circulação de 
pedestres ou em praças públicas. 
 
PIN 32 – Alteração do Tráfego Rodoviário 
 
Local de Ocorrência: Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
 
Com a oferta adicional de transporte de massa e a adesão dos usuários haveria menor 
circulação de ônibus e carros particulares nas vias rodoviárias. Como resultado, 
haveria diminuição nos congestionamentos no trânsito. 
 
PIN 33 – Aumento da Acessibilidade 
 
Local de Ocorrência: Área de Influencia Direta 
 
A oferta do meio de transporte metroviário aumentará a acessibilidade da população 
moradora da Zona Sul a outras partes da cidade, principalmente o Centro e a Zona 
Oeste da cidade, assim como também aumentará a acessibilidade da população da 
cidade à Zona Sul, facilitando assim o deslocamento da população. 
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PIN 34 – Aumento da Demanda sobre Transporte Metroviário 
 
Local de Ocorrência: Área de Influencia Direta e Área de Influência Indireta 
 
A oferta de transporte metroviário para áreas que anteriormente não eram atendidas 
pelo Metrô atrairá mais pessoas para o uso desse meio de transporte devido ao menor 
tempo de deslocamento que é oferecido, em relação à maior parte dos outros 
transportes, assim como o conforto e a assiduidade.  
 
PIN 35 - Maior Circulação de Pessoas próximas aos Acessos às Estações  
 
Local de Ocorrência: Trajeto da Expansão da Linha 4 do Metrô e Adjacências 
 
Os locais próximos aos acessos às estações deverão ter maior circulação de pessoas 
devido à grande utilização desse transporte de massa. A atratividade do 
empreendimento se dá principalmente pela rapidez de deslocamento que esse meio 
de transporte oferece. 
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Quadro 10.3-1 - Fluxo Relacional de Evento Ambiental - Fase de Planejamento 
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Quadro 10.3-2 - Fluxo Relacional de Evento Ambiental - Fase de Implantação 

INA 02 – Canteiro de 
obras

PIN 04 – Reorganização 
do escoamento 

superficial

IMP  09 – Alteração da 
rede de drenagem 

superficial e subterrânea

PIN 05 – Geração de 
resíduos sólidos

PIN 06 – Geração de 
efluentes líquidos

PIN 07 – Aumento da 
circulação de pessoas

PIN 08 – Interrupção de 
acessos

PIN 12 – Demanda por 
serviços públicos

IMP 02 –Produção de 
resíduos sólidos 

IMP 03 – Aumento da 
demanda por serviços 

públicos

PIN 09 – Limpeza do 
terreno

IMP 11 – Interrupção de 
trechos e estações

IMP 12 – Deslocamento 
de estabelecimentos do 

setor de comércio e 
serviços

IMP 13 – Perda de receita 
dos estabelecimentos e 
atividades comerciais e 

de serviços

IMP 14 – Alteração da 
dinâmica e dos usos locaisIMP 05 – Interferências 

sobre os habitats

IMP 06 – Interferências 
sobre a fauna

IMP 16 – Alterações nos 
fluxos de trânsito e no 

sistema viário

PIN  10 – Transporte de 
materiais, equipamentos, 

insumos e do material 
escavado

PIN 11 – Operação de 
máquinas e 

equipamentos

PIN  13 – Aumento do 
tráfego de veículos 

pesados

PIN 14 – Geração de 
ruídos e vibrações

PIN 15 – Geração de 
poluentes aéreos

IMP 08 – Alteração da 
qualidade do ar

IMP 07 – Degradação das 
vias rodoviárias

IMP 15– Acidentes com a 
população

IMP 04 ‐  Perda de áreas 
de uso, bens materiais e 

simbólicos

PIN 16 ‐  Interrupção da 
rede viária

IMP 10 ‐  Alteração nos 
valores dos alugueis
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Quadro 10.3-3 - Fluxo Relacional de Evento Ambiental - Fase de Implantação 
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Quadro 10.3-4 - Fluxo Relacional de Evento Ambiental - Fase de Implantação 
 

INA 04‐ Escavação

PIN 19 – Remoção de 
solos granulares

PIN 20 – Rebaixamento 
do lençol freático

PIN 22 –Remanejamento 
das redes de utilidade 

pública

PIN 11 – Operação de 
máquinas e 

equipamentos

PIN 21 – Esgotamento 
subterrâneo

PIN 10 – Transporte de 
material, equipamento, 

insumos e material 
escavado

IMP 23 – Interferência na 
estabilidade do solo

IMP 25 – Desocupação 
temporária

IMP 26 – Poluição dos 
recursos hídricos

PIN  14 – Geração de 
ruídos e vibrações

PIN 15 –  Geração de 
poluentes aéreos

IMP 27– Incômodo de 
vizinhança

IMP 08 – Alteração da 
qualidade do ar

IMP 13 – Perda de receita 
dos estabelecimentos e 
atividades comerciais e 

serviços

IMP 20 – Interferência 
nas redes de serviços de 

utilidade pública

PIN 13 –  Aumento do 
tráfego de veículos 

pesados

IMP 16 – Alteração nos 
fluxos  de trânsito e no 

sistema viário

IMP 07 – Degradação das 
vias rodoviárias

PIN 04 – Geração de 
resíduos sólidos

PIN 23 – Alteração de 
entorno de bem 

tombado

PIN 24 –  Interferência 
com patrimônio histórico 

e cultural

PIN 25 – Geração de 
Material de Bota‐fora

IMP 21 – Impacto sobre o 
patrimônio Arqueológico

IMP 24 – Geração de 
conflitos e tensões sociais 

por outros impactos

IMP 04– Perda de área de 
uso e bens materiais e 

simbólicas

PIN 09 ‐ Limpeza do 
terreno

IMP 06 – Interferências 
sobre a fauna

IMP 05 ‐ Interferências 
sobre os habitats

IMP 22 –  Interferência  
sobre a paisagem local e 
bens culturais protegidos
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Quadro 10.3-3 - Fluxo Relacional de Evento Ambiental - Fase de Implantação 
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Quadro 10.3-4 - Fluxo Relacional de Evento Ambiental - Fase de Operação 
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10.4. Identificação, Análise dos Impactos e Medidas Mitigadoras 
 
Fase de Planejamento 
 

• Meio Socioeconômico 
 
IMPACTO 01 - Introdução de Tensões e Conflitos Sociais por Expectativas do 
Empreendimento 
 
Descrição: 
 
A expansão da malha de transporte sobre trilhos do metrô do Rio de Janeiro interfere 
não só na dinâmica interna dos bairros onde serão as estações, mas também em toda 
a região metropolitana que possuirá uma maior flexibilidade do transporte de massa 
com acesso a lugares ainda desconectados por esse meio de transporte. A demanda 
pela expansão das vias de transporte sobre trilhos na capital e na Região 
Metropolitana sempre foi significativa na sociedade carioca e fluminense, por isso o 
anúncio de novos projetos e novas estações sempre provocam fervor, debates, 
resistências e conflitos para com o projeto e seus impactos. 
 
Assim, devido à proporção, importância e polêmica do empreendimento, a introdução 
de tensões e conflitos sociais é inevitável e ocorrerá inicialmente na fase de 
planejamento. A partir da divulgação oficial do início do empreendimento, após a 
licitação pública, por exemplo, e posteriormente com o começo das atividades para 
pesquisa de campo, entre os quais se inclui os Estudos de Impacto Ambiental, 
emergem na população, instituições e organizações afetadas direta e/ou 
indiretamente expectativas positivas e negativas em relação ao projeto. Esta reação 
por um lado produz um ambiente favorável à execução das obras, na medida em que 
se evidenciam os benefícios a serem auferidos pela sociedade com a expansão da 
malha metroviária, tais como o aumento da acessibilidade, a possível diminuição da 
circulação de automóveis e com isso do trânsito rodoviário, a geração de empregos 
durante a fase de construção, o próprio desenvolvimento econômico e social da 
cidade, dentre outros. Por outro lado, são também geradas expectativas negativas 
decorrentes dos impactos sociais e ambientais a serem gerados e da falta de 
informações concretas sobre o empreendimento, destacando-se os temas 
relacionados aos locais a serem afetados diretamente, a possibilidade de 
deslocamentos; os transtornos e perdas sociais, culturais, econômicas, paisagísticas e 
ambientais, com destaque para as alterações nas práticas sociais e no modo de vida, 
os impactos decorrente da obra e da operação; os riscos aos moradores; e às 
possibilidades de emprego. 
 
A tensão em torno das incertezas na desapropriação de moradias, do deslocamento 
populacional, das perdas de áreas de uso e de bens materiais e simbólicos públicos e 
privados também são sentidos pela população local situada na área de influência 
direta do empreendimento em virtude da pouca informação. No entanto, no que diz 
respeito aos impactos ao trecho da Linha estudada, possivelmente não haverá 
remoções ou desapropriações definitivas, porém existe a possibilidade de 
deslocamento temporárias de alguns pessoas e atividades de seus imóveis. Além 
disso, haverá perdas referentes à supressão de espaços públicos de lazer e da 
interrupção temporária de alguns usos cotidianos e de vias importantes nas áreas das 
obras das estações. Cabe salientar que apesar de não existir no projeto remoções 
definitivas de moradias, alguns pequenos negócios como bancas de jornal, 
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floriculturas e feiras livres serão diretamente afetados e até mesmo inutilizados após a 
obra, assim como a Escola Nacional de Circo que deixará de funcionar na Leopoldina 
para abrir lugar ao canteiro de obras. 
 
Ressalta-se, ainda, a presença de algumas organizações da sociedade civil com 
relação à representação de classes e de bairros, assim como as preocupadas com a 
defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural. Essas se constituem em formas 
legítimas de representação dos interesses de grupos e de parte da sociedade em 
defesa dos interesses privados e coletivos relacionados aos temas de cunho social, 
econômico e ambiental que envolvem o empreendimento e seus impactos. Sendo 
assim, é imprescindível que essas instituições sejam correta e tempestivamente 
informadas acerca do alcance e dos reais impactos do empreendimento, como forma 
de dirimir as dúvidas e evitar, desta forma, a criação de tensões desnecessárias. 
Entretanto, quando ainda assim houver conflito caberá a empresa junto com o poder 
público deverá solucionar os impasses existentes por meio de resoluções negociadas 
entre as partes.  
 
Por se tratar de um empreendimento de grande magnitude com importância em toda 
a Região Metropolitana, direcionado ao uso coletivo e também por contar com maciço 
investimento público, o referido trecho do Metro desde sua divulgação pública vem 
provocando grandes polêmicas quando ao traçado, o modelo proposto para a malha 
metroviária e os impactos decorrentes, em particular nas áreas de intervenção.  
 
Desde 2009 surgiu o Movimento “O Metrô Que o Rio Precisa” que articula mais de 30 
Associações de Bairros da Zona Sul e da Barra da Tijuca e alguns políticos influentes. 
Esse Movimento vem promovendo duras críticas ao Projeto de expansão da malha 
metroviária em desenvolvimento pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelas 
Concessionárias. As principais críticas estão vinculadas a finalidade do serviço de 
metrô que se planeja: se é visando atender as demandas dos Jogos Olímpicos de 
2016 ou atender o interesse público dos usuários de transporte público do Rio de 
Janeiro. Para o movimento o mais satisfatório seria a formação de uma rede com 
linhas independentes e não uma linha única, na qual a Linha 4 passando pelo Jardim 
Botânico, Humaitá e Laranjeiras seria prioritária. O sistema de Linha única que liga 
diretamente a linha 1, 2 e 4 intensificaria ainda mais o fluxo de passageiros e a 
lotação dos trens. Dentre as demandas e críticas do movimento estão: a construção 
da Estação Gávea em dois níveis, um nível para receber os trens vindos de São 
Conrado e outro nível para receber os trens que virão da Linha 1; a oposição à 
existência de um possível “By-pass” (ligação direta) entre Antero do Quental e São 
Conrado; a discordância em relação a construção de uma nova plataforma na Estação 
General Osório que poderá vir a servir como ponto final dos trens da Linha 2 e poderá 
resultar no fechamento da estação General Osório por pelo menos seis meses; e a 
reivindicação de que a Estação final do lado oeste da Linha 4 seja na Alvorada. 
(http://www.metroqueorioprecisa.com.br/, visto em 14/09/2011). 
 
Outra tensão em curso se dá com alguns moradores de Ipanema, em parte associados 
ao Projeto de Segurança de Ipanema, que encabeça o movimento intitulado “Pró-
Praça” que vem lutando contra a construção da Estação do Metrô na Praça Nossa 
Senhora da Paz. O argumento central do movimento se dá na defesa do patrimônio 
cultural e ambiental do bairro. Sendo a praça Nossa Senhora da Paz a única praça do 
bairro, além de ser um patrimônio cultural tombado por lei municipal e um dos poucos 
locais verdes ainda existente na região (http://psipanema.blogspot.com/). 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 10-29

Percebe-se que os conflitos e as tensões estão associados por um lado ao projeto do 
Metrô, seu funcionamento, a preocupação com a continuidade das obras para 
expansão das linhas existentes, os locais de abrangência das estações, os pontos de 
paragem, a qualidade do serviço prestado, a preocupação com o fechamento de 
estações durante o período de obras e a aplicação do dinheiro público. Por outro, o 
movimento “Pró-Praça” questiona a alteração do patrimônio coletivo e defende a não 
construção de uma estação.  
 
Esse impacto será bastante significativo, pois a expansão da malha metroviária é uma 
demanda antiga da população, cuja expectativa é muito grande. Além disso, o 
empreendimento está situado nos bairros com maior poder aquisitivo da cidade, onde 
há uma altíssima visibilidade pública em relação aos impactos gerados. 
 
Classificação:  
 
Em vista destes fatores, este impacto será negativo, direto, temporário, com seus 
efeitos sentidos no curto prazo, sendo irreversível e de abrangência regional, sendo 
de grande magnitude e de grande importância. Sua significância, portanto, deve ser 
considerada muito significativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Desenvolver ações e espaços de diálogo permanentes com as entidades, grupos e 

organizações representativas afetadas, no sentido de dotá-las de todas as 
informações sobre o projeto, as soluções para as críticas apresentadas, os 
procedimentos e cronogramas da obras e os impactos sociais e ambientais que 
serão gerados em cada etapa.  

- Fornecer informações iniciais e periódicas, pública e de grande visibilidade, aos 
moradores e as instituições representativas sobre alterações previstas no tráfego 
de veículos e de pedestres nos logradouros; 

- Articular reuniões de esclarecimento e discussão do Projeto junto às entidades 
representativas da sociedade. 

- Divulgar amplamente para a sociedade como um todo e para a população local 
especificamente sobre as diretrizes do empreendimento e as características dos 
impactos locais e regionais que provocarão no meio ambiente e na sociedade 
através dos principais veículos de comunicação existentes – jornais, rádios, 
televisão e internet.  

- Buscar por meio do Programa de Responsabilidade Social mitigar os impactos 
sociais contemplando parte da demanda da população local. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social, de Responsabilidade Social e de Negociação e Compensação. 
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Fase de Implantação 
 

• Meio Físico 
 
IMPACTO 02 - Produção de Resíduos Sólidos 
 
Descrição: 
 
De acordo com a resolução CONAMA no 307 de 2002, são considerados resíduos da 
construção civil aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições 
de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 
terrenos, tais como: blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, entre outros, 
chamado normalmente de entulhos de obras e material de bota-fora.  
 
É importante ressaltar que, devido à tipologia e magnitude da obra, solos e rochas 
oriundos das escavações dos túneis e futuras estações de Metrô se constituirão nos 
principais resíduos gerados no decorrer da implantação do empreendimento. O item 
5.15 Volume Escavado e Bota-Fora deste estudo aponta que é esperada a remoção 
aproximada de um volume de 1,10 milhões de metros cúbicos de solo e rocha a ser 
transportado e depositado na pedreira Emasa Mineração S/A localizada no bairro de 
Senador Camará. Este depósito se dará em áreas previamente exploradas, estando 
atualmente com espaço disponível para o recebimento do material de bota-fora.   
 
O material proveniente das escavações foi classificado no item 5.15.1 Classes e 
Volume de Materiais Escavado em quatro classes descritas a seguir, tendo em vista 
seu possível aproveitamento.  
 
• Classe 1: material rochoso de boa qualidade, categorias I e II ou III, podendo 
ser britado, proveniente de escavações do túnel entre o Poço Igarapava e a Estação 
Gávea; 
 
• Classe 2: material rochoso de má qualidade, categoria IV, inservível para 
britagem, proveniente das escavações em túnel a fogo, dos poços de serviço e 
ventilação, bem como de material argiloso e do material arenoso com vegetação, 
proveniente das escavações das estações; 
 
• Classe 3: material rochoso de boa qualidade, porém inservível para britagem, 
classe I, II ou III, proveniente das escavações mecanizadas em TBM, podendo ser 
usado para aterro;  
 
• Classe 4: material arenoso de boa qualidade, proveniente das escavações 
mecanizadas em TBM na maior parte do trajeto. 
 
 
De acordo com o Quadro 10.4-5, também apresentado no item 5.15.1 Classes e 
Volume de Materiais Escavado, pode-se observar que boa parte do material de bota-
fora é classificado como de boa qualidade (classes 1, 3 e 4), ou seja, a reutilização 
conforme é sugerida na Resolução CONAMA no 307 de 2002 é possível.  
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Quadro 10.4-5 - Material in situ e Empolado Resultante das Escavações. 

Material Escavado Classe do 
Material 
Escavado In Situ Empolado 

Índice de 
Empolamento 

Tipo de Material 
(origem) 

1 73.079,33 109.618,99 1,5 
Rocha escavada a 

fogo 

2 341.718,73 410.062,47 1,2 Solo 

3 145.553,70 189.218,90 1,3 
Rocha escavada 

com TBM 

4 240.746,30 288.895,56 1,2 
Solo escavado em 

TBM 

TOTAIS 801.098,06 1.045.092,45 
  

 
 
No que se refere aos demais resíduos típicos de construção civil, é previsto que uma 
empresa especializada em disposição de resíduos sólidos seja encarregada de sua 
coleta e destinação final em conformidade com o estabelecido no art. 10º da 
Resolução CONAMA no 307 de 2002. Boa parte do material gerado no decorrer das 
obras tende a ser friável, apresentando facilidade de mobilização do mesmo pela água 
da chuva. Deposições inadequadas dos resíduos podem ocasionar em assoreamento 
da drenagem superficial, contaminação dos corpos hídricos, além de proliferação de 
vetores de doenças.  
 
Classificação: 
 
Impacto gerado de natureza negativa, de incidência direta, abrangência local, de 
curto prazo, temporário, reversível, porém com importância e magnitude pequena, 
sendo pouco significativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Utilizar o material escavado classificado como de boa qualidade para o 

recobrimento e recuperação da pedreira onde o mesmo será depositado; 
- Buscar ao máximo a reutilização do material gerando, incorporando-o sempre que 

possível na obra; 
- Efetuar a disposição dos resíduos em conformidade com o estabelecido na 

Resolução CONAMA no 307 de 2002  e em consonância com as diretrizes propostas 
no Plano de Controle das Obras e no Programa de Gestão Ambiental.  

- Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos proposto no Plano de 
Controle das Obras. 

 
 
IMPACTO 08 - Alteração da Qualidade do Ar 
 
Descrição: 
 
Durante a implantação das obras de expansão da Linha 4 do Metrô Rio, é esperado 
um aumento nos níveis de emissão de poeiras e gases na AID e nas áreas de 
intervenção desde à mobilização de equipamentos até a conclusão das obras. Esse 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 10-32

aumento da emissão de poluentes atmosféricos não ocorrerá de forma contínua no 
decorrer das obras, variando de acordo com as atividades a serem desenvolvidas nos 
diferentes canteiros de obras. O impacto que ocorrerá na fase de construção deverá 
ser sentido não só na área dos canteiros de obras, como também nas suas 
imediações, sendo sua extensão dependente da localização e do tipo de intervenção. 
Esse impacto, entretanto, será de caráter temporário, devendo sua ocorrência estar 
restrita ao prazo entre o início e o término das obras.  
 
Devido à ausência de delimitações oficiais de bacias ou sub-regiões aéreas que 
abranjam as áreas de influência deste estudo, analisou-se este impacto a partir de 
delimitação feita com base nas diretrizes propostas pelo INEA (2009), levando em 
consideração as influências da topografia e da meteorologia. Segundo INEA (2009), o 
maciço da Tijuca, paralelo à orla marítima, atua como barreira física aos ventos 
predominantes do mar, sem permitir a ventilação adequada das áreas situadas mais 
para o interior. Considerando que os divisores topográficos das Sub-bacias da Lagoa, 
Copacabana e Vidigal, inseridos dentro do Maciço em questão, funcionam como 
condicionantes à circulação atmosférica da região estudo, o impacto referido neste 
tópico foi analisado de acordo com os limites destas bacias. Foram ainda 
consideradas, para a análise dos impactos, as características climatológicas das áreas 
de influência e intervenção e o fluxo de veículos entre as áreas de entorno da área de 
influência indireta e das áreas de intervenção situadas fora da AII. 
 
Durante as escavações das estações, dos poços de ventilação e das saídas de 
emergência haverá a remobilização de grande quantidade de material particulado 
para a atmosfera terrestre, aumentando a concentração de poeira nos locais das 
obras e no seu entorno imediato. Devido à magnitude da obra, este aumento de 
material particulado será mais sentido nos locais adjacente às estações, em 
decorrência da grande quantidade de volume a ser escavado, do que nas 
proximidades das saídas de emergência e do poço de ventilação da rua Igarapava, 
que por serem estruturas mais simples, o volume a ser escavado é consideravelmente 
menor. A escavação do túnel, por utilizar o método construtivo Tunnel Boring Machine 
(TBM), diferentemente da escavação das estações que utiliza o método cut and cover, 
trará impactos insignificantes no que tange à emissão de materiais particulados, uma 
vez que o material escavado no decorrer do traçado será condicionado dentro do 
próprio túnel nos caminhões destinados ao local de despejo do bota-fora.  
 
As interferências com o tráfego, devido às obras de expansão da Linha 4 do Metrô Rio, 
serão absolutamente inevitáveis em virtude do porte da obra. As escavações, 
movimentação de caminhões para retirada de material escavado e aporte de materiais 
para a obra resultarão na necessidade de desvio e variações no fluxo de veículos, 
ocasionando, algumas vezes, a interrupção temporária do tráfego local, o que 
possivelmente implicará em congestionamentos nas vias que receberão o desvio de 
tráfego. Como resultado, estima-se um aumento significativo das emissões de 
material particulado, de efeito local. Assim, pode-se afirmar que a extensão dos 
impactos na qualidade do ar poderá se estender, radialmente, no entorno das áreas 
de escavações e canteiros de obras, em função da propagação das retenções no 
tráfego de veículos nas vias próximas e circundantes das áreas de atuação direta das 
obras, ocasionando aumento temporário das emissões de gases por fontes móveis.  
 
A interrupção do tráfego da Av. Ataulfo de Paiva para a construção da estação Jardim 
de Alah e o desvio do mesmo para a rua Humberto de Campos na altura da Cruzada 
São Sebastião será uma ação bastante impactante para a população residente no 
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entorno. A via destinada a receber o fluxo de veículos não possui a capacidade de 
suporte desejável para receber o tráfego desviado, visto que é uma rua 
consideravelmente mais estreita do que as vias adjacentes, tendo ainda grande 
passagem de pedestres, pois trecho desta rua é o único acesso dos moradores à 
comunidade da Cruzada. O alto incremento de veículos associado às características da 
via tende a favorecer a ocorrência de constantes congestionamentos que, por sua vez, 
propiciarão um aumento considerável da concentração de poluentes atmosféricos no 
local, podendo vir a afetar a saúde da população circunvizinha.  
 
Além do impacto das obras propriamente ditas no tráfego dessas vias, haverá o 
impacto causado no trânsito da cidade pelo transporte de concreto, material, insumos 
e peças pré-moldadas; pela movimentação de equipamentos como guindastes, por 
exemplo; e pela circulação dos caminhões de bota-fora. Este impacto ocorrerá na AID 
como um todo e variará de acordo com as fases das obras.  
 
Dessa forma, as emissões de veículos pesados, movidos a diesel, colaborarão para um 
aumento nas concentrações de gases poluentes na atmosfera, principalmente de 
óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, monóxido de carbono e de óxidos de enxofre 
nas imediações e vias de acesso, em face das retenções de trânsito que 
provavelmente ocorrerão e também resultantes do aumento do tráfego de veículos 
pesados na região. Nesse caso, é possível que haja uma deterioração maior da 
qualidade do ar nas áreas coincidentes com os congestionamentos que pode acarretar 
em malefícios para a saúde humana. 
 
O Quadro 10.4-1, compilado a partir dos dados disponibilizados no item 5.21-Tráfego 
de Veículos Pesados na Etapa de Implantação deste estudo, apresenta as quantidades 
estimadas de caminhões de betoneiras e de bota-fora por ano e por estrutura da obra 
- canteiro, estação, saída de emergência, entre outros. A partir deste quadro pode-se 
observar que os anos de 2012 será o mais crítico no que se refere ao aumento de 
emissões veiculares. O ano de 2012, além de ser o com maior quantidade absoluta de 
veículos pesados em circulação, terá a maior movimentação de caminhões entre Maio 
e Agosto, ou seja, no período seco, o que dificulta a dispersão dos poluentes uma vez 
que as chuvas contribuem para a melhoria da qualidade do ar atmosférico.  
 

Quadro 10.4-1 - Fluxos estimados de caminhões betoneira e de bota-fora para as obras de 
expansão da linha 4 do Metrô Rio. 

2012 2013 2014 2015 
Descrição 

Betoneira 
Bota-
fora 

Betoneira 
Bota-
fora 

Betoneira Bota-fora Betoneira Bota-fora 

ESTAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ 
Viagem/Mês 7.236 1.612 1.213 742 1.125 - 154 - 
Viagem/Dia 290 65 49 30 49 - 7 - 

ESTAÇÃO JARDIM DE ALAH 

Viagem/Mês 10.390 709 673 993 2.773 - 385 - 
Viagem/Dia 416 29 27 40 111 - 16 - 

ESTAÇÃO ANTERO DE QUENTAL 

Viagem/Mês 4.576 164 1.561 574 1.871 443 581 - 
Viagem/Dia 184 7 63 23 75 18 24 - 

POÇO IGARAPAVA 

Viagem/Mês - - 73 216 13 - - - 
Viagem/Dia - - 3 9 1 - - - 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA ATAULFO DE PAIVA 1  
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2012 2013 2014 2015 
Descrição 

Betoneira 
Bota-
fora 

Betoneira 
Bota-
fora 

Betoneira Bota-fora Betoneira Bota-fora 

Viagem/Mês - - - - 341 74 - - 
Viagem/Dia - - - - 14 3 - - 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA ATAULFO DE PAIVA 2 

Viagem/Mês - - - - 341 71 1 - 
Viagem/Dia - - - - 14 3 - - 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 1 

Viagem/Mês - - - - 342 44 
 
-  

- 

Viagem/Dia - - - - 14 2 - - 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 2 

Viagem/Mês - - - - 340 64 - - 

Viagem/Dia - - - - 14 3 
 
-  

- 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 1 

Viagem/Mês - - 270 64 53 24 
 
-  

- 

Viagem/Dia - - 13 3 2 1 - - 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 2 

Viagem/Mês - - 169 - 173 57 
 
-  

- 

Viagem/Dia - - 7 - 7 3 - - 

SHIELD 

Viagem/Mês - - - 3.999 9.089 5.101 
 

3805  
- 

Viagem/Dia - - - 160 364 205 153 - 

TOTAL 

Viagem/Mês 24.687 10.547 22.339 1121 
Viagem/Dia 991 427 903 47 

 
 
Neste ano, as obras serão direcionadas para a construção das futuras estações de 
Metrô. Assim, no entorno da Praça Nossa Senhora da Paz, da Praça Antero de Quental 
e do trecho da Ataulfo de Paiva que terá a estação Jardim de Alah é esperado uma 
maior emissão atmosférica em decorrência da entrada e saída de grande quantidade 
de caminhões. Em 2013 e 2014, entretanto, as emissões atmosféricas se darão 
melhores distribuídas por toda a AID, uma vez que as saídas de emergência e o poço 
de ventilação da rua Igarapava começarão a ser escavados. É previsto ainda que, 
nestes anos, a maior movimentação de veículos pesados ocorra no período chuvoso, o 
que contribuirá para a dispersão dos poluentes.  
 
O impacto das emissões veiculares não se dará apenas no entorno das estações, 
saídas de emergência e/ou poços de ventilação, e sim por todos os locais onde os 
mesmos circularão. Ainda de acordo com o item 5.21-Tráfego de Veículos Pesados na 
Etapa de Implantação, na AII, a circulação dos caminhões betoneiras e de bota-fora 
se dará principalmente nas Avenidas Borges de Medeiros, Avenida Epitácio Pessoa e 
Avenida Delfim Moreira. A proximidade da Lagoa Rodrigo de Freitas e das praias 
promove uma redução dos impactos na qualidade do ar, devido às condições de 
ventilação e da conseqüente capacidade dispersiva da atmosfera local, o que deve 
levar a níveis de concentrações mais baixos de partículas e gases no ar local. 
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A escavação do túnel demandará 587.733,45 m³ de material escavado empolado, de 
acordo com o estimado no item 5.15 Classes e Volumes de Materiais Escavados deste 
estudo, o que deve mobilizar 3.999 viagens por mês de caminhões de bota-fora em 
2013 e 5.101 em 2014 que circularão por parte de Copacabana, uma vez que a saída 
do túnel ocorrerá pela rua Gastão Bahiana, acarretando numa perda de qualidade do 
ar em um bairro até então não afetado pelas obras do metrô.  
 
A disposição do material escavado na Emasa Mineração S/A proporcionará um 
aumento de material particulado na pedreira. Porém, como o local de depósito é 
relativamente isolado das residências adjacentes, sua dispersão é dificultada e apenas 
movimentações muito elevadas de bota-fora gerarão uma movimentação de poeira 
alta o suficiente para que possa ser sentida pela população circunvizinha.  
 
Os locais onde provavelmente as concentrações de poluentes serão mais significativas 
serão aqueles cuja ventilação é precária, tal como na área de intervenção do Canteiro 
da Leopoldina e em boa parte do trajeto dos caminhões que transportarão as aduelas 
a serem usadas após a escavação do túnel. As aduelas serão transportadas da 
Leopoldina até a entrada do túnel pela Avenida Francisco Bicalho, Elevado Paulo de 
Frontin, túnel Rebouças até chegar na Lagoa Rodrigo de Freitas, sendo estocadas no 
Jardim de Alah e no canteiro do Batalhão. Entre a Avenida Francisco Bicalho e o túnel 
Rebouças as condições de dispersão do ar são dificultadas, devido à grande 
quantidade de prédios que funcionam como barreira à dispersão atmosférica.  
 
A grande quantidade de caminhões transportadores de aduelas em circulação entre 
2013 e 2014, conforme apresentado no item 5.21-Tráfego de Veículos Pesados na 
Etapa de Implantação, contribuirá para a degradação da qualidade do ar, uma vez 
que, ao considerar os veículos pesados já descritos e envolvidos com a implantação 
do empreendimento (caminhões betoneiras, bota-fora e de transporte de 
equipamentos), haverá uma acumulatividade de emissões veiculares.  
 
Os canteiros de obras da Leopoldina e do Jardim de Alah são considerados os mais 
impactantes para a alteração da qualidade do ar de seu entorno, uma vez que os 
mesmos dispõem de centrais de concreto no seu interior. Se, por um lado, a 
existência de centrais de concreto em locais próximos às obras minimiza o tempo 
gasto com deslocamento; reduz a probabilidade de ocorrência de engarrafamentos no 
entorno dos locais das obras civis, necessitando de uma menor quantidade de 
caminhões betoneiras circulando nas vias próximas às obras, e emitindo, portanto, 
menos gases oriundos dos motores dos caminhões; sua instalação pode causar 
incômodos à população residente no entorno desses canteiros. A operação de uma 
central de concreto envolve a emissão de grande quantidade de material particulado, 
de dióxido de carbono e dióxido de enxofre e, de acordo com o apresentado no 
diagnóstico desse estudo, a emissão em excesso desses materiais pode gerar danos à 
saúde da população como o aumento da sensibilidade à asma e bronquite, redução de 
resistência às infecções respiratórias e redução na capacidade de transporte de 
oxigênio no sistema circulatório.  
 
Está previsto que as centrais de concreto a serem instaladas tenham a capacidade de 
gerar 142.956,73 m³ de concreto no Canteiro da Leopoldina, 375.828,067 m³ no 
Jardim de Alah. Esta previsão de volume de concreto permite inferir que o impacto na 
alteração da qualidade do ar tende a ser maior nas adjacências do Jardim de Alah do 
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que na Leopoldina, uma vez que a quantidade a ser gerada no Jardim de Alah é mais 
do que o dobro do concreto a ser produzido na Leopoldina.  
 
A Leopoldina é uma região com qualidade do ar mais deteriorada do que a encontrada 
na Zona Sul devido à grande quantidade de veículos automotores que trafegam nas 
suas vias e pela circulação atmosférica desfavorável, visto que a AID do 
empreendimento, por se localizar próxima ao litoral, tem maior velocidade dos ventos, 
o que facilita a dispersão dos poluentes.  
 
A análise de qualidade do ar deste estudo constatou que a região de entorno do 
Jardim de Alah tende a apresentar Índices de Qualidade do Ar variando entre bom e 
regular, com os poluentes apresentando concentrações bem inferiores aquelas 
estabelecidas como limite pela legislação vigente. Além disso, é o canteiro que possui 
as melhores condições de dispersão de poluentes uma vez que sua área descampada 
e sua posição entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e as praias possibilita uma boa 
circulação dos ventos. Dessa forma, analisando isoladamente, o aumento das 
emissões atmosféricas geradas pela central de concreto dificilmente chegaria a 
comprometer a capacidade de suporte do meio ambiente, uma vez que seria 
necessário um aumento extremamente alto para ocasionar a saturação do ar.  
 
Porém, é importante ressaltar que em sinergia com as atividades da central dosadora 
de concreto no Jardim de Alah, serão desenvolvidas diversas outras atividades que 
impactam negativamente a qualidade do ar, tais como a escavação da estação Jardim 
de Alah, abertura de acessos para as frentes de serviços, remoção do material 
escavado, a emissão pelo escapamento dos veículos e outros equipamentos com 
motores a explosão. Conseqüentemente, o somatório dessas atividades pode resultar 
na saturação do ar e o aumento excessivo da concentração de poluentes pode 
comprometer a resiliência dos ecossistemas impactados. Estes - praias de Ipanema e 
Leblon e Lagoa Rodrigo de Freitas - apresentam grande alteração em decorrência das 
atividades antrópicas, sendo muito sensíveis à novas alterações. Por representarem 
zonas turísticas alterações significativas podem provocar mobilização social visando 
minimizar os impactos.  
 
Apesar da AID apresentar um quadro climático favorável à dispersão dos poluentes, 
não se pode desconsiderar que as obras de expansão da linha 4 do Metrô Rio 
envolverão uma série de ações impactantes e mobilizará um volume extremamente 
alto de material particulado e gases como um todo. Medições de qualidade do ar das 
obras da Linha 4 do Metrô Rio, nos bairros da Barra da Tijuca e São Conrado, 
mostram que no seu decorrer houve um aumento significativo da concentração de 
poluentes (Gráficos 10.4-2, 10.4-3 e 10.4-4), principalmente nos estágios mais 
avançados das obras. Porém, como as concentrações médias de poluentes eram bem 
inferiores aos limites estabelecidos pela legislação vigente, o aumento observado 
ultrapassou os padrões definidos pelo CONAMA apenas em duas medições em São 
Conrado. Na Barra, a elevação das emissões não chegou a comprometer seriamente à 
qualidade do ar das regiões analisadas, sem chagar a oferecer risco à saúde da 
população.  
 
O diagnóstico ambiental do presente estudo mostrou que os poluentes atmosféricos 
da área de influência indireta deste estudo também se encontram muito abaixo dos 
padrões do CONAMA, o que permite inferir que, assim como está ocorrendo das 
imediações da futura estação Jardim Oceânico, é possível que o grande aumento dos 
poluentes não chegue a extrapolar este valor.  
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Quadro 10.4-2 – Concentração de partículas totais em suspensão no canteiro de obras do 

Jardim Oceânico. 

Concentrações de PTS - Barra da Tijuca 
  Período: 27/12/2010 - 30/08/2011
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Quadro 10.4-3 – Concentração de partículas inaláveis no canteiro de obras do Jardim 
Oceânico. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

C
on
ce
nt
ra
çã
o(
µg
/m
³)

Concentração(µg/m³)

Limite CONAMA (150 µg/m³)

 
 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 10-38

Quadro 10.4-4 – Concentração de partículas totais em suspensão no canteiro de obras de 
São Conrado. 
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A semelhança das condições ambientais da área em estudo com os pontos 
amostrados na Barra da Tijuca e no Jardim Oceânico – locais com alta densidade 
populacional em áreas de planície, próximas ao litoral – corrobora para afirmar que a 
dispersão de poluentes na AID é facilitada, uma vez que as grandes emissões 
atmosféricas provenientes das obras da Linha 4 tiveram sua dispersão favorecida pelo 
sistema de circulação de ventos. Na AID, os locais que poderiam dificultar a dispersão 
dos poluentes, devido à concentração de prédios no entorno, são aqueles em que o 
volume e intensidade das obras é menor, tais como as saídas de emergência. 
 
Classificação: 
 
Impacto negativo, direto, regional, curto prazo, temporário, reversível e de pequena 
importância e magnitude, sinérgico e cumulativo, sendo pouco significativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Minimizar ao máximo a duração dos desvios de tráfego a fim de evitar um 

aumento das emissões atmosféricas decorrente dos possíveis engarrafamentos 
ocasionados pelos mesmos.  

- Proceder a manutenção de regulagem dos veículos utilizados nas obras, 
observando os limites legais de emissão de gases. 

- Abastecer os veículos em postos de serviços credenciados, evitando-se, assim, o 
armazenamento de combustível e a utilização de combustíveis adulterados. 

- Os equipamentos em operação no interior dos túneis deverão utilizar, 
preferencialmente, energia elétrica, para minimizar as emissões dos gases de 
combustão dos motores de explosão. 

- Proceder ao armazenamento restrito de combustível, uma vez que a maioria dos 
equipamentos deverá ser movida a energia elétrica. 

- Manter a matéria-prima estocada umedecida, para evitar a emissão de material 
pulverulento para a atmosfera. 
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- Manter as vias umedecidas nos pátios de pré-moldados e canteiros de obras. 
- Realizar o umedecimento das fontes de material particulado. 
- Controlar as emissões geradas na central de concretagem. 
- Minimizar o quanto possível as áreas de saída de material das escavações através 

dos poços de serviço e ventilação. 
- Adequar os horários de tráfego de veículos pesados em função das características 

de tráfego das áreas de intervenções pelas obras, para evitar congestionamentos. 
- Implantar Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar na área de 

intervenção, durante todo o período de obras. 
 
 
IMPACTO 09 - Alteração da Rede de Drenagem Superficial e Subterrânea 
 
Descrição: 
 
O conjunto de obras necessário para a implantação da Linha 4 do Metrô - Trecho Zona 
Sul poderá alterar, mesmo que de forma provisória, a rede de drenagem superficial e 
subterrânea da área de influência direta e áreas de intervenção. 
 
As áreas que poderão sofrer alguma interferência, com conseqüências negativas 
quanto à drenagem superficial, serão muito restritas, tais como aquelas próximas aos 
acessos às bocas dos poços de ventilação e saídas de emergência. Como visto, a parte 
baixa da bacia já se encontra bastante modificada, com sua drenagem natural 
alterada ao longo dos anos por meio de canalizações dos rios existentes, desvios e 
canais artificiais.  
 
O nível e a qualidade das águas subterrâneas poderão sofrer alterações em função 
das possíveis operações de rebaixamento do lençol do sub-aqüífero, esgotamento 
devido às escavações, tratamentos para estabilização de infiltração da água na 
abertura dos túneis, dentre outros. 
 
Verifica-se, que a presença da água em construções pode prejudicar ou, muitas vezes, 
impossibilitar a execução dos serviços da obra, tornando-se necessário o 
rebaixamento do lençol do aqüífero. Esta situação demanda escoramentos mais 
cuidadosos e a drenagem dessa água acima da cota da obra. 
 
Entretanto, apesar do rebaixamento ser muitas vezes imprescindível, essa atividade 
requer cuidados para evitar riscos, tais como movimentação de solos e carreamento 
de material. Entre estes cuidados, ressaltam-se verificação prévia das condições 
físicas dos imóveis vizinhos, o controle e o monitoramento do próprio rebaixamento e 
a boa execução dos escoramentos. 
 
Para a implantação da Linha 4 do Metrô - Trecho Zona Sul, deverá ser necessário o 
rebaixamento temporário do lençol d’água para a construção das estações Antero de 
Quental, Jardim de Alah e Nossa Senhora da Paz, dentre outros locais de intervenção. 
Nesse sentido, haverá a necessidade do controle da água subterrânea para reduzir a 
carga lateral em estruturas de escoramento e melhorar as condições de escavação e 
reaterro, além de deixar praticamente inalteradas as condições de suporte do terreno 
subjacente ao apoio da estrutura a ser construída. 
 
Além disso, a ocorrência de eventuais acidentes, principalmente durante a fase de 
construção, tais como derramamento/vazamento de óleo, graxa ou outros produtos 
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provenientes da manutenção dos equipamentos, pode vir a contaminar o solo, lençol 
freático e aqüíferos mais profundos. 
 
Assim, no que se refere ao lençol freático na etapa de implantação do 
empreendimento, os impactos são reversíveis e seus efeitos poderão ser controlados e 
mitigados. Entretanto, tais impactos devem ser estudados em suas ações a médio 
prazo, pois caso ocorra a infiltração de alguma substância indesejável no subsolo, os 
efeitos da contaminação, uma vez atingido o lençol freático, podem dispensar por 
uma área significativa. 
 
Classificação: 
 
Sendo assim, toda e qualquer intervenção na drenagem, principalmente a 
subterrânea, é negativa, pois incorre em alguma alteração no sistema natural do 
aqüífero. A forma é direta, pois se refere ao impacto de uma ação do próprio 
empreendimento e sua abrangência pode ser regional, caso se atinja áreas mais 
distantes do ponto de intervenção. Os efeitos das ações na água subterrânea poder-
se-ão fazer sentir após um certo período de tempo, mesmo após cessar a causa 
geradora, sendo, portanto, de uma temporalidade a médio prazo. Os efeitos se 
manifestam durante um dado tempo, podendo, a médio prazo, retornar às suas 
condições originais, sendo temporário e reversível, principalmente se medidas 
mitigadoras forem adotadas. Este impacto pode ser considerado de magnitude e 
importância médias, sendo classificado como significativo. Esse impacto tem efeito 
cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 

 Drenagem Superficial 
 
- Construir canaletas, onde necessário (a montante de poços e emboques), que 

deverão direcionar as águas pluviais para caminhamentos naturais, previamente 
observados, antes das obras. No caso da concentração de fluxos em declives, 
construir escadas para dissipação de energia. 

- Construir canaletas superficiais de interceptação para minimizar a entrada de 
água laminar superficial, em decorrência de chuvas, durante as obras de 
escavação a céu aberto, que disporão também de bombas de recalque para 
manter as cavas em condições de trabalho.  

- Implantar sistemas de micro-drenagem nas áreas dos canteiros de obra. 
 
 

 Drenagem Subterrânea 
 
- Avaliar as condições geológicas e hidrogeológicas, providenciando, previamente, a 

execução de ensaios de perda d’água para detectar possíveis fugas por fissuras ou 
fendas existentes na rocha que seriam trechos preferenciais de percolação d’água 
por gravidade, quando da abertura dos túneis e estações a serem escavados em 
rocha. 

- Tratamentos específicos de injeção na rocha fissurada poderão ser necessários, 
tanto para impedir a entrada indevida de água, como a redução do nível d’água 
natural que poderia afetar a biota na superfície. 

- Fazer o monitoramento do lençol freático através de programa ambiental que 
englobe as atividades de acompanhamento por meio de observações diretas do 
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nível d’água, de coleta de amostragens e interpretação dos dados obtidos, 
avaliando os prováveis efeitos na região diretamente afetada pelos rebaixamentos 
freáticos. 

 
 
IMPACTO 23 - Interferência na Estabilidade dos Solos 
 
Descrição: 
 
A construção de um túnel provoca perturbações no maciço modificando o estado de 
tensões naturais e, consequentemente, podendo gerar deslocamentos na região 
circunvizinha a este. A intensidade e a forma destas perturbações são diretamente 
influenciadas pelas características do maciço, geometria de escavação, qualidade de 
construção e as condições de contorno (Carvalho, 1995). 
 
De acordo com ensaios de modelos de túneis em solos granulares (Potts, 1976 apud 
Carvalho, 1995), a tendência de recalques transversais perto da superfície sofre um 
grande e rápido deslocamento para o centro do fluxo, em direção ao vazio criado pela 
escavação (Figura 10.3-9). Ressalta-se, que de acordo com as sondagens realizadas 
para o presente estudo, o material preponderante ao longo do trecho em estudo da 
Linha 4 do Metrô é arenoso (areia marinha densa), apresentando leito de rocha em 
alguns trechos. 
 

 
Figura 10.3-9 - Deslocamento de Solo observado em Modelo Reduzido em Areia. 

Fonte: Potts, 1976 apud Carvalho, 1995 
 
 
Outro fator que pode acarretar recalques do terreno é o rebaixamento do lençol 
freático. Estes rebaixamentos alteram a capacidade de suporte do solo, já que o 
mesmo impõe uma diminuição das pressões neutras do solo e, conseqüentemente, 
um aumento nas pressões efetivas. Isto pode causar recalques indesejáveis as 
estruturas situadas no raio de influência do rebaixamento, principalmente se 
estiverem sobre camadas compressíveis como argilas moles ou areia fofa. Deve-se 
salientar que o método construtivo do trecho em estudo da linha 4 não prevê 
rebaixamento de lençol. 
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Assim, na construção de túneis, como na escavação para a Linha 4 do Metrô - Trecho 
Zona Sul, a questão da segurança é muito importante, necessitando receber, em 
alguns casos, métodos de contenção. A alteração ou interferência na estabilidade dos 
solos pode colocar em risco o próprio empreendimento, serviços públicos e edificações 
lindeiras. 
 
Entretanto, dependendo dos métodos construtivos e das condições geotécnicas locais, 
os efeitos na estabilidade dos solos na área entorno podem apresentar características 
diferentes, podendo ser permanente ou temporário, reversível ou irreversível e de 
pequena, média ou grande magnitude. 
 
Classificação: 
 
As intervenções em solo, neste tipo de empreendimento, sempre levam a um sentido 
negativo quanto à sua estabilidade. Tendo em vista a ação decorrente do próprio 
empreendimento, tem forma direta. As conseqüências das ações serão de abrangência 
localizada e poderão se manifestar após decorrer um certo tempo da causa geradora, 
tendo uma temporalidade de curto prazo. Em vista das intervenções que resultarão 
em cessar os efeitos negativos na estabilidade, a duração é temporária, e, portanto, 
esse impacto é reversível. É esperado um efeito reduzido resultante da estabilidade da 
obra como um todo, tendo, portanto, uma pequena magnitude. A partir daí, a 
importância na área poderá ser considerada como pequena, levando tal impacto a ser 
classificado como pouco significativo. Esse impacto apresenta, ainda, efeito sinérgico e 
cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Realizar previamente o levantamento das condições geotécnicas dos solos e 

dimensionar e especificar os tratamentos para estabilização dos mesmos, onde 
necessário. 

- Implementar o Programa de Monitoramento de Recalques. 
 
 
IMPACTO 29 - Modificação dos Níveis de Ruídos e Vibrações 
 
Descrição:  
 
O ruído pode ser definido como a emissão sonora que gera incômodo, seja por sua 
intensidade, seja pelo espectro de freqüências envolvido. O incômodo causado pelo 
ruído se manifesta através de diversos efeitos: interferência na comunicação oral, na 
habilidade em realizar tarefas, no sono, além da sensação de incômodo generalizada. 
Esses efeitos, explicitados em maiores detalhes no Anexo III.1 – Efeitos do ruído e 
das vibrações no homem, quando verificados em períodos longos, podem produzir 
estresse, esgotamento físico e nervoso e doenças ligadas a esses efeitos. 
 
Durante as obras de expansão da Linha 4 do Metrô Rio haverá uma elevação dos 
níveis de ruído ambiental em decorrência do funcionamento dos equipamentos e 
máquinas nos canteiros de obras, na construção dos elevados e túneis, assim como 
no aumento dos níveis de ruído ambiente nas rotas de bota-fora e transportes de 
materiais, decorrentes do movimento adicional de veículos pesados, o que deverá 
causar incômodo na vizinhança e poderá gerar reclamações. Deve-se ressaltar 
também a importância do incômodo causado pela geração de ruído regenerado, 
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devido ao aumento das vibrações ambientais. Este se manifesta por uma sensação de 
perda de conforto e perda de eficiência provocada por fadiga, quando os níveis 
vibratórios atingem certo patamar. 
 
A etapa de implantação do empreendimento em questão compreende diversas frentes 
de serviços, sendo que, em cada uma delas, haverá a operação de certo número de 
equipamentos, seja na superfície ou nas estações, seja nos túneis. O nível de ruído 
emitido durante a implantação do empreendimento será o resultado da superposição 
da contribuição de cada equipamento utilizado, considerando-se suas potências 
sonoras, suas localizações e as características dos mesmos. Um equipamento poderá 
ser utilizado apenas durante uma fração do dia, apresentando ou não características 
impulsivas. 
 
Em geral, o ruído emitido pelos equipamentos que vão operar dentro dos túneis será 
atenuado pela barreira composta pelo solo, não apresentando uma contribuição 
significativa ao ruído ambiente. A produção de ruídos durante a escavação de rochas 
no Morro Dois Irmãos devido à utilização de explosivos poderá, eventualmente, 
produzir ruídos que, por sua vez, poderão ser transmitidos até as edificações 
próximas. Porém, o estado da arte atual em manuseio de explosivos permite dizer 
que será possível controlar a intensidade das ondas vibratórias e do ruído produzido 
pela explosão. 
 
Já os ruídos emitidos pelos diversos equipamentos que operarão a céu aberto, nas 
estações ou nos poços, bem como nas centrais de operação, oficinas mecânica e 
industrial, fábrica de pré-moldados nos canteiros de obras e nos canteiros de apoio de 
frente de obra e de estação, serão propagados constantemente através do ar, 
podendo alcançar edificações vizinhas e gerar incômodo na vizinhança. 
 
O incômodo sonoro produzido por um conjunto de equipamentos poderá ser avaliado 
em função das características acústicas e de operação dos mesmos, do número de 
pessoas expostas ao ruído e do tipo da sua exposição sonora, considerando-se os 
critérios estabelecidos nas legislações pertinentes. Entretanto, cabe mencionar que 
um equipamento, cuja emissão sonora possui características impulsivas, poderá gerar 
maior incômodo.  
 
Os ruídos e vibrações gerados na implantação são característicos de equipamentos e 
atividades/serviços típicos de construção civil, onde, em geral, a fonte mais comum é 
motor a diesel, insuficientemente tratado acusticamente, acoplado a um equipamento 
que pode ser fixo ou móvel. Entretanto, em alguns casos como, por exemplo, bate-
estaca ou martelete, a fonte é o equipamento como um todo, e não se pode dissociar 
a fonte do processo envolvido.  
 
Para se prever o incômodo sonoro produzido por uma obra, é importante considerar, 
para cada equipamento utilizado, a potência sonora emitida durante o seu 
funcionamento (ou o nível de ruído emitido a uma distância fixa), o tempo de uso por 
dia e suas características impulsivas. Através do Quadro 10.3-3, pode-se verificar os 
níveis médios de ruído, a 15 metros de distância da fonte ruidosa, de equipamentos 
correntemente utilizados em obras civis, com suas características de emissão sonora e 
funcionamento. Além da utilização dos equipamentos listados no Quadro 10.4-6, o 
item 5.22.1 Caracterização acústica e vibratória na etapa de implantação prevê ainda 
a utilização dos outros equipamentos que se constituirão como fontes de ruídos: 
bombas injetoras de nata e argamassa, bombas de recalque, caminhão plataforma, 
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carregadeira, central de ar comprimido, conjunto para uso de explosivos, conjunto 
TBM com transportador, jumbos de 1 e 2 braços, jumbo para concreto projetado e 
vibrador de imersão. 
 

Quadro 10.4-6 - Emissão sonora de alguns equipamentos de construção civil. 

Descrição do equipamento 
Nível de Ruído a 15m, 

dB(a), slow Lmáx@15m 
Equipamento é de 

impacto? 

Bate-Estacas de Impacto 
(Diesel ou de Queda) 

95 Sim 
Bate-Estacas 

Bate-Estacas Vibratório 95 Não/Sim 

Bomba de Concreto 82 Não 
Bombas 

Bombas d’Água 77 Não 

Caminhão Basculante 84 Não/Sim 

Caminhão Betoneira 85 Não Caminhões 

Caminhão Carroceria Fixa 84 Não 

Compactador (Solo) 80 Não 

Compressor 80 Não 

Cortadora/Dobradora de aço 80 Não 

Escavadeira 93 Sim 

Explosivo 94 Sim 

Freio Hidramático 90 Sim 

Furadeira 80 Não/Sim 

Gerador (25 KVA ou 
Menos)  

70 Não 
Geradores 

Gerador (Mais de 25KVA) 82 Não 

Guindaste (Móvel ou estacionário) 85 Não 

Injetora de Cimento 80 Não 

Macaco Hidráulico 80 Não 

Martelete 85/90 Sim 

Martelo Pneumático 85 Não 

Outros equipamentos >5 HP 85 Não 

Pá Carregadeira 80 Não 

Pavimentadora 85 Não 

Perfuratriz 85 Não/Sim 

Serra de Concreto 90 Não 
Serras 

Serra Elétrica 85 Não 

Trator 84 Não 

Usina de Concreto 83 Não 

Vibrador de Concreto 80 Não 
Fonte: Agrar/Biodinâmica, EIA Metrô Linha 4, 2002. 
 
 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 10-45

Apesar do quadro acima apresentar o nível de ruído médio emitido por cada 
equipamento, esses valores por si só não conferem a totalidade das emissões sonoras 
a serem geradas no entorno dos canteiros de obras. O ruído a causar incômodo a 
população é resultante da combinação da utilização simultânea desses equipamentos 
num determinado período do dia, da quantidade de equipamentos a ser utilizada, e da 
capacidade do ambiente em propagar as emissões sonoras. Fontes de ruído geradas 
em locais abertos, como no Jardim de Alah devem ser mais propagadas do que em 
locais com muitas edificações próximas, como na futura saída de emergência na 
esquina da rua Farme de Amoedo com a rua Barão da Torre. Dependendo da distância 
da fonte de ruído e dos gabaritos das construções, em muitos casos, as edificações 
mais próximas estarão protegendo aquelas situadas mais longe, proporcionando 
assim uma atenuação suficiente para minimizar o impacto. 
 
O nível de ruído produzido a grande distância por um conjunto de equipamentos será 
associado à potência global instalada, que é a soma logarítmica das potências 
acústicas de cada equipamento, conforme explicitado no Anexo III.2 - Critérios 
adotados para avaliação dos ruídos e vibrações e legislação aplicável. Para 
exemplificar, pode-se dizer que, se um equipamento produz um certo nível de pressão 
sonora igual a NPS a uma certa distância, N equipamentos produzirão, nessa mesma 
distância, um nível de pressão sonora igual a NPS +10log10 (N). Assim, uma forma 
de reduzir o nível de ruído emitido consistirá em diminuir o número de equipamentos 
em funcionamento ou substituí-los por outros menos ruidosos. 
 
A possibilidade de ocorrência dos efeitos causados pelo ruído e pela vibração pode ser 
avaliada através da realização de um estudo previsonal, cujo objetivo é estimar os 
níveis sonoros e vibratórios nos receptores, e comparar esses níveis com níveis-
critério estabelecidos, que podem ser internacionais e nacionais. A seguir, é 
apresentado um procedimento de previsão a ser utilizado para determinar o nível de 
ruído num receptor e dimensionar o número e composição de equipamentos, nesta 
fase do empreendimento, considerando um conjunto de fontes em operação. 
 
- Procedimento de Previsão  
 
a) Calcular o nível de potência sonora instalada que é a soma logarítmica dos níveis 
de potência sonora de cada equipamento em operação (Anexo III, item III.3 
“Adição de Níveis de Potência Sonora”). 
 
b) Calcular o nível de ruído produzido para diversas distâncias por uma fonte 
equivalente unidirecional, que teria como potência sonora instalada do conjunto, 
situada no local da fonte mais ruidosa (Anexo III, item III.4 ”Nível de Ruído 
Produzido por uma Fonte Pontual sobre um Plano Refletor”). 
 
 
Aos níveis de ruído prognosticados, emitidos durante a implantação da expansão 
Linha 4 do Metrô Rio, deve-se adicionar “logaritmicamente” os níveis de ruído 
ambiente representativos na região para se preverem os níveis que vão existir na 
região durante as obras. Considerando que o diagnóstico ambiental deste estudo 
apontou que, em todos os pontos monitorados, o ruído ambiente é superior ao 
previsto pelas normas vigentes, durante as obras é esperado um aumento ainda 
maior dos valores de ruído verificados. 
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Torna-se importante ressaltar que um cálculo preciso do campo sonoro não pôde 
ainda ser realizado, visto que não existem informações suficientemente detalhadas, 
nessa fase do estudo, sobre a programação diária de utilização dos equipamentos, a 
ser feita na fase de Projeto Básico Ambiental. 
 
Além do ruído produzido pelos equipamentos e transmitido diretamente por via aérea, 
haverá a possibilidade de geração de ruído regenerado, proveniente, principalmente, 
das vibrações da operação de equipamentos e máquinas a menos de 50m das 
edificações. As vibrações geradas pelo funcionamento dos equipamentos são 
transmitidas pelo solo sob forma de ondas elásticas de compressão, cisalhamento e de 
superfície, até as edificações próximas. Assim, as paredes, tetos e pisos dos cômodos 
das edificações vão estar submetidos a vibrações que podem ser caracterizadas por 
um nível de velocidade vibratória em cada ponto da superfície interna do cômodo. As 
vibrações desses elementos estruturais são convertidas em ruído dentro de cada 
cômodo. Considera-se, neste caso, que as estruturas funcionam como fontes de ruído. 
 
A relação entre as vibrações geradas no cômodo de uma edificação próxima à obra e 
o ruído depende do conteúdo freqüencial da vibração, das áreas de paredes, piso e 
teto do cômodo e da absorção acústica. Quanto maior a absorção acústica no cômodo, 
mais baixos serão os níveis de ruído. A previsão dos níveis sonoros regenerados só 
poderá ser realizada com um conhecimento prévio da transmissibilidade vibratória do 
solo entre o local onde se encontra o equipamento responsável pelas vibrações e a 
edificação em observação. Esse levantamento deverá ser realizado antes do início das 
atividades de implantação. Depois de determinada a transmissibilidade do solo, 
deverá ser realizada a previsão dos níveis sonoros nos cômodos das edificações 
próximas. 
 
Na avaliação vibratória do empreendimento, verificou-se que equipamentos de grande 
porte e que geram vibrações consideráveis, tais como o conjunto TBM, jumbos e 
carregadeiras, serão utilizados nesta fase do empreendimento. Além desses 
equipamentos, a grande circulação de veículos pesados também pode contribuir para 
um crescimento do ruído regenerado.  Tendo em vista a proximidade das edificações 
com relação aos canteiros de obra pode-se afirmar que certamente haverá 
transmissão de vibrações, que poderão ser transformadas em ruído regenerado ou 
percebidas como vibrações, afetando o conforto da vizinhança, considerando-se a 
Área de Influência Direta do empreendimento.  
 
Os canteiros localizados na praça Nossa Senhora da Paz, praça Antero de Quental, 
Jardim de Alah e na Leopoldina por se constituírem de centrais de operação, fábrica 
de pré-moldados e/ou canteiros de apoio de frente de obra de estação são os locais 
onde deve ocorrer o maior aumento das emissões sonoras e vibrações devido à 
complexidade das operações a serem executadas. Estas necessitarão de uma maior 
utilização de equipamentos ruidosos tais como perfuratrizes e bate-estacas, tanto de 
uma maior quantidade dos mesmos, quanto de um maior fator de uso. Como estes 
locais já se encontram com os níveis de ruído acima do estabelecido pela legislação 
vigente, um aumento muito grande do nível de ruído durante o decorrer das obras 
pode contribuir para o aumento do estresse da população circunvizinha ou provocar 
outros danos à saúde humana.  
 
A instalação de centrais de concreto implicará numa geração de nível de ruído 
adicional nos canteiros de obras do Jardim de Alah e Leopoldina, pois representa um 
acréscimo de equipamentos tais como usina de concreto, injetora de cimento, bomba 
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de concreto, jumbo para concreto projetado, além de um aumento da circulação de 
caminhões-betoneiras.  
 
Nos locais onde serão construídas as saídas de emergência, apesar de também ser 
previsto um aumento do nível de ruído e vibrações devido à utilização de 
equipamentos ruidosos, o porte da obra é bem menor do que nos locais onde serão 
construídas as estações. Assim, a quantidade de equipamentos ruidosos a ser 
utilizada será bastante inferior àquela prevista nos canteiros de apoio de frente de 
obra de estação, o que acarretará num aumento de emissões menos danoso ao meio 
ambiente. Porém, no decorrer da obra, é necessário cautela especial com a saída de 
emergência situada nas esquinas da rua Barão da Torre com Farme de Amoedo, uma 
vez que será bem próxima do hospital de Ipanema Plus e do Cardiotrauma. De acordo 
com a NBR 10.152, dentro de enfermarias, berçários, centro cirúrgicos o nível de 
ruído não deve ser superior a 45 dB(A), como é possível observar no Quadro 10.4-7. 
 

Quadro 10.4-7 - Valores de nível de ruído aceitáveis em diferentes estruturas urbanas. 
Locais dB(A) NC 
Hospitais   
Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centro Cirúrgico 35 - 45 30 -40 
Laboratórios, Áreas para uso do público 40 - 50 35 - 45 
Serviços 45 - 55 40 - 50 
Escolas   
Bibliotecas, Salas de música, Salas de desenho 35 - 45 30 - 40 
Salas de aula, Laboratórios 40 - 50 35 - 45 
Circulação 45 - 55 40 - 50 
Hotéis   
Apartamentos 35 - 45 30 - 40 
Restaurantes, Salas de Estar 40 - 50 35 - 45 
Portaria, Recepção, Circulação 45 - 55 40 - 50 
Residências   
Dormitórios 35 - 45 30 - 40 
Salas de estar 40 - 50 35 - 45 
Auditórios   
Salas de concertos, Teatros 30 - 40 25 - 30 
Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo 35 - 45 30 - 35 
Restaurantes 40 - 50 35 - 45 
Escritórios   
Salas de reunião 30 - 40 25 - 35 
Salas de gerência, Salas de projetos e de administração 35 - 45 30 - 40 
Salas de computadores 45 - 65 40 - 60 
Salas de mecanografia 50 - 60 45 - 55 
Igrejas e Templos (Cultos meditativos) 40 - 50 35 - 45 
Locais para esporte   
Pavilhões fechados para espetáculos e ati. esport. 45 - 60 40 - 55 

Fonte: NBR 10.152, 1987. 
 
 
As obras na rua Igarapava também merecem um maior cuidado, visto que a 
construção da saída de emergência ocorrerá em consonância com a construção de um 
poço de ventilação, o que implicará numa maior utilização de equipamentos ruidosos 
numa rua residencial situada nos limites entre as zonas residenciais 1 e 2, segundo o 
Zoneamento Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com a NBR 10.151 e com a Lei n° 
3.268, de 29 de agosto de 2001, que estabelece os níveis máximos admissíveis para 
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cada zona, é permitido um nível de ruído máximo de 55 para o período noturno e 50 
para o período diurno. Apesar das medições de ruído apresentadas no diagnóstico 
ambiental deste estudo ter encontrado valores de nível de ruído de 73 no período 
diurno, extrapolando os valores permitidos, é importante buscar evitar ao máximo um 
aumento sensível dos níveis de ruído. 
 
Além das fontes de ruído proveniente das máquinas a serem utilizadas na obra, os 
desvios de tráfego acarretarão num incremento dos congestionamentos na área de 
influência direta que, por sua vez, implica no aumento do nível de ruído ambiental, 
ocorrendo de maneira paulatina e sem a existência de leis municipais específicas. 
Desta forma, os Níveis de Critério de Avaliação tendem a se estender, prejudicando o 
controle do ruído ambiental e piorando as condições de conforto acústico das 
populações. 
 
A Comunidade Cruzada São Sebastião será um dos locais mais afetados no que se 
refere à elevação dos níveis de ruído, uma vez que o desvio de tráfego proposto para 
o período da escavação da estação Jardim de Alah prevê que o trânsito da Av. Ataulfo 
de Paiva seja desviado para a rua Humberto de Campos, na altura da referida 
localidade. Além de ser uma rua mais estreita do que a Av. Ataulfo de Paiva, a via em 
questão tem finalidade predominantemente residencial com pouco tráfego diário, 
sendo muitas vezes utilizadas para recreação. O incremento expressivo de número de 
veículos a circular nesta via possivelmente gerará constantes engarrafamentos, 
causando um incômodo à população local.  
 
Durante as atividades de transporte de materiais, equipamentos e insumos e 
transporte de bota-fora e pré-moldados, os impactos ambientais sonoros e vibratórios 
se darão pelo aumento do tráfego de veículos pesados nos trajetos a serem 
percorridos por eles, associados às condições das vias (gradiente, revestimento, 
manutenção), aumentando o incômodo produzido na população assentada no entorno 
desses trajetos, principalmente no período noturno. Neste sentido, é importante 
ressaltar que, assim como é prevista uma maior deterioração da qualidade do ar em 
2012 e 2014 por conta da enorme quantidade de veículos pesados a circular pelas 
áreas de influência direta, indireta e de intervenção, de acordo com o item 5.21 
Tráfego de Veículos Pesados na Etapa de Implantação, é esperado que esses anos 
sejam os mais impactados no que se refere ao aumento dos níveis de ruído. 
 
O referido item aponta que as principais vias de circulação dos caminhões-betoneiras, 
de bota-fora e transporte de aduelas dentro da AII serão as Avenidas Borges de 
Medeiros e Epitácio Pessoa, vias estas já marcadas por cotidianos engarrafamentos no 
horário do “rush”. Durante o ano de 2014, por exemplo, é estimado um aumento de 
265 caminhões-betoneira e de bota-fora por dia na Avenida Epitácio Pessoa, entre o 
Corte de Cantagalo e o Jardim de Alah. Caso a circulação destes veículos não seja 
precedida de um bom planejamento, evitando que a mesma ocorra nos horários de 
pico, é possível que haja um grande agravamento dos congestionamentos que, 
conseqüentemente, ocasionará num aumento das emissões sonoras seja pelo próprio 
maquinário dos veículos em circulação, seja pelas buzinas destes.  
 
É importante ressaltar que, além dos malefícios à população, um aumento expressivo 
do ruído nestas vias poderia contribuir para o afugentamento da fauna local, visto que 
a circulação dos veículos pesados se dará às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas e 
também próxima à orla de Ipanema e Leblon, locais estes que costumam atrair uma 
boa quantidade de aves, entre outros animais. 
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As áreas de intervenção da Leopoldina e do local de bota-fora também sofrerão com o 
impacto do aumento do nível de ruídos. A primeira, além da central de concreto, terá 
a fábrica dos pré-moldados a serem usados nos túneis e estações e a fabricação e o 
transporte destes para a obra acabará por aumentar as emissões sonoras na região. 
De acordo com o item 5.21 Tráfego de veículos pesados na etapa de implantação 
deste estudo, o local de bota-fora receberá mais de 4 mil veículos por mês entre 2013 
e 2014, o que implicará um aumento substancial na frota de veículos do seu entorno 
e, por sua vez, gera elevação do nível de ruído. Entretanto, é importante apontar que 
ambas as áreas citadas são locais com tráfego bastante intenso. Devido ao comum 
nível de ruído ambiente alto existe a possibilidade que o aumento dos números de 
veículos se dilua no nível de pressão sonora ambiente, não acarretando uma elevação 
muito grande dos níveis de ruídos nestes locais. 
 
Os valores de nível de ruído verificados nas obras da construção da Linha 4 - Trecho 
Barra - Gávea corroboram para a significância deste impacto, uma vez que medições 
realizadas próxima à futura estação Jardim Oceânico constataram um aumento dos 
níveis de ruído nos locais monitorados com o funcionamento dos equipamentos, 
conforme mostra o Quadro 10.4-8. Tal fato em conjunto com o que foi descrito 
anteriormente permite inferir que dificilmente a área de influência direta e indireta 
não sofrerão impactos em decorrência do aumento de emissões sonoras. 
 

Quadro 10.4-8 – Medições de níveis de ruído vespertino e noturno em locais próximos à 
futura estação Jardim Oceânico em dois momentos do dia: com equipamentos em 

funcionamento e sem equipamentos em funcionamento. 

Nível de Pressão Sonora 
Equivalente LAeq dB (A) 

Data de medição: 17/02/2011 
Ponto de 
Medição 

NCA 
NBR 

10151 
Db(A) Com 

equipamentos 
em 

funcionamento 

Sem 
Equipamentos 

em 
funcionamento 

8 50 69,3 57,5 
9 50 58 XX 
10 50 67 XX 
11 50 59,9 59,9 
12 50 62,6 56,8 
13 50 XX 59 

Fonte: Relatório de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Ruídos do 
Metrô da Linha 4 – Trecho Barra – Gávea. 

 
 
Classificação: 
 
Quanto a variação dos níveis de ruídos e vibrações, o impacto caracteriza-se como 
negativo, direto, regional, curto prazo, temporário, reversível e de grande magnitude, 
média importância e muito significativo, tendo efeito sinérgico e cumulativo. 
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Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
• Ruídos:  
 
Em geral, as soluções para minimizar o impacto de ruídos durante a fase de 
implantação da expansão Linha 4 do Metrô, consistem no controle do ruído na fonte, 
em intervenções no caminho de propagação e, no local dos receptores. A mitigação do 
ruído na fonte deve ser priorizada, quando possível, por apresentar resultados mais 
efetivos, uma vez que reduz a emissão de níveis elevados de ruído.  
Algumas medidas podem ser tomadas como forma de controle do ruído na fonte, tais 
como: 
 
- Implantar um programa de Monitoramento de Ruídos.  
- Escolher equipamentos com tecnologia mais silenciosa, para realizar uma 

determinada tarefa. Essa recomendação deverá ser considerada na hora de alugar 
os equipamentos. 

- Manter os equipamentos em boas condições de utilização, com a sua manutenção 
e lubrificação em dia. 

- Operar os equipamentos com a menor potência necessária para a tarefa a ser 
realizada.  

- Reduzir o número de equipamento em funcionamento simultâneo no local. É 
muito importante ter uma estimativa da potência acústica instalada para cada 
configuração de trabalho e, se necessário, reduzir o número de equipamentos. 

- Estabelecer patrulhas noturnas para verificar o cumprimento das recomendações 
relativas ao controle de ruído. 

- Evitar o choque entre as pedras e a estrutura metálica dos caminhões, no caso 
especifico da derrubada de materiais retirados das escavações nas caçambas dos 
caminhões. Recomenda-se a colocação de pranchas no fundo da caçamba para 
criar uma camada elástica destinada a amortecer o choque. 

- Restringir o horário das atividades. Durante o período noturno, das 22h as 7h do 
dia seguinte, deverão ser proibidas as atividades muito ruidosas. 

- Programar as atividades muito barulhentas, como, por exemplo, as detonações 
para períodos do dia e da semana menos sensíveis ao ruído. 

- Tratar acusticamente os compressores próximos às residências e procurar 
localizá-los o mais distante possível das regiões sensíveis. 

- Planejar (rota, horários) a circulação dos caminhões para produzir o mínimo de 
incômodo as populações vizinhas. 

- Manter comunicação com o operador, no caso de utilização de bate-estaca. 
 
 
O controle de ruído no caminho de propagação pode ser realizado a partir dos 
seguintes procedimentos: 
 
- Implantar barreiras de atenuação de ruído nos locais mais vulneráveis à 

ocorrência deste impacto. 
- Utilizar “sistemas de cortina” flexíveis pendurados em suportes; usados, por 

exemplo, em túneis (cortina realizadas com correias transportadoras usadas) para 
evitar a saída dos ruídos provocados pelas máquinas dentro dos túneis.  

- Enclausurar, quando possível, as fontes mais ruidosas de ruído localizadas. 
- Desenvolver as atividades mais ruidosas o mais distante possível dos receptores 

críticos. 
- Utilizar um programa de acústica provisional simples para realizar as previsões. 
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O controle de ruído nos receptores pode ser realizado adotando-se os seguintes 
procedimentos: 
 
- Reforçar o isolamento das fachadas em relação ao ruído a partir de tratamento 

das janelas.  
- Promover a participação da comunidade através de um diálogo envolvendo as 

partes interessadas e afetadas pelo projeto. 
- Processar das queixas sobre ruído, catalogar e responder às queixas. 
- Relocar temporária a população afetado, nos casos extremos, onde não existam 

alternativas para mitigar o incômodo a vizinhança.  
- Programar os trajetos e os horários de movimentação dos veículos, para evitar a 

sobrecarga da capacidade das vias e, consequentemente, o aumento do nível de 
ruído nos corredores de circulação. 

- Proceder a tratamento acústico das edificações mais próximas, em particular 
escolas, unidades de saúde e outros edifícios públicos. 

 
 
• Vibrações: 
 
- Mensurar as vibrações emitidas durante as obras em conjunto com o Programa de 

Monitoramento de Ruídos, sendo o monitoramento, sempre que possível, de 
forma automatizada, utilizando um sinalizador luminoso para informar o 
responsável da obra, caso os níveis sejam excessivos. 

- Caso os trabalhos sejam realizados muito próximos as edificações, deverão ser 
monitoradas as vibrações induzidas e o ruído regenerado nas mesmas.  

- Realizar testes em sítio dos equipamentos que emitem mais vibrações para 
determinar a distância, a partir da qual não haverá incômodo nos usuários de 
edificações.  

- Utilizar uma potência menor nos equipamentos. 
- Utilizar equipamentos de menor porte ou de tecnologia diferente, de forma a gerar 

menos vibrações. 
- Reduzir o número de máquinas na proximidade de locais mais sensíveis. 
- Estabelecer restrições de horário e duração para as atividades de vibrações 

excessivas. 
- Construir uma trincheira, em casos extremos, para refletir as ondas mecânicas no 

solo.   
- Evitar a circulação de veículos pesados em zonas estritamente residenciais. Caso 

não seja possível, selecionar trajetos priorizando as ruas que possuam menor 
número de residências. 

- Operar equipamentos de movimentação de terra o mais distante possível de locais 
sensíveis a vibrações. 

- Realizar operações de demolição, de movimentação de terra e de impacto no solo, 
sempre que possível, em diferentes períodos no tempo. Isto é, operar as fontes 
de vibração separadamente. 

- Evitar atividades no período noturno. 
- Selecionar métodos de demolição que não envolva impacto, quando for possível.  
- Evitar uso de bate-estaca, do tipo impacto, em áreas sensíveis a vibrações. Esse 

equipamento é a maior fonte de vibração usada durante a fase de construção de 
um projeto. O uso de bate-estaca tipo vibratório causa menor vibração, onde 
condições geológicas do solo permitem o permitem. 
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IMPACTO 26 - Poluição dos Recursos Hídricos (Canteiros de obras) 
 
Descrição: 
 
Com a implantação do canteiro de obras, verifica-se grande movimentação de 
trabalhadores e máquinas.  
 
O lançamento de esgotos sanitários pelos trabalhadores do empreendimento pode 
gerar a poluição dos recursos hídricos nos canteiros de obras, assim como a água 
proveniente da lavagem de veículos e equipamentos nos canteiros. Entretanto, 
medidas tradicionais, como a implantação de banheiros providos de tratamento 
químico ou sistema de tratamento de esgoto local, tornam a poluição resultante do 
lançamento de efluentes líquidos um impacto muito reduzido. 
 
Além disso, a utilização de equipamentos pesados, tais como dragas, tratores e 
guindastes, torna necessário o armazenamento e a utilização de combustíveis e 
lubrificantes. Estas operações estão sujeitas à falhas e acidentes, resultando em 
derramamentos, que viriam a poluir o solo e os recursos hídricos. De um modo geral, 
os volumes derramados costumam ser pequenos e eventuais, resultando em 
elevadas, porém temporárias, concentrações destas substâncias a pequenas 
distâncias à jusante do local de derramamento. 
 
Os reflexos negativos quanto à poluição dos recursos hídricos nos canteiros de obras, 
causadas pelo lançamento de esgotos sanitários e derramamentos acidentais, deverão 
ser pequenos, tendo em vista o caráter pontual de eventuais derramamentos de 
óleo/esgoto.  
 
Classificação: 
 
Nesse sentido, esses impactos são considerados negativos, diretos, de abrangência 
local, pois só ocorrem dentro do perímetro das obras, de temporalidade a curto prazo, 
duração temporária, reversíveis e de magnitude pequena, importância média e pouco 
significativos, pois não modificam substancialmente os ambientes. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Implantar em todas as edificações do canteiro de obras, obrigatoriamente, 

instalações sanitárias adequadas que encaminhem os efluentes líquidos para 
sistemas químicos ou sistema fossa-filtro-sumidouro, que deverá ainda ser 
periodicamente limpo através de caminhão limpa-fossa. Nos locais onde for 
possível a ligação a rede de esgotos pública, esta deverá ser feita. 

- Devem ser adotados procedimentos de orientação e treinamento dos empregados 
responsáveis pela manutenção e pelo abastecimento dos veículos, de modo que 
sejam evitados eventuais derramamentos de resíduos oleosos no solo e na 
drenagem superficial. 
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• Meio Biótico 
 
IMPACTO 05 – Interferências sobre os Hábitats 
 
Descrição: 
 
Nos casos de empreendimentos urbanos, como o do metrô do Rio de Janeiro, a perda 
de hábitats se caracteriza pela mudança ou desaparecimento dos espaços florestados 
ainda existentes na cidade. Nesse contexto, a diminuição dos espaços verdes interfere 
diretamente na manutenção da biodiversidade, acarretando desaparecimento de 
grande parte da já reduzida fauna da cidade. A luz do exposto, a perda de hábitats é 
causada principalmente pela supressão da vegetação arbórea (arboredo urbano) nas 
áreas destinadas à construção das estações e à instalação dos canteiros de obra.  
 
A perda de hábitats pode ainda acarretar mudanças importantes na composição das 
árvores e ainda facilitar sua infestação por agentes patológenos, como fungos e 
bactérias – fenômeno comum nessas situações. A supressão de parte da vegetação 
também pode acarretar mudanças micro climáticas, interferindo com a vida dos 
demais indivíduos arbóreos no entorno. Isso pode acarretar também problemas na 
nutrição e na hidratação das plantas, trazendo problemas para a fisiologia dessas 
árvores.  
 
Por outro lado, no período de implantação do empreendimento aumentam os níveis de 
emissão de poeira (particulado), devido à mobilização de equipamentos, escavação, 
remoção e transferência de materiais e aumento do tráfego nas regiões entorno, 
acarretando interferências nas árvores. Isso se deve ao fechamento dos estômatos, 
estruturas de respiração da planta, quando tampados mecanicamente pela poeira. 
Nesses casos a fotossíntese é dificultada e consequentemente o crescimento das 
plantas é prejudicado. Se o problema persistir a planta sofrerá asfixia, culminando 
com a morte do organismo. 
 
Segundo a Resolução CONAMA no 2, de abril de 1996 todos os empreendimentos que 
causarem relevante impacto ambiental devem apresentar Programas de Compensação 
Ambiental, como a implantação de uma Unidade de Conservação de Domínio Público e 
Uso Indireto, a critério do órgão licenciador. Contudo, os impactos ambientais sobre 
as florestas e outros ecossistemas produzidos por ações impactantes do Projeto da 
Linha 4 do Metrô não são identificados como relevantes. Isso que justifica a 
ausência da indicação de um Programa de Compensação. 
 
Avaliação:  
 
O impacto é negativo (NEG), direto (DIR) com abrangência local (LOC), de curto 
prazo (CP), temporários (TEM) e reversível (REV). A magnitude é média (MED) e a 
importância média (MED), indicando um impacto significativo (S). Esse impacto tem 
efeito cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Utilizar métodos construtivos que minimizem os efeitos das obras sobre a biota 

local.  
- Escolher acessos que acarretem menores danos às áreas mais sensíveis de 

vegetação.  
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- Limitar as áreas necessárias à implantação de canteiros.  
- Proteger as áreas florestas do entorno e evitar se possível o corte de árvores de 

grande porte.  
- Implementar um Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e Flora. 
- Implementar um Programa de Recuperação da Paisagem e Reflorestamento. 
 
 
IMPACTO 06 - Interferências sobre a Fauna 
 
- Invertebrados Terrestres 
 
Com a remoção da cobertura vegetal os invertebrados terrestres perderão seu 
habitat, abandonando suas áreas originais ou mesmo sendo retirados junto com a 
cobertura vegetal. Apesar de serem quase imperceptíveis os invertebrados terrestres 
constituem o grupo de maior riqueza e abundância nas cidades.  
 
Com o desaparecimento das áreas florestadas - seu habitat natural - alguns grupos de 
invertebrados terrestres mostraram uma boa adaptação aos centros urbanos, como é 
o caso de formigas e cupins. Esses organismos também são responsáveis pela 
decomposição e ciclagem de matéria orgânica, pelo controle de pragas e pelo controle 
populacional do seu próprio grupo, ainda podem ser responsáveis pela aeração do 
solo. Além disso, executam o papel de polinizadores de espécies vegetais além de 
apresentarem outras relações ecológicas com plantas e com outros animais. 
 
Esses animais são adjetivados como pragas, pois além de gerar déficits econômicos 
também causam problemas de saúde na população. Um dos invertebrado de 
importância sanitária é o mosquito do dengue, conhecido como Aedes aegypti. Esse 
invertebrado é amplamente encontrado em ambientes urbanos no Brasil setentrional, 
sendo responsável por ciclos epidêmicos importantes no cenário urbano carioca. Seu 
controle durante todas as fases do empreendimento é fundamental para a segurança 
da população da Zona Sul da cidade. 
 
- Vertebrados Aquáticos (Ictiofauna) 
 
A operação de máquinas, assim como seu estacionamento, principalmente em dias de 
chuva pode ocasionar o carreamento de efluentes líquidos contaminados com óleos 
lubrificantes, para galerias pluviais, sendo carreados para o corpo d’água onde esse 
sistema deságua, podendo ser o Canal Jardim de Alah, a Lagoa Rodrigo de Freitas ou 
o canal da rua Visconde de Albuquerque. Hidrocarbonetos são extremamente tóxicos e 
podem causar grandes danos à fauna aquática. No caso da Lagoa Rodrigo de Freitas 
isso pode ser ainda pior pela baixa circulação da água, o que ocasiona uma dispersão 
mais lenta desses efluentes. 
 
Nesse contexto, os sedimentos retirados pelas escavações, caso depositados na rede 
pluvial, mesmo que temporariamente podem representar significativos impactos sobre 
os ambientes lagunares e fluviais, principalmente nos canteiros localizados no Canal 
Jardim de Alah e na rua Visconde de Albuquerque. Isso se agrava em dias de chuva 
quando pode ser carreada para as galerias pluviais uma grande quantidade de 
material, aumentando o assoreamento e diminuindo a circulação de água. 
 
Também é importante salientar que para a construção a implantação do canteiro e 
construção da estação na praça Nossa Senhora da Paz, será necessária a remoção do 
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lago artificial ali existente, consequentemente toda ictiofauna ali presente também 
será perdida. 
 
- Vertebrados Voadores (aves e morcegos) 
 
A vegetação em ambientes antropizados geralmente é representada por parques e 
praças, locais que oferecem abrigo, alimento, local de descanso e de nidificação, 
primordiais para a manutenção dos vertebrados voadores (avifauna e mastofauna 
voadora). 
 
Além de contribuir para o embelezamento dessas regiões, pelo deslumbre com seus 
vôos, cores e cantos, essas espécies são fundamentais para o equilíbrio ecológico 
nesses ambientes, sendo importantes polinizadores, dispersores de sementes, 
controladores de insetos e indicadores de qualidade. 
 
Por outro lado, as aves e morcegos em ambientes urbanos, apesar de viveram em 
harmonia, precisam de proteção contra perturbações ambientais para que consigam 
manter sua forma de vida; o que remete a necessidade da presença e conservação da 
cobertura vegetal. Os abrigos e construção de ninhos, principalmente, dependem 
dessa cobertura, eles podem ser dispostos de diversas formas, como a abertura de 
cavidades e construção de ninhos artificiais. 
 
Com o objetivo de aumentar a capacidade suporte do meio urbano para os 
vertebrados voadores devem ser selecionadas espécies de árvores adequadas à 
estrutura urbana carioca. Na reposição do arboredo urbano deve-se proporcionar as 
condições adequadas para a avifauna e quiropterofauna, fornecendo abrigo, locais 
para nidificação e sobretudo alimentação – através da seleção planejada das espécies 
arbóreas.  
 
Classificação: 
 
O impacto é negativo (NEG), direto (DIR) com abrangência local (LOC), de curto 
prazo (CP), temporários (TEM) e reversível (REV). A magnitude é média (MED) e a 
importância média (MED), indicando um impacto significativo (S). Esse impacto tem 
efeito cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Evitar o acúmulo de água, local onde o mosquito do dengue se prolifera, como os 

carrinhos-mão, caçambas, escavadeiras, blocos e tijolos, tanques, tambores e 
tonéis, latas, baldes, materiais de construção e botas devem ser vistoriados para 
evitar a reprodução do mosquito e a proliferação dessas doenças.  

- Estabelecer um calendário de corte e podas, respeitando-se o período de 
reprodução das aves - para isto, recomenda-se um levantamento qualitativo da 
avifauna na área urbana a fim de se verificar a adequação de um calendário de 
podas.  

- Faz-se necessário, também, um trabalho de conscientização junto à equipe de 
podadores a fim de que os mesmos saibam reconhecer e localizar os ninhos, antes 
da realização das podas, evitando-se a destruição dos mesmos. 

- Plantio de espécies frutíferas, distribuídas proporcionalmente. Espécies com frutos 
maiores podem ser plantadas em parques, bosques e locais reservados, bem 
como nas praças públicas. As espécies floríferas atrativas às aves e cujo período 
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de permanência na planta seja o mais duradouro são as mais indicadas; nas áreas 
de crescimento, ao redor das árvores com floração menos abundante, recomenda-
se o plantio de herbáceas floridas. 

 
 
• Meio Socioeconômico 
 
IMPACTO 03 – Aumento da Demanda sobre os Serviços Públicos de Saúde, 
Saneamento, Energia, Limpeza, Comunicação e Transporte 
 
Descrição: 
 
Diretamente ligado as estruturas montadas para atender a obra e o aumento do 
número de pessoas presentes e circulando na Área de Influência Direta e nas Áreas de 
Intervenção nas fases de construção, o impacto do aumento da demanda dos serviços 
públicos provocará uma maior demanda por infraestrutura de saúde, saneamento, 
água, energia, comunicação, limpeza e transporte. 
 
Ao longo das Áreas de Intervenção serão instalados alguns tipos de canteiros de 
obras. Eles terão diferentes portes e finalidades como alojamentos, oficinas, 
estocagem de material e equipamento, dentre outros. Deste modo poderão vir a 
abrigar as seguintes estruturas: escritórios que darão às obras apoio técnico, 
logístico, gerencial, relações públicas, atendimento a comunidade, de controle de 
qualidade ambiental, de medicina e segurança do trabalho; centrais de carpintaria, 
armação e concreto, fabricação de aduelas e pré-moldados, oficinas mecânicas e 
industriais, laboratórios, ferramentaria e almoxarifado, refeitório, vestiário, 
lavanderia, alojamento e área de lazer e de convivência.  
 
No que se refere à possibilidade de atendimento médico aos técnicos e operários 
alocados nas obras, os dados já apresentados no diagnóstico ressaltam a oferta de 
atendimentos diferenciados das mais variadas especialidade situados na AII e na AID 
em estabelecimentos públicos e privados. No município do Rio de Janeiro e em 
particular nos bairros da AID a estrutura hospitalar é uma das mais avançadas do país 
em atendimentos emergenciais e especialização. Entretanto, cabe ressaltar que as 
instituições públicas possuem grande carência de material, pessoal e de infraestrutura 
e que o serviço contém uma demanda acima da capacidade atendimento. Assim, o 
aumento dessa demanda pelos funcionários da obra provocará impactos diretos sobre 
o sistema de saúde nos bairros da AID e na cidade, mas que serão muito pouco 
significativos frente ao montante de trabalhadores e às carências atuais. 
 
O serviço de saneamento é bastante difundido na AID e nas Áreas de Interferência, 
porém já se encontra bastante saturados devido à grande demanda existe e a 
precariedade da antiga rede de saneamento básico. A instalação das novas 
infraestruturas para obra e o aumento no número de usuários aumentará de forma 
quase insignificante o sistema de saneamento que já se encontra amplamente 
saturado e com grande necessidade de reparos. 
 
Os serviços de limpeza, energia e comunicação sofrerão algum aumento com as novas 
instalações, mas esse será quase que imensurável no universo de atendimento destes 
serviços nas áreas da AID e de Intervenção. Esses serviços atendem a população da 
área de estudo de maneira bastante satisfatória. 
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Os serviços públicos e as vias de transporte, que também se encontram com 
problemas sérios de engarrafamentos e saturação nos serviços de ônibus, vans e 
metrô, também sofrerão um acréscimo na demanda por conta dos mais de 3 mil 
funcionários que trabalharão no pico das obras. Todavia, apesar de representativo, 
esse impacto dificilmente terá uma magnitude alta e perceptível para o conjunto da 
população e dos usuários das áreas afetadas. Somado ao incremento do número de 
passageiros e usuários do sistema público de transporte está o aumento do fluxo de 
veículos pesados que poderão causar uma piora no trânsito, a pressão e o desgaste 
das vias públicas. 
 
Classificação:  
 
Assim, este impacto se mostra negativo, direto, temporário, de curto prazo, 
irreversível, regional, de pequena magnitude e pequena importância, apresentando 
pouca significância. Esse impacto é cumulativo e tem efeito sinérgico. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Articular com as Secretarias do Estado, do município do Rio de Janeiro e as 

empresas responsáveis os meios adequados de notificação e de monitoramento 
dos agravos por conta do empreendimento. 

- Verificar se haverá aumento da demanda para além da capacidade dos serviços de 
infraestrutura locais, tendo em vista a programação de medidas mitigadoras. 

- Planejar adequadamente a demanda por equipamentos e serviços básicos, a partir 
de consultas às concessionárias e/ou órgãos públicos responsáveis pelos diversos 
serviços envolvidos na implantação dos canteiros. 

- Implantar esquemas emergenciais para suprimento de demandas, em caso de 
falha e/ou interrupção dos serviços fornecidos pelas concessionárias locais. 

 
 
IMPACTO 04 – Perda de Áreas de Uso, Bens Materiais e Simbólicos 
 
As obras que afetam diretamente os espaços existentes na cidade costumam conduzir 
a perdas nas áreas de usos, de bens materiais e simbólicos. Essas perdas podem ser 
temporárias ou permanentes, podem ser sentidas por um ou mais grupos sociais, mas 
são sempre perdas de espaços prévia e historicamente constituídos, que acabam por 
alterar os modos de vida, as práticas sociais e a reprodução cultural das populações 
afetadas.  
 
Os canteiros de obras e as estações ocuparão temporariamente áreas de lazer, de 
atividades físicas, culturais e de ponto de encontro, freqüentemente utilizadas por 
moradores, trabalhadores e freqüentadores dos bairros. Dentre as áreas interditadas 
e que terão suas estruturas alteradas estão as praças do Jardim de Alah, as Praças 
Nossa Senhora da Paz em Ipanema, Antero de Quental e Rua Igarapava no Leblon. 
Essas áreas contêm uma grande variedade de equipamentos como aparelhos para 
exercícios físicos, brinquedos para crianças, quadras de esportes, mesas e assentos, 
coretos, esculturas, estátuas, entre outros. A perda destas áreas de uso causará 
impactos diretos sobre os usuários destes espaços, principalmente os idosos e as 
crianças, que serão obrigados a procurar outras áreas de lazer, encontro e prática de 
suas atividades durante o período da obra e ainda terão sua área de uso cotidiano 
alterada no final do processo de implantação.  
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Algumas das áreas e dos equipamentos que serão alterados e removidos contêm valor 
simbólico, histórico e cultural. Nas praças existem esculturas, estátuas e outros bens 
artísticos que terão que ser removidos e correm o risco de ser danificados. Cabe 
lembrar que esses espaços foram historicamente constituídos no planejamento dos 
bairros no início do século XX, com destaque para o Jardim de Alah, que possui um 
modelo arquitetônico-paisagístico ao estilo francês e construído na década de 1930 e 
a Praça Nossa Senhora da Paz que é tombada como patrimônio cultural pela Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro.  
 
Este impacto ocorrerá no período de construção, quando do processo de alteração das 
áreas a serem ocupadas para a infraestrutura e pela área utilizada pelo empreendedor 
provocando: 
 
- A perda de área de uso como áreas de lazer, de atividade física, de ponto 

encontro de determinados grupos sociais e outros usos cotidianos dos moradores, 
trabalhadores ou transeuntes; 

- A ruptura de relações sociais historicamente construídas nas áreas de 
interferência e das práticas sociais cotidianas existentes nesses espaços; 

- A ruptura com o território vivido, sobre o qual se tem mais que um valor material, 
mas também um valor simbólico, referente ao histórico dos grupos que ali 
ocupam e as atividades desenvolvidas; 

 
 
Trata-se de perdas irreversíveis, mas que poderão ser objeto de compensações bem-
sucedidas, mediante medidas amplamente discutidas e negociadas com os afetados 
na busca de soluções temporárias ou definitivas. Deve-se considerar nesta análise que 
este impacto tem efeito local, afetando principalmente os residentes, trabalhadores, 
estudantes e usuários dos espaços em questão. 
 
Classificação: 
 
Por isto, este impacto será negativo, direto, permanente, com seus efeitos sentidos no 
curto prazo. É irreversível e de abrangência local, sendo de pequena magnitude e de 
grande importância. Sua importância, portanto, deve ser considerada significativo. 
Esse impacto possui efeito sinérgico. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Efetuar ampla divulgação local das áreas e atividades que serão impossibilitadas 

de permanecerem e continuarem nas áreas de interferência e o período de 
duração do impedimento. 

- Promover um processo de negociação participativa e descentralizada das medidas 
mitigadoras, compensatórias e de recomposição da paisagem dirigidas aos 
comerciantes, aos moradores e usuários dos espaços alterados e ao poder público. 

- Manter a preocupação com a manutenção e conservação dos lugares e objetos 
que possuem valor histórico e cultural. 

- Fomentar programas de responsabilidade social e atividades culturais e 
ambientais que compensem os grupos diretamente atingidos. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social, de Responsabilidade Social, de Negociação e Compensação, e Prospecção e 
Resgate Arqueológico. 
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IMPACTO 07 – Degradação das Vias Rodoviárias 
 
Descrição: 
 
A degradação das vias rodoviárias é um impacto diretamente relacionado à 
quantidade de veículos pesados e de grande porte que circularão nas vias da cidade 
durante todo o período de implantação do empreendimento.  
 
Os veículos pesados tendem a danificar com maior intensidade e rapidez o asfalto, 
provocando desníveis e buracos nas vias, além de desgaste da sinalização horizontal 
(pintura de faixas divisórias, de pedestres, de retenção, dentre outras), o que pode 
resultar no maior risco de acidentes rodoviários. 
 
Os veículos pesados e de grande porte são, principalmente, os veículos tipo betoneira 
e os veículos que farão o transporte do material de bota-fora no período de 
escavação, além dos veículos que farão o transporte de aduelas, com menor 
intensidade. O número de viagens efetuadas por esses veículos chegará a 2.233 
viagens por mês, em Abril de 2014, para o transporte de concreto; a 5.101 viagens 
por mês, em Outubro de 2014, para o transporte de material escavado, e a 4.702 
viagens por mês, no pico da obra, para o transporte de aduelas, conforme se verifica 
nos Quadros 10.3-11, 10.3-12 e 10.3-13 abaixo, retirados da Caracterização do 
Empreendimento deste estudo.  
 

Quadro 10.3-11: Fluxo de Caminhões para Transporte do Material Escavado. 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 

 ESTAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ  
Mês (pico da obra) Dezembro Julho - - 
Viagem / mês 1.612 742 - - 
Viagem / dia 64 30 - - 
 ESTAÇÃO JARDIM DE ALAH  
Mês (pico da obra) Novembro Julho - - 
Viagem / mês 709 993 - - 
Viagem / dia 28 40 - - 
 ESTAÇÃO ANTERO DE QUENTAL  
Mês (pico da obra) Maio Janeiro Março - 
Viagem / mês 164 574 443 - 
Viagem / dia 7 22 18 - 
 POÇO IGARAPAVA  
Mês (pico da obra) - Agosto - - 
Viagem / mês - 216 - - 
Viagem / dia - 9 - - 
 SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 1  
Mês (pico da obra) - - Março/Abril - 
Viagem / mês - - 44 - 
Viagem / dia - - 2 - 
 SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 2  
Mês (pico da obra) - - Maio - 
Viagem / mês - - 64 - 
Viagem / dia - - 3 - 
 SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 1  
Mês (pico da obra) - Dezembro Janeiro  
Viagem / mês - 64 24 - 
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DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 

Viagem / dia - 3 1 - 
 SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 2  
Mês (pico da obra) - - Janeiro - 
Viagem / mês - - 57 - 
Viagem / dia - - 2 - 
 SHIELD - BOTA-FORA  
Mês (pico da obra) - Setembro Outubro - 
Viagem / mês - 3.999 5.101 - 
Viagem / dia - 160 204 - 

 
Quadro 10.3-12: Fluxo de Caminhões Betoneira. 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 

ESTAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ 
Mês (pico da obra) Junho Janeiro Janeiro Março 
Viagem / mês 1.425 255 200 32 
Viagem / dia 57 10 8 1 
ESTAÇÃO JARDIM DE ALAH 
Mês (pico da obra) Julho Janeiro Maio Julho 
Viagem / mês 1.870 452 565 103 
Viagem / dia 75 18 23 4 
ESTAÇÃO ANTERO DE QUENTAL 
Mês (pico da obra) Outubro Julho Setembro Janeiro 
Viagem / mês 1.009 456 526 105 
Viagem / dia 40 18 21 4 
POÇO IGARAPAVA 
Mês (pico da obra) - Outubro Janeiro - 
Viagem / mês - 25 13 - 
Viagem / dia - 1 1 - 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 1 
Mês (pico da obra) - - Março - 
Viagem / mês - - 148 - 
Viagem / dia - - 6 - 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA VISCONDE DE PIRAJÁ 2 
Mês (pico da obra) - - Abril - 
Viagem / mês - - 124 - 
Viagem / dia - - 5 - 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 1 
Mês (pico da obra) - Novembro Janeiro  
Viagem / mês - 222 47 - 
Viagem / dia - 0 2 - 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA BARÃO DA TORRE 2 
Mês (pico da obra) - Dezembro Janeiro - 
Viagem / mês - 169 96 - 
Viagem / dia - 7 4 - 
SHIELD - CONCRETO ENCHIMENTO 
Mês (pico da obra) - - Abril Fevereiro 
Viagem / mês - - 2.233 1.848 
Viagem / dia - - 89 74 
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Quadro 10.3-13: Fluxo de Caminhões para Transporte de Aduelas. 
Aduelas 2013 2014 

Viagem / mês 2.875,00 4.792,00 

Viagem / dia 131,00 218,00 

 
 
O fluxo de veículos pesados se somará à intensificação do fluxo desviado das vias 
fechadas pelo empreendimento, potencializando a degradação das vias. Além disso, 
em grande parte, as vias secundárias para onde se desviará o tráfico apresentam 
pouca ou nenhuma condição de absorver o aumento do fluxo e do peso dos veículos, 
o que implicará em uma maior degradação das vias públicas. 
 
Classificação:  
 
Assim, a degradação das vias rodoviárias se caracterizará como um impacto negativo, 
direto, temporário, com seus efeitos sentidos no curto prazo. É reversível e de 
abrangência local, sendo de pequena magnitude e de média importância. Sua 
importância, portanto, deve ser considerada pouco significativo. Esse impacto ainda 
tem efeito sinérgico e cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Recuperar os buracos, desníveis e sinalização horizontal na pista ao longo do 

processo de implantação do empreendimento, à medida que estes forem se 
degradando. 

- Cumprir as regras de peso máximo por eixo dos veículos de carga, através de 
fiscalização. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo do Apoio às interferências no 
Tráfego. 

 
 
IMPACTO 10 - Alteração nos Valores dos Aluguéis 
 
Descrição: 
 
Em virtude do início da construção deste trecho da malha do Metrô, assim como 
ocorre na construção de empreendimentos de porte similar, poderá haver uma queda 
temporária nos valores dos imóveis residenciais e de usos comerciais e de serviços 
nas proximidades dos canteiros de obras. 
 
O impacto sobre os valores dos alugueis são resultante dos temores ou dos 
transtornos produzido previamente e ao longo da obra. Dentre os incômodos à 
população residente na região que geram a desvalorização estão: os barulhos, as 
vibrações, o aumento da poluição do ar, o fechamento de ruas, o aumento do tráfego, 
a impossibilidade de circulação e acesso à propriedade por meio de automóveis, a 
diminuição do número de vagas rotativas, dentre outros impacto sobre a vizinhança. 
 
Apesar da desvalorização dos alugues começarem após divulgação do projeto e dos 
pontos que serão afetados, quando já se inicia uma especulação sobre os transtornos 
futuros, ela só se intensificará e se tornará representativa a partir do início das obras. 
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Todavia, existe atualmente uma peculiaridade sobre o mercado de alugueis nos 
bairros e áreas diretamente afetadas. Essas localidades, em particular nos bairros da 
AID, aproximadamente nos últimos cinco anos vêm sofrendo uma forte valorização 
nos preços dos alugueis. Esse processo é reflexo de diversos fatores de cunho 
nacional e local como o aumento do poder aquisitivo da população carioca e brasileira, 
o crescimento da economia regional e nacional, a valorização das áreas nobres da 
cidade do Rio de Janeiro após o anúncio de que a cidade sediará diversos eventos 
internacionais dentre os quais a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016, e a existência de uma carência de oferta associada à crescente 
demanda. Por conta destes fatores a magnitude do impacto sobre a desvalorização 
dos alugueis será bastante reduzida, assim com sua importância. 
 
Classificação: 
 
Portanto, o impacto sobre alteração nos valores dos aluguéis se caracteriza como 
negativo, indireto, local, de curto prazo, temporário e irreversível. Possuindo 
pequenas magnitude e importância, e se caracteriza como pouco significativo. Esse 
impacto ainda tem efeito sinérgico. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Minimizar ao máximos os danos causados sobre à vizinhanças. 
- Respeitar os horários e os cronogramas de funcionamento das atividades 

apresentados e definidos em conjunto com os representantes da Associação de 
Moradores. 

- Compensar os inquilinos afetados com a perda do acesso aos estacionamentos 
privadas. 

- Promover compensação dos imóveis diretamente afetados nas áreas de 
intervenção. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social e de Negociação e Compensação. 

 
 
IMPACTO 11 - Interrupção de Trechos e Estações 
 
Descrição: 
 
No intuito de expandir a malha metroviária da cidade do Rio de Janeiro alguns 
impactos negativos serão sentidos na oferta do serviço da concessionária MetrôRio.  
 
Durante o período de aproximadamente oito meses, por conta das obras de expansão, 
será necessário o fechamento das Estações General Osório em Ipanema e Cantagalo 
em Copacabana e sendo assim dos trechos entre as duas referidas estações e entre as 
Estações Cantagalo e Siqueira Campos.   
 
A interferência sobre o sistema de transporte metroviário nas referidas estações 
afetarão mais de 1 milhão de usuários por mês nas duas estações, sendo mais de 745 
mil passageiros/mês em General Osório e 317 mil passageiros/mês na Estação 
Cantagalo segundo dados da Concessionária MetrôRio. 
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Classificação: 
 
De acordo com a caracterização anterior esse impacto se define como negativo, 
direto, regional, de curto prazo, temporário e reversível. Possuindo média magnitude 
e média importância, e se caracteriza como significativo. Esse impacto apresenta 
efeito sinérgico. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Planejar e implantar ações de comunicação de ampla escala visando divulgar e 

manter o usuário afetado informado sobre o fechamento das estações e dos 
trechos, o período de duração e as alternativas existentes. 

- Disponibilizar o serviço de Metrô de Superfície para atender os usuários com 
destino as Estações Cantagalo, General Osório e suas integrações.  

- Promover as medidas recomendadas no bojo do Programa de Comunicação Social.  
 
 
IMPACTO 12 – Deslocamento de Estabelecimentos do Setor de Comércio e 
Serviços 
 
Descrição: 
 
Como já foi comentado algumas vezes no presente estudo, a implantação da 
Expansão da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro em estudo – Trajeto General Osório - 
Gávea - não deverá provocar remoções definitivas de residências sobre as quais se 
necessitaria um programa de desapropriações. Contudo, deve-se salientar que haverá 
algumas perdas pontuais no que se refere a remoções, perda de áreas de uso, bens 
materiais e simbólicos. Esses impactos ocorrerão nas áreas das futuras estações, das 
saídas de emergência e dos canteiros de obra.  
 
Os deslocamentos compulsórios que serão efetuados pelas obras do Metrô dizem 
respeito aos estabelecimentos comerciais existentes nas praças Antero de Quental e 
Nossa Senhora da Paz, ao lado do Jardim de Alah, na esquina da Avenida Epitácio 
Pessoa com a Rua Visconde Pirajá, na Rua Aníbal de Mendonça e na Rua Ataulfo de 
Paiva. Nessas localidades quatro quiosques onde funcionam floriculturas, sendo dois 
na Rua Aníbal de Mendonça; duas bancas de jornal na Avenida Ataulfo de Paiva, uma 
na esquina da Rua General Urquiza e outra próxima à Avenida Afrânio de Melo Franco 
poderão ser removidos para instalação das estações e das saídas de emergência. 
Esses comerciantes que possuem concessão de uso da prefeitura deverão ser 
compensados ou realocados de acordo com as negociações promovidas entre os 
afetados, o consórcio e o poder público, quando for necessário.  
 
Cabe ainda acrescentar que no Canteiro de Obra da Leopoldina será necessária a 
remoção da Escola Nacional de Circo. Essa instituição pública, ligada ao Governo 
Federal por meio do Ministério da Cultura, foi recentemente deslocada da Praça da 
Bandeira em virtude de outro empreendimento do Metrô, e terá que ser novamente 
transferida para outro local, provocando sérios impactos sobre os mais de 200 alunos 
matriculados, o corpo docente e os funcionários da instituição. 
 
A feira livre que ocorre no entorno da Praça Nossa Senhora da Paz, a Feira de 
Orgânicos organizada pela Comissão da Produção Orgânica do Estado do Rio de 
Janeiro e Feira de Livro na Praça Antero de Quental deverão ser impedidas de 
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funcionar e/ou transferidas durante a obra, causando prejuízos aos vendedores e 
transtornos à população residente e consumidora das feiras. 
 
Deve-se destacar ainda que no Jardim de Alah existem pescadores que promovem a 
pesca ao longo do canal que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas ao mar. Esses pescadores 
ficarão impossibilitados de promoveram sua atividades ao longo do canal, uma vez 
que as praças do Jardim de Alah serão cercadas e fechadas. Esse impacto produzirá 
aos pescadores perdas econômicas e de suprimento alimentar de suma importância, e 
os obrigará a se deslocarem para outras localidades. 
 
Este impacto ocorrerá no período de construção, quando do processo de alteração das 
áreas a serem ocupadas para a infraestrutura e pela área utilizada pelo empreendedor 
provocando: 
 
• A perda de empregos e renda associada ao processo de remoção e impedimento 

dos estabelecimentos e atividades econômicas existentes nas áreas que serão 
fechadas durante as obras ou que terão seus usos modificados após o fim das 
obras; 

• A realocação dos comerciantes provoca perdas econômicas como a perda de 
clientela ou das vantagens existentes na posição geográfica anterior; 

• Os impactos da nova realocação da Escola Nacional de Circo, que poderá 
prejudicar os estudantes, professores e funcionários, dependendo das condições 
de infraestrutura e acessibilidade das futuras instalações.  

 
 
Classificação: 
 
Por isto, este impacto será negativo, direto, permanente, com seus efeitos sentidos no 
curto prazo. É irreversível e de abrangência local, sendo de pequena magnitude e de 
grande importância. Sua importância, portanto, deve ser considerada significativo. 
Esse impacto ainda tem efeito sinérgico. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Realizar negociações justas, descentralizadas e participativas com os 

comerciantes e pescadores que serão removidos ou impedidos de promoveram 
suas atividades juntamente com suas representações de classe. 

- Efetuar ampla divulgação local das áreas e atividades que serão impossibilitadas 
de permanecerem e de continuarem nas áreas de interferência e o período de 
duração do impedimento. 

- Buscar juntamente com a FUNARTE e os representantes dos alunos, funcionários e 
profissionais da Escola Nacional de Circo uma solução viável e adequada para 
realocar as instalações da Escola Nacional de Circo. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social, de Responsabilidade Social e de Negociação e Compensação.  

 
 
Trata-se de perdas irreversíveis, mas que poderão ser objeto de compensações bem-
sucedidas, mediante medidas amplamente discutidas e negociadas com os afetados 
na busca de soluções. Deve-se considerar nesta análise que este impacto tem efeito 
local afetando diretamente os empresários, clientes e beneficiários das atividades 
desenvolvidas nesses espaços de intervenção. 
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IMPACTO 13 - Perda de Receita dos Estabelecimentos e Atividades 
Comerciais e de Serviços 
 
Descrição: 
 
As desapropriação de alguns poucos estabelecimentos comerciais, como floriculturas, 
bancas de jornais e outros quiosques de Rua, e a paralisação de feiras livres e de 
livros e de diversas vagas do Rio-Rotativo provocaram algumas perdas econômicas 
para as atividades comerciais e de serviços. 
 
O empreendimento interferirá ainda nas atividades dos estabelecimentos comerciais e 
de prestação de serviços situados nas áreas de intervenção e entorno das obras, 
poderão causar uma redução da clientela e na perda de receita, em função dos 
desconfortos produzidos pela obra e pelas piores condições de acessibilidade. Isso 
deverá ocorrer especialmente em volta das estações Nossa Senhora da Paz, Jardim de 
Alah e Antero de Quental, e também na proximidade dos canteiros de obras nas 
esquinas da Ruas Aníbal de Mendonça e Visconde Pirajá e das Ruas Barão da Torre e 
Farme da Amoedo.  
 
Essas áreas e localidades terão reduzidos os espaços das ruas e de calçada de 
pedestres, e em alguns pontos e momentos as vias de automóveis fecharão 
completamente para o trânsito. Essas alterações modificarão completamente a 
dinâmica de circulação de pessoas e de veículos tendo reflexo direto nos negócios e 
no gerenciamento dos estabelecimentos. O desconforto gerado pelo aumento da 
poluição do ar e do barulho também será outro elemento repulsor de clientela nas 
diferentes lojas, restaurantes, agencias, centros comerciais, estabelecimentos de 
saúde, dentre outras unidades comerciais e de serviços existente.  
 
Se deve acrescentar ainda que durante o período das intervenções terão sede na 
cidade do Rio de Janeiro três eventos futebolísticos internacionais, Copa das 
Confederações de 2013, Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Copa América de 
Futebol de 2015. Estes eventos atrairão intenso fluxo de turistas que potencializarão a 
demanda no setor terciário. Assim, as atividades econômicas diretamente afetadas 
poderão vir a ter uma perda relativa maior. 
 
Classificação: 
 
Conseqüentemente, classifica-se esse impacto como negativo, direto, temporário, 
sentido no curto prazo, irreversível e de abrangência local, de pequena magnitude e 
de média importância, devendo ser classificado como pouco significativo. Esse 
impacto apresenta efeito sinérgico. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Promover compensações pelo lucro cessante das atividades comerciais e de 

serviços dos estabelecimentos a serem remanejados. 
- Desenvolver um espaço de diálogo junto aos comerciantes e prestadores de 

serviços impactados e suas entidades representativas no sentido de solucionar os 
problemas e compensar as perdas econômicas relacionados ao fechamento ou 
interdição parcial das vias, o desconforto produzido pelas obras e a dificuldade de 
acessibilidade dos consumidores e fornecedores. 

- Divulgar antecipadamente e amplamente as ações do empreendimento, para que 
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o empresariado situado no entorno das obras possa planejar suas atividades, de 
modo a minimizar os impactos durante a construção. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social e de Negociação e Compensação. 

 
 
IMPACTO 14 - Alteração da Dinâmica e dos Usos Locais  
 
Descrição: 
 
A implantação dos diversos canteiros de obras provocará alteração temporária na 
paisagem e nos usos e dinâmicas dos locais em que serão instalados, principalmente 
nas praças Nossa Senhora da Paz, Antero de Quental, Lagoa e Jardim de Alah.  
 
A maioria dos canteiros de obras, seja para a construção dos acessos às estações e 
poços de ventilação ou para a construção das saídas de emergência, estará localizada 
próxima a áreas com grande circulação populacional e também de significativa 
concentração residencial e comercial.  Assim, o estabelecimento desses canteiros 
deverá impactar de maneira negativa moradores, trabalhadores e visitantes dos 
bairros, devido à redução na acessibilidade de estabelecimentos comerciais, de 
serviços e também no acesso a algumas residências.  
 
Os pedestres serão principalmente afetados quando houver interdição, mesmo que 
parcial, do passeio para o estabelecimento de canteiros e também os usuários dos 
estacionamentos rotativos presentes no entorno do Jardim de Alah, nas ruas 
Humberto de Campos, General Artigas, General Urquiza e Jerônimo Monteiro, que 
terão as vagas indisponibilizadas pelo período da intervenção.  
 
As praças Nossa Senhora da Paz, Antero de Quental e Jardim de Alah e também a Rua 
Igarapava e proximidades serão particularmente afetados pela instalação dos 
canteiros de obras. Nesses locais o uso principal é de lazer e ponto de encontro de 
específicos grupos sociais como crianças e idosos. Existem nessas localidades 
brinquedos para crianças, mesas e bancos para diversas atividades, além de serem 
desenvolvidas atividades como o Tai chi chuan, pétanque, ginástica para a terceira 
idade, atividade para cachorros, dentre outros.  
 
Com a instalação dos canteiros de obras os usuários ficarão impossibilitados de utilizar 
a Praça Nossa Senhora da Paz e o Jardim de Alah, e poderão utilizar somente de 
maneira parcial a praça Antero de Quental. Os usuários deverão cessar 
temporariamente suas atividades ou buscarem outros locais para suas práticas de 
lazer e esporte. 
 
Classificação: 
 
Deste modo, o impacto na Alteração da dinâmica e dos usos locais se caracteriza 
como negativo, direto, local, de curto prazo, temporário e reversível. Possuindo 
pequena magnitude e grande importância, e se caracteriza como significativo. Esse 
impacto ainda tem efeito sinérgico. 
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Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Restabelecer a configuração anterior, na medida do possível, dos locais que 

sofrerem intervenção, além de realizar melhorias das estruturas existentes, 
principalmente nas praças Antero de Quental, Nossa Senhora da Paz, Lagoa, Rua 
Igarapava e Jardim de Alah, assim como a revitalização do local onde se instalará 
os canteiros do Batalhão e da Leopoldina. 

- Sinalizar de maneira adequada todos os desvios de pedestres e veículos nas áreas 
de intervenção e as precações necessárias para os usuários das praças. 

- Divulgar amplamente para os moradores e a população em geral o período de 
fechamento dos espaços públicos e o projeto arquitetônico e paisagístico de 
recomposição das praças após as obras. 

- Promover junto ao poder público, as entidades representativas locais e a 
comunidade um debate de caráter participativo para definir o futuro projeto 
arquitetônico e paisagístico e os equipamentos a serem colocados e realocados 
nas praças. 

- Buscar por meio do Programa de Responsabilidade Social mitigar os impactos 
sociais contemplando parte da demanda da população local. 

- Fomentar programas de responsabilidade social e atividades culturais e 
ambientais que compensem os grupos diretamente atingidos. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo do Programa de Comunicação Social, 
Responsabilidade Social e Negociação e Compensação. 

 
 
IMPACTO 15 – Acidentes com a População 
 
Descrição: 
 
O aumento do tráfego de veículos, em especial os pesados, nas áreas próximas aos 
canteiros de obra, aos locais de armazenamento e em direção ao bota-fora interferirá 
diretamente no cotidiano da população dos bairros onde está o empreendimento e da 
cidade como um todo. Serão impactados não só os moradores, mas também os 
diferentes usuários das vias utilizadas. Um dos principais impactos desta interferência 
é o aumento do risco de acidentes a que ficarão expostos os condutores de veículos 
automotivos, de bicicletas e os pedestres. Ou seja, trata-se de um impacto potencial 
que só se consolidará caso ocorra um acidente. 
 
As áreas por onde circularão os veículos direcionados ao empreendimento apresentam 
grande concentração demográfica, o fluxo de pedestres e automóveis também é 
intenso ao longo de todo o dia e de toda a semana, e além do mais existem variadas 
instituições e espaços públicos que atraem um contingente representativo de 
indivíduos como: as praias, parques, praças, pontos de ônibus e taxi, bancos, escolas, 
hospitais, postos de saúde, shoppings, centros comerciais e de serviços, dentre outros 
espaços públicos e privados que atraem pessoas. São portanto áreas bastante 
suscetíveis a acidentes com a presença de muitas crianças, idosos, deficientes físicos 
e um alto fluxo de pessoas e automóveis circulando. Deve-se lembra que de acordo 
com o DENATRAN as áreas com maior incidência de acidentes são as áreas urbanas, 
com mais de 60% das ocorrências, e a possibilidade de acidentes aumenta quanto 
maior for a concentração e os fluxos de pessoas e veículos.  
 
Associado a isto está o fato dos veículos circularem por vias de suma importância para 
os bairros e até mesmo para cidade como: os tuneis André Rebouças, Santa Barbara, 
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Zuzu Angel e Dois Irmãos; a Auto-Estrada Lagoa-Barra; Elevados Paulo de Frontin e 
do Joá; Estradas do Canfundá e do Catonho; as Avenidas Epitácio Pessoa, das 
Américas, Airton Senna, Ataulfo de Paiva, Visconde de Pirajá, Delfim Moreira, Viera 
Souto, Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro, Carlos Pontes, Aberico Diniz, 
Marechal Fontineli e Santa Cruz; dentre outras ruas dos bairros da Zona Sul, Zona 
Norte, Zona Oeste e da Região Portuária.  
 
Como a instalação de todos os canteiros de obras se dará próximo a áreas 
residenciais, mas também comerciais e de serviços, os cuidados deverão ser 
redobrados, pela possibilidade de aumento de ocorrência de acidentes. Acrescenta-se 
ainda uma preocupação maior em relação às vias que perpassam estabelecimentos 
escolares, áreas de lazer e outras áreas onde existe um grande número de crianças. 
 
Classificação: 
 
Desde modo, o impacto de acidente com a população se caracterizará como negativo, 
indireto, temporário, de curto prazo, reversível e regional. Sua magnitude é pequena 
e a importância é grande, sendo assim o impacto é significativo. Esse impacto 
apresenta efeito sinérgico e cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Divulgar as normas de seguranças do trabalho junto aos motoristas dos veículos 

de serviço voltadas para a prevenção de acidentes. 
- Propalar junto às populações dos bairros e usuários das principais vias as 

alterações no tráfego e o percurso dos caminhões. 
- Adotar medidas redutoras de velocidade e sinalização. 
- Planejar adequadamente o percurso e horários dos transportes pesado buscando 

prejudicar minimamente à população e diminuir a possibilidade de acidentes. 
- Implementar projetos de educação no trânsito nas escolas e comunidades 

próximas as Áreas de Intervenção. 
- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 

Social, Educação Ambiental, de Responsabilidade Social e de Apoio às 
Interferências no Tráfego. 

 
 
IMPACTO 16 – Alterações nos Fluxos de Trânsito e no Sistema Viário 
 
Descrição: 
 
As diversas intervenções planejadas para a construção das estações, saídas de 
emergência e poços de ventilação irão causar impacto direto no sistema viário. Tais 
intervenções serão feitas em vias de grande circulação, principalmente na Avenida 
Ataulfo de Paiva, interferindo no tráfego de veículos em quase toda a extensão do 
bairro do Leblon, com o fechamento de parte da via principal e transferência do 
trânsito para outros logradouros, e em boa parte dos bairros de Ipanema, Lagoa e 
Gávea.  
 
Os moradores e também os demais usuários das vias serão diretamente impactados 
devido aos diversos desvios de fluxo e mudanças no sentido do tráfego que ocorrerão 
na região. Essa ação provocará a saturação das vias próximas para onde serão 
desviados os fluxos, resultando num possível aumento dos engarrafamentos, 
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majoritariamente no período de rush. Na maior parte dos casos, a saturação ocorrerá 
em virtude das ruas não possuírem suporte suficiente para absorver o aumento do 
fluxo viário oriundo de outras vias, em especial das vias principais. Poderá ocorrer 
ainda alguma confusão em virtude da alteração no sentido do tráfico em determinadas 
vias, afetando não só os motoristas mas, também, os pedestres. A concentração do 
fluxo sobre determinadas ruas e a mudança do sentido original das vias aumentará a 
possibilidade de acidentes de trânsito, além elevar os índices de poluição sonora e do 
ar.  
 
Há que se acrescentar que boa parte das alterações no trânsito ocorrerá durante a 
realização de alguns dos mais importantes eventos esportivos do mundo, a Copa do 
Mundo de Futebol de 2014, assim como a Copa das Confederações de 2013 e a Copa 
América de 2015. Sendo assim, o Rio de Janeiro por ser uma das principais sedes dos 
eventos atrairá uma parcela representativa do público interessado, aumentando 
significativamente a população presente na cidade e usuária dos transportes públicos 
e das vias públicas. A Zona Sul Oceânica por sua importância turística será uma das 
áreas mais cobiçadas pelos turistas para visitação e hospedagem. 
 
Outro elemento que causará transtorno sobre o fluxo viário será o aumento da 
circulação de veículos de grande porte para atender às necessidades dos 
procedimentos de obra. Esses veículos, devido à sua pouca mobilidade e baixa 
velocidade, tenderão a diminuir o ritmo de circulação das vias, provocando maior 
retenção no momento de sua passagem. Eles também produzirão maior poluição 
sonora e do ar.  
 
Um dos maiores impactos se refere ao desvio do intenso tráfego da Avenida Ataulfo 
de Paiva para a Rua Humberto de Campos, com menor capacidade de absorção, 
podendo agravar congestionamentos que já são constantes na via. Além dessa via 
principal, a Rua Igarapava também será interditada, impactando na circulação de 
moradores do Alto Leblon. 
 
Uma das principais mudanças será a inversão da direção do fluxo de tráfego na Rua 
General Artigas. Além de modificar a dinâmica do fluxo rotineiro dos usuários de uma 
via caracteristicamente residencial, a inversão da direção do trânsito na rua 
aumentará o risco de acidentes com a população.  
 
O desvio do fluxo de veículos, principalmente coletivos, para as Ruas General Artigas 
e Humberto de Campos, vias interna do bairro do Leblon, causará, além dos inúmeros 
impactos supracitados, a proibição do estacionamento de veículos nas laterais das 
vias, que é utilizado por moradores e trabalhadores da região. A indisponibilidade 
dessas vagas causará transtornos e insegurança aos usuários, que deverão estacionar 
o veículo longe de casa/trabalho, assim como resultará em menor oferta de vagas 
para estacionamento nas redondezas das áreas de intervenção. 
 
A Rua Humberto de Campos é uma via com fluxo médio de veículos ao longo de todo 
o dia, sendo caracterizada principalmente por veículos particulares de moradores e 
trabalhadores da região. A convergência do fluxo de tráfego da Avenida Ataulfo de 
Paiva para essa via impactará a área, especialmente no que diz respeito ao aumento 
do nível de ruído provocado pelo trânsito intenso de veículos e ao transtorno causado 
pela quantidade de veículos diversos circulando nessa via, principalmente por 
transporte coletivo. O aumento da circulação de veículos aumentará o risco de 
acidentes com a população.  
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Com a interdição de parte da Avenida Ataulfo de Paiva em dois trechos distintos e 
também da Rua Igarapava, serão oito os trechos de ruas que se tornarão mão-dupla 
para acesso local, principalmente de moradores: Avenida Borges de Medeiros, Rua 
General Urquiza e Rua Almirante Pereira de Guimarães e as Ruas Aperana e Gabriel 
Mufarrej. A secção dessas vias causará transtornos aos usuários, especialmente aos 
moradores, que terão suas rotas cotidianas modificadas e mais extensas, além de 
causar transtornos com a manobra de veículos, podendo também aumentar o risco de 
acidentes com a população e colisão de veículos.  
 
A interdição de dois trechos da Avenida Ataulfo de Paiva também prejudicará o acesso 
aos moradores dos trechos interditados, não somente ao acesso de veículos 
particulares, mas também o acesso de táxis e veículos de entregas, causando grande 
transtorno para o cotidiano desses moradores, empresários com estabelecimentos na 
localidade e freqüentadores da via. 
 
Cabe salientar que a alteração do fluxo na Rua Padre Bruno Trombeta representará 
risco muito grande de acidente com a população. Essa via cruza o conjunto 
habitacional Cruzada São Sebastião, de grande densidade demográfica, que com a 
intervenção será transformada em via principal de circulação de tráfego, 
principalmente de transporte coletivo. Atualmente, a via de veículos é utilizada pelos 
moradores como passagem e também pelas crianças do conjunto como área de lazer, 
uma vez que o fluxo de veículos atual é quase exclusivamente para o acesso dos 
próprios moradores. Esta via, inclusive, tem suas extremidades bloqueadas por cones 
como meio de se evitar o trânsito. Além do grande risco de acidentes, a intervenção 
reduzirá ainda mais o já deficiente padrão de qualidade de vida dos moradores que 
terão de conviver com o barulho, poeira e transtorno do trânsito intenso de veículos 
por aproximadamente 13 meses. 
 
O canteiro de obra que será instalado na Praça Nossa Senhora da Paz também irá 
alterar o tráfego nas vias do entorno. As Ruas Joana Angélica, Maria Quitéria, Barão 
da Torre e Visconde de Pirajá não serão fechadas, porém terão o tráfego intensificado 
pelo aumento do número de veículos grande, pesados e lentos. Vale ressaltar que 
essas já possuem tráfego intenso devido à ligação que fazem entre os bairros de 
Ipanema e Lagoa – Ruas Maria Quitéria e Joana Angélica - e também por serem vias 
importantes do bairro de Ipanema, com grande circulação de carros e coletivos, 
principalmente na Rua Visconde de Pirajá.  
 
As alterações no tráfego e a intensificação do fluxo em vários locais são fatores ainda 
de maior relevância quando próximos às instituições de ensinos, devido ao maior risco 
de acidentes, principalmente com crianças. As alterações previstas são próximas à 
Escola Municipal Santos Anjos, na Rua Padre Bruno Trombeta; Escola Municipal 
Henrique Dodsworth, na esquina da Rua Redentor com a Rua Epitácio Pessoa; e 
Escola Notre Dame na Rua Barão da Torre.  
 
Classificação: 
 
Portanto, o impacto Alterações nos Fluxos de Trânsito e no Sistema Viário será 
identificado como negativo, direto, temporário, de curto prazo, reversível e local. Sua 
magnitude e importância são grandes, sendo assim o impacto é muito significativo. 
Esse impacto ainda tem efeito sinérgico e cumulativo. 
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Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Divulgar amplamente todos os desvios e modificações no trânsito para os 

moradores e demais usuários das vias. 
- Adotar medidas redutoras de velocidade, principalmente próximo às escolas e na 

Rua Padre Bruno Trombeta. 
- Capacitar agentes de trânsito para controlar o fluxo de veículos na região durante 

todo o período da intervenção. 
- Adotar amplo e eficiente sistema de sinalização nas vias. 
- Revitalizar a Rua Padre Bruno Trombeta após a intervenção. 
- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 

Social, de Responsabilidade Social e de Apoio às Interferências no Tráfego. 
 
 
IMPACTO 17 – Geração de Empregos e Renda  
 
Descrição: 
 
A geração de emprego e renda começará nos serviços preliminares à implantação do 
empreendimento, quando as ações de mobilização (contratação de mão-de-obra) 
levarão à criação de postos de trabalho, com impacto não só restrito à economia da 
cidade do Rio de Janeiro, mas também aos municípios que compõem a região 
metropolitana, tendo em vista a diversidade da origem residencial do trabalhador. 
 
Durante a fase de construção do empreendimento serão gerados cerca de 3.002 
empregos diretos. Sendo prevista a contratação, no pico de obras, de 2.476 
trabalhadores, ou 82,9% da total trabalhadores, com qualificação sem especificação e 
526 profissionais alocados nas funções de nível técnico, num total de 15,6% dos 
empregados, e nível superior, totalizando 1,9% do contingente contratado. 
 
Além dos empregos diretos, é prevista a oferta de empregos indiretos nos ramos do 
comércio de materiais de construção, indústria de transformação e de produção de 
matérias primas, assim como para a contratação de serviços de terceiros, nos ramos 
de transporte, alimentação, etc. Com base na avaliação da geração de empregos 
indiretos em empreendimentos similares e do mesmo porte, estima-se que a cada 
emprego direto criado corresponderá a três empregos indiretos. Calcula-se, portanto, 
que a construção deste trecho da Linha do Metrô criará de 9.006 empregos indiretos, 
que se somado aos empregos diretos totalizam 12.008 empregos na fase de 
implantação. Os números referentes aos possíveis empregos gerados pelo projeto 
demonstram a importância deste impacto na econômica e nas condições sociais da 
cidade e da Região Metropolitana, apesar da magnitude ser considerada pequena, 
considerado o tamanho da população e as condições econômicas favoráveis a 
aquisição de empregos formais na atualidade, que resultam em uma das taxas de 
desemprego mais baixas da história.  
 
Na escala local no entorno dos alojamentos, das frentes de obras e nos bairros da 
AID, a circulação dos mais de 3 mil trabalhadores poderá gerar novas demandas, 
atraindo ou fortalecendo a presença de trabalhadores informais que poderão competir 
com os estabelecimentos legalizados.  
 
Associado ao aumento do nível de emprego, com o crescimento do emprego formal e 
a queda no desemprego, virá um incremento da massa salarial que repercutirá no 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 10-72

maior consumo de bens e serviços na Região Metropolitana como um todo, afetando 
positivamente o comércio e a arrecadação de tributos. 
 
Observa-se, de todo modo, que o efeito da geração de emprego e renda durante a 
construção terá repercussão mais importante no plano social, reduzindo o 
desemprego, do que no econômico, na medida em que contribuirá de forma pouco 
expressiva para a circulação local de valores monetários tendo em vista o tamanho da 
população da cidade do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana frente ao número de 
empregos gerados. 
 
Classificação: 
 
Assim, o impacto de Geração de Emprego e Renda pode ser classificado como 
positivo, direto, temporário, de curto prazo, reversível e de abrangência regional. 
Deve ser considerado de pequena magnitude e de grande importância, sendo assim 
significativo. Esse impacto é sinérgico e é cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Recomendar as empreiteiras à maximização da contratação de mão-de-obra 

durante a construção na cidade do Rio de Janeiro, incluindo se necessário alguns 
programas de capacitação. 

- Desenvolver ações de comunicação social visando difundir informações sobre 
aspectos que contribuam para ampliar a apropriação de benefícios advindos da 
implantação das obras do Metrô Linha 4 na Região Metropolitana e, portanto, o 
desenvolvimento social e econômico da região. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social e de Responsabilidade Social. 

 
 
IMPACTO 18 – Aumento da Arrecadação Fiscal 
 
Descrição: 
 
O impacto sobre a arrecadação municipal se dará em decorrência da dinamização da 
economia regional, fazendo-se sentir com maior intensidade no município do Rio de 
Janeiro e com menor força nos outros municípios da Região Metropolitana.  
 
Com efeito, o aumento do nível de negócios e o próprio crescimento das economias 
municipais, ocasionados pelo maior volume de transações e aumento da demanda de 
bens e serviços, repercutirão favoravelmente no incremento da arrecadação de 
impostos e taxas.  
 
Para a construção do novo trecho do Metrô será necessária a aquisição de materiais, 
insumos e equipamentos, implicando um aumento da atividade econômica e, 
portanto, na arrecadação tributária municipal, estadual e federal, provenientes 
majoritariamente da arrecadação de impostos relacionados à circulação de 
mercadorias e serviços- ICMS, à aquisição de produtos industrializados - IPI e à 
prestação de serviços - ISS. O impacto sobre a arrecadação fiscal será maior sobre a 
unidade da federação que contém uma receita relativamente inferior. 
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Classificação: 
 
Sendo assim, o impacto de aumento da arrecadação fiscal será positivo, direto, 
temporário, sentido no longo prazo, reversível e de abrangência regional, de pequena 
magnitude e de média importância, devendo ser classificado como pouco significativo. 
Esse impacto ainda tem efeito sinérgico e cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Recomendar às empreiteiras para realizarem suas contratações e compras de 

materiais no comércio do Rio de Janeiro ou de sua Região Metropolitana. 
 
 
IMPACTO 19 - Dinamização da Economia Regional 
 
Descrição: 
 
Durante a construção do empreendimento, a aquisição de materiais e serviços, o 
incremento na arrecadação tributária e a criação de empregos diretos e indiretos 
serão fatores potenciais de dinamização econômica, principalmente, na Área de 
Influência Indireta do empreendimento – cidade do Rio de Janeiro e sua Região 
Metropolitana. 
 
A aquisição de material de construção e a contratação de serviços relacionados a 
construção civil terão um impacto positivo sobre as atividades econômicas, em 
especialmente o ramo atacadista de material de construção e as empresas de 
prestação de serviços relacionadas à construção civil. Em função das características e 
dimensões da obra, espera-se um efeito dinamizador sobre a economia, estendendo-
se, inclusive, a outros setores da economia, como o industrial, majoritariamente a 
indústria primária de produção de matérias-primas e a indústria de transformação, 
inclusive não só no município sede, mas também, em outros municípios.  
 
Os efeitos de geração de emprego e renda repercutirão positivamente na economia 
dos municípios da Região Metropolitana, em particular na capital, pela elevação da 
demanda de bens e serviços a serem registrados a partir do aumento da massa 
salarial disponível. Em efeito cascata, isto repercutirá no próprio incremento do nível 
de emprego dos municípios, o que acarretará uma ainda maior dinamização da 
economia regional.  
 
De toda forma, isto repercutirá positivamente na economia regional, favorecendo a 
abertura de novas empresas para o atendimento da demanda adicional, além da 
consolidação e fortalecimento daqueles já existentes. Com isso, será também 
possibilitado um incremento das finanças municipais via aumento na arrecadação de 
impostos e taxas, que posteriormente poderá aumentar os investimentos do setor 
público na região, gerando novas obras e empregos. 
 
Apesar de haver a possibilidade de o empreendimento provocar uma dinamização em 
cadeia que se propagará após o fim das obras, a tendência é a dinamização 
econômica resultante das obras de ampliação da malha do Metrô Rio cessar após o 
fim da fase de construção. Contudo, o empreendimento produzirá na metrópole uma 
maior interligação entre as diferentes localidades, além de está relacionado ao projeto 
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de cidade que visa atender aos grandes eventos internacionais e dinamizar a 
economia através do turismo e dos diversos ramos do setor terciário. 
 
Classificação: 
 
Este impacto de dinamização da economia regional será, portanto, positivo, direto, 
permanente, a ser observado no longo prazo, irreversível e de abrangência 
estratégica. Caracteriza-se por apresentar média magnitude e grande importância, 
classificando-se como muito significativo. Esse impacto ainda contém efeito 
cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Recomendar as empreiteiras à maximização da contratação regional de mão-de-

obra durante a construção. 
- Dar preferência as empresas e estabelecimentos sediados na região nas 

transações de aquisição de bens de consumo e na contratação de prestação de 
serviço. 

 
 
IMPACTO 20 - Interferências nas Redes de Serviços de Utilidade Pública  
 
Descrição: 
 
Durante a execução das obras - com destaque para as diferentes perfurações do 
subsolo nas áreas das estações, das saídas de emergência e das ventilações – será 
inevitável a ocorrência de alguma interferência nas infraestruturas de serviços de 
utilidade pública existente. Os possíveis serviços afetados ou remanejados se 
direcionam ao abastecimento de água, de energia, de gás canalizado, de esgotamento 
sanitário, de comunicações, de transporte, nas redes pluviais, dentre outros. 
 
As interferências serão pontuais, localizadas nos locais dos canteiros de obras e seu 
entorno, mas não em todos. Dentre as localidades afetadas mais significativamente 
deve-se ressaltar as Praças e locais onde se instalarão as estações, sendo esses os 
pontos onde possivelmente se necessitará remanejar as redes das concessionárias de 
serviços de utilidade pública durante a execução das obras. Conseqüentemente, essa 
ação sobre os serviços públicos poderá resultar na interrupção temporária da oferta 
e/ou na possibilidade de acidentes sobre esses serviços causando transtorno e 
eventualmente algumas perdas à população e às atividades econômicas dos bairros da 
AID.  
 
Os serviços de transporte também sofrerão impactos significativos durante o período 
da obra, por exemplo, haverá a interrupção de alguns da Avenida Ataulfo de Paiva no 
Leblon, onde os pontos de ônibus e os percursos dos coletivos terão que ser 
alterados, e na Rua Igarapava, onde o percurso dos veículos também será desviado. 
As estações de General Osório e Cantagalo também serão fechadas, diminuindo assim 
a oferta do serviço metroviário.  
 
O impacto se caracteriza como negativo, direto, Regional, imediato, temporário e 
irreversível. 
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À interferência na rede de serviços de utilidade pública foi atribuída pequena 
magnitude, em função dos reduzidos trechos das redes afetados, e uma importância 
média, em função da possibilidade de ser necessária a interrupção temporária de 
serviços, caracterizando-se como pouco significativo. 
 
Classificação: 
 
O impacto de interferência sobre os serviços de utilidade pública se caracteriza como 
negativo, direto, regional, de curto prazo, temporário e irreversível. Apresentando 
pequena magnitude e média importância, e sendo assim pouco significativo. Esse 
impacto contém efeito sinérgico e cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Planejar e implantar ações de comunicação de ampla escala visando divulgar e 

manter a população afetada informada sobre serviços públicos afetados, 
remanejamentos, datas de duração de eventuais interrupções ou alterações nos 
serviços ou acidentes ocorridos. 

- Planejar as intervenções em conjunto com órgãos públicos/concessionárias e 
contratadas responsáveis, garantindo o remanejamento de redes em tempo hábil 
e sem descontinuidade na oferta dos serviços. 

- Executar cadastro detalhado e atualizado das redes de utilidade pública existentes 
ao longo do traçado da Linha como pressuposto fundamental à definição do 
Projeto Executivo e à implantação das obras. 

- Compensar os usuários dos serviços públicos quando houver qualquer dano 
material e moral por conta da interrupção inesperada dos serviços.  

- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social, de Apoio às Interferências no Tráfego e de Negociação e Compensação. 

 
 
IMPACTO 21 - Impacto sobre o Patrimônio Arqueológico 
 
Descrição: 
 
As áreas a serem escavadas ao longo das obras poderão atingir vestígios 
arqueológicos atualmente encobertos pela pavimentação, os quais estariam 
relacionados a antigas ocupações como também a existência de antigos aterros 
oriundos dos diversos momentos históricos da cidade. Os principais exemplos na área 
de influência do empreendimento são as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas e a 
Estação Barão de Mauá. Nas demais áreas, por outro lado, os planos urbanísticos de 
implantação e de modificação destes locais são incorporados a sua história, sendo 
também objeto de estudo arqueológico. 
 
Na área do 23º BPM, no Leblon, os indícios de antigas ocupações históricas poderão 
ser perdidos se não houver um estudo mais detalhado sobre o contexto histórico local 
e pesquisas arqueológicas preventivas na área a ser utilizada. 
 
Classificação: 
 
Considera-se que os impactos gerados pela implantação do empreendimento, no 
âmbito do patrimônio arqueológico, são diretos, imediatos e negativos, sendo 
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permanentes e irreversíveis do ponto de vista da interferência direta sobre contextos 
arqueológicos que estejam em sub-superfície. 
Quanto a abrangência do impacto, no uso dos canteiros este se revela local e 
permanente. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
É necessário um programa de estudos do Patrimônio Cultural sobre as áreas 
atingidas, aprofundando-se os dados históricos e sobre os bens imateriais e 
arqueológicos, neste último caso, através de prospecções e monitoramento das obras 
de engenharia. Acrescenta-se a importância do registro das características atuais das 
áreas afetadas e adequação das medidas exigidas pelos órgãos pertinentes para sua 
adequada preservação. 
 
A legislação de referência para a elaboração e execução do programa compreende as 
seguintes normas: a Lei 3.924/1961, de proteção dos sítios arqueológicos; a Portaria 
SPHAN 07/1988, voltada para as pesquisas arqueológicas; a Portaria Iphan 230/2002, 
de adequação entre as pesquisas arqueológicas e as etapas do licenciamento 
ambiental; a Portaria Iphan 420/2010, que normatiza a forma de intervenção em 
bens edificados tombados e seu entorno; a Portaria 127/2009, sobre o conceito de 
paisagem cultural; o Decreto 3.551/2000, voltado para o registro e estudo do 
patrimônio imaterial; o Decreto 25/1937, sobre a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional; e o Decreto 130/1975, sobre o alinhamento e delimitação da Lagoa 
Rodrigo de Freitas. 
 
 
IMPACTO 22 - Interferência sobre a Paisagem Local e Bens Culturais 
Protegidos 
 
Descrição: 
 
As áreas onde se pretende implantar os canteiros/estações são locais de uso cultural 
pela população da cidade. Caracterizam-se pelas atividades de lazer e por reunirem 
bens de interesse cultural, alguns sob proteção do poder público. 
 
Ressalta-se, neste contexto, o Jardim de Alah e a Praça Nossa Senhora da Paz, o 
conjunto paisagístico da Lagoa (municipal e federal) e a Estação Barão de Mauá 
(protegida no âmbito estadual). 
 
No caso desta última, ali se encontram bens oriundos do patrimônio da RFFSA, os 
quais estão atualmente sob a guarda do Iphan (protegidos a nível federal, portanto), 
conforme determinado pela Medida Provisória nº 353, de 22 de janeiro de 2007, 
referente ao término do processo de liquidação e extinção da Rede Ferroviária Federal 
S.A. – RFFSA, em seu Art.9: 
 

“Caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
 IPHAN receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor 
artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA, bem como 
zelar pela sua guarda e manutenção.” 
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De maneira, geral, as atividades de engenharia, ao se realizarem nos limites das 
praças e jardins, não deverão atingir de maneira significativa esses bens, 
considerando-se apenas a produção de poeira nos canteiros e através do transporte 
de materiais de bota-fora e construtivos nas rotas a serem utilizadas pelos caminhões. 
 
Para a se avaliar os danos ao patrimônio edificado existente no entorno das áreas 
utilizadas na implantação do empreendimento, relacionado aos conjuntos das APACs, 
entretanto, deverão ser detalhadas as ações nas suas proximidades, como calçadas 
do entorno das praças e jardins e os pontos de ventilação e saídas de emergência. 
 
O aprofundamento dos estudos sobre a realidade dos locais atingidos se torna 
necessário para a implantação do empreendimento, buscando-se os meios de 
conservação das áreas utilizadas e minimizar as alterações que se pretende com a 
instalação das estações do metrô e outros elementos construtivos nas áreas de 
ventilação e de saída de emergência. 
 
Classificação: 
 
O impacto é classificado como negativo, direto, local, de curto prazo, permanente, 
irreversível, de grande magnitude e importância e muito significativo. É um impacto 
de efeito cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas: 
 
- Recomenda-se a implementação de um Programa de Proteção do Patrimônio 

Cultural, englobando os bens materiais e imateriais relevantes. 
 
 
IMPACTO 24 - Geração de Conflitos e Tensões Sociais por outros Impactos 
 
Ao longo das obras é alterada a razão dos conflitos e das tensões sociais referentes ao 
empreendimento. Durante o período de construção, as tensões e os conflitos podem 
ser originados por diversos fatores, entre os quais se destacam: 
 
• O receio de acidentes, provocado pelo aumento do trânsito de veículos e a 

abertura dos túneis subterrâneos que demandam as obras;  
• A geração de transtornos a dinâmica dos bairros como barulho, engarrafamentos, 

aumento da poluição do ar, fechamento de ruas e calçadas e supressão das áreas 
de lazer; 

• A possibilidade de alteração ou danificação de algum bem histórico ou 
arqueológico; 

• A perda de clientela e renda das atividades econômicas de comércio e serviços 
próximas aos canteiros de obra;  

• As condições de uso ou a inutilização dos espaços públicos que sofreram 
interferência direta – como praças e parques; 

• A perda de empregos provocada pelo final das obras. 
 
 
Isso é, durante as obras os conflitos e tensões mudarão de foco para os efeitos dos 
impactos em curso nessa fase, em particular nas áreas de intervenção, se tornando 
mais pontuais, porém não menos importantes. 
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Esse impacto será significativo, pois ocorreram em bairros com alto poder aquisitivo, 
grande apelo turístico e por ser um importante destino para atividades de lazer e 
aquisição de serviços e mercadorias, onde há uma altíssima visibilidade pública em 
relação aos impactos gerados. Por outro lado pode vir a ser evitado pelo 
empreendedor a partir dos Programas de Comunicação Social, de Responsabilidade 
Social, de Negociação e Compensação e o Plano Básico Ambiental. 
 
Classificação:  
 
Conseqüentemente, o impacto de geração de conflitos e tensões por outros impactos 
será negativo, indireto, temporário, com seus efeitos sentidos no curto prazo, sendo 
reversível e de abrangência local, sendo de pequena magnitude e de grande 
importância. Sua significância, portanto, deve ser considerada significativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Desenvolver ações e espaços de diálogo permanentes com as entidades, 

organizações representativas, grupos e pessoas afetadas, no sentido de dotá-las 
de todas as informações sobre os procedimentos e cronogramas da obras e os 
impactos sociais e ambientais que serão gerados e buscando criar soluções 
conjuntas para as críticas apresentadas e para compensações necessárias. 

- Promover espaços de diálogo e processo participativo visando alcançar 
alternativas de compensação para os empresários com empreendimentos e 
estabelecimentos diretamente afetados ou removidos pelas obras. 

- Efetuar ações de divulgação junto aos empregados das empreiteiras de normas de 
conduta social apropriadas no relacionamento com a população residente, 
trabalhadores da região e transeuntes. 

- Executar ações de divulgação junto aos empregados e as empreiteiras dos 
cuidados a serem tomados para com a proteção do meio ambiente e do 
patrimônio cultural. 

- Adotar métodos construtivos que causem o mínimo impacto no tráfego urbano, 
nas condições sonoras, do ar e da água buscando diminuir os impactos de 
vizinhança sobre a região e a população afetada. 

- Fornecer informações iniciais e periódicas, pública e de grande visibilidade, aos 
moradores e as instituições representativas sobre alterações previstas no tráfego 
de veículos e de pedestres nos logradouros ou qualquer outro impacto a ser 
causado pelo empreendimento. 

- Divulgar junto aos motoristas de veículos envolvidos nas obras (de empreiteiras e 
sub-empreiteiras) as normas para prevenção de acidentes no entorno do 
empreendimento e nos trajetos percorridos. 

- Buscar por meio do Programa de Responsabilidade Social mitigar os impactos 
sociais contemplando parte da demanda da população local. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social, de Responsabilidade Social, de Negociação e Compensação e no Plano 
Básico Ambiental. 
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IMPACTO 25 – Desocupação Temporária 
 
Descrição: 
 
A construção da linha do metrô em sub-superfície sobre áreas densamente ocupadas 
e verticalizadas pressupõe a utilização de um aparato tecnológico altamente 
sofisticado visando não intervir nas estruturas da superfície. Todavia, em virtude de 
procedimentos de segurança o processo de construção pode demandar a desocupação 
temporária de alguns edifícios ao longo do trajeto. 
 
Para a implantação da expansão da malha do Metrô do Rio de Janeiro existirá a 
possibilidade de ocorrer desocupações temporárias em alguns imóveis ao longo da 
linha em construção e no entorno das estações. As desocupações temporárias seriam 
resultado de possíveis riscos estruturais resultantes de uma eventual instabilidade do 
solo, em alguns locais do traçado, devido à natureza do empreendimento.  
 
Mesmo que de caráter temporário, as desocupações são medidas de significativa 
importância tanto para moradores, quanto para comerciantes desses imóveis, devido 
às mudanças e transtornos causados em seus cotidianos. Esse impacto será cada vez 
mais significativo quando maior for o tempo de desocupação e o prejuízo referente ao 
afastamento compulsório. 
 
A alteração locacional da população residente causa intensa modificação na rotina 
dessas pessoas, alterando com maior ou menor intensidade suas atividades diárias, 
além de causar desconforto e insegurança devido ao afastamento de bens materiais, 
de locais e de pessoas de convívio cotidiano. Além disso, a desocupação de imóvel 
comercial gera também insegurança devido à possibilidade de prejuízo econômico na 
desocupação do estabelecimento, gerado por perdas do faturamento durante o 
período de desocupação. Esse tipo de impacto pode também gerar efeitos psicológicos 
extremamente danosos aos moradores e usuários das localidades evacuadas 
produzindo permanente dúvida em relação a segurança estrutural do edifício e o risco 
de um eventual acidente.  
 
Classificação: 
 
Sendo o impacto potencial, e não de ocorrência certa, o impacto pode ser assim 
classificado como negativo, indireto, temporário, de abrangência local, com efeitos 
sentidos no curto prazo, sendo irreversível. Assim, esse impacto possui pequena 
magnitude e grande importância, sendo, portanto, considerado significativo. Esse 
impacto ainda apresenta efeito sinérgico. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Efetuar divulgação prévia e detalhada do processo de desocupação aos moradores 

e comerciantes dos imóveis afetados. 
- Promover um processo de negociação participativa e descentralizada das medidas 

mitigadoras, compensatórias dirigidas aos comerciantes e moradores afetados 
pelo processo de desocupação temporária no intuito de diminuir os danos 
causados. 

- Realizar negociações justas, descentralizadas e participativas com os 
comerciantes que terão os imóveis temporariamente desocupados juntamente 
com suas representações de classe. 
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- Promover as medidas recomendadas no Programa de Negociação e Compensação e 
Programa de Comunicação Social. 

 
 
IMPACTO 27 - Incômodo de Vizinhança 
 
Descrição: 
 
O incremento das poluições sonoras, do ar e sísmicas no ambiente resultará do 
funcionamento dos equipamentos e máquinas utilizados nas obras civis, bem como 
devido à circulação de veículos pesados nos locais das obras e ao longo dos trajetos 
para o bota-fora e canteiros. Esse aumento deverá causar incômodos pontuais e 
temporários na vizinhança e poderá ser alvo de reclamações.  
 
Os ruídos, a poluição do ar e vibrações gerados na implantação são oriundos dos 
equipamentos e atividades/serviços típicos de construção civil, onde, em geral, a fonte 
mais comum é motor a diesel, insuficientemente tratado acusticamente, acoplado a 
um equipamento que pode ser fixo ou móvel. Entretanto, em alguns casos como, por 
exemplo, bate-estaca ou martelete, a fonte é o equipamento como um todo, e não se 
pode dissociar a fonte do processo envolvido.  
 
O ruído é definido como a emissão de ondas sonora que gera incômodo, seja por sua 
intensidade, seja pelo espectro de freqüências envolvido. O incômodo causado pelo 
ruído se manifesta através de diversos efeitos: interferência na comunicação oral, na 
habilidade em realizar tarefas, no sono, além da sensação de incômodo generalizada. 
Esses efeitos, quando verificados em períodos longos, podem produzir estresse, 
esgotamento físico e nervoso e doenças ligadas a esses efeitos.  
 
O aumento da poluição do ar será resultante da queima do combustível das máquinas 
e caminhões e pela suspensão de poeira em virtude do revolvimento do terreno nos 
canteiros de obra. O incômodo gerado pela poluição do ar aparece na forma de 
problemas respiratórios, irritações, mal estar e outros problemas de saúde.  
 
O incômodo causado pela vibração se manifesta por uma sensação de perda de 
conforto, quando os níveis vibratórios atingem um certo patamar, e perda de 
eficiência provocada por fadiga.  
 
Durante as atividades de transporte de materiais, equipamentos e insumos e 
transporte de bota-fora, os impactos ambientais sonoros e vibratórios se darão pelo 
aumento do tráfego de veículos pesados nos trajetos a serem percorridos por eles, 
associados às condições das vias (gradiente, revestimento, manutenção), 
aumentando o incômodo produzido na população assentada na proximidade desses 
trajetos, notadamente no período noturno.  
 
Acrescentado aos estes incômodos de poluição sonora, do ar e de vibrações estão 
outros proveniente do risco de acidentes, do impacto sobre a infraestrutura pública, 
do fechamento das vias públicas, da alteração no trânsito, do aumento dos 
engarrafamentos, da impossibilidade de acessar a entrada dos edifícios e residências 
por conta do fechamento das vias, da perda de áreas de lazer, da alteração da 
paisagem e da dinâmica sócio-espacial, dentre outras interferências na vizinhança.   
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Classificação: 
 
Este impacto é negativo, direto, temporário, sentido no curto prazo, irreversível e de 
abrangência local, de média magnitude e de média importância, devendo ser 
classificado como significativo. Esse impacto ainda tem efeito sinérgico e cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Informar exaustivamente a população residente sobre os impactos negativos 

diferenciados que serão gerados a partir da construção do Metrô da Linha em 
estudo.  

- Divulgar os horários das atividades mais impactantes e os trajetos percorridos 
pelos veículos contratados  

- Instalar um serviço de diálogo com a população para reclamações, informações e 
sugestões. 

- Manter instrumentos de controle de vibrações, ruídos e poluição do ar. 
- Avisar antecipadamente e amplamente as ações do empreendimento que poderão 

provocar impactos diretos sobre a população vizinha. 
- Promover mecanismos para minimizar e mitigação os distintos impactos de 

vizinhas. 
- Promover as medidas recomendadas no interior do Programa de Comunicação 

Social.  
 
 
IMPACTO 28 – Perda de Empregos, Renda e da Arrecadação Fiscal 
 
Descrição: 
 
O impacto de perda dos postos de trabalho, da renda e da arrecadação fiscal se fará 
sentir no término da fase de construção, com a desmobilização dos mais de 3 mil 
funcionários diretos empregada nos canteiros, o fim das compras e dos contratos que 
dinamizavam o terceiro setor. Sendo assim, a conclusão das obras promoverá a 
redução na atividade econômica resultante da fase de construção do 
empreendimento, com o aumento do desemprego, a queda no nível de renda e de 
consumo e com o fim das transações entre empresas, resultando desta forma na 
redução da arrecadação tributária. Os empregos indiretos, sua geração de renda e as 
arrecadações em virtude deles também ficariam ameaçados. Esse impacto se fará 
sentir com maior magnitude na arrecadação municipal, em virtude da sua menor 
receita anual, se comparada com os outros níveis de gestão pública. 
  
Deve-se lembrar ainda que as remoções de algumas atividades econômicas nas áreas 
onde se instalarão os canteiros de obra, as estações e saídas de emergências 
resultarão na perda de alguns poucos postos de trabalho, considerados de pequena 
magnitude. A exemplo disso, pode-se citar a Empresa Brasileira de Estacionamentos 
Limitada (Ebel/Embrapark) que possui contrato com a Prefeitura para operar vagas do 
Rio Rotativo nos bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, Lagoa e Jardim 
Botânico. O contrato tem validade de cinco anos, sendo válido até 2013. A 
indisponibilidade das vagas pelo período de mais de um ano em alguns locais pode 
causar perdas financeiras na empresa e, como possível conseqüência, demissões no 
quadro de funcionários.  
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Assim como o Impacto de Geração de Emprego e Renda, esse impacto possuirá uma 
pequena magnitude no contexto geral do município do Rio de Janeiro, mesmo que 
ainda contenha uma grande importância.  
 
Classificação: 
 
Assim, a perda de empregos, renda e da receita fiscal decorrente do encerramento 
das obras será um impacto negativo, direto, regional, permanente, de longo prazo e 
irreversível. Seus efeitos se farão sentir regionalmente, podendo ser considerado de 
pequena magnitude e grande importância, classificando-se como significativo. Esse 
impacto apresenta efeito sinérgico e cumulativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Incentivar à contratação de mão-de-obra local, para que com o término das obras 

os contingentes de trabalhadores dispensados possam ser mais facilmente 
absorvidos nos tecidos sociais locais. 

- Qualificar os empregados com cursos técnicos e de especialização permitindo-o 
competir com maior capacidade do mercado de trabalho após o empreendimento. 

- Promover as medidas recomendadas dentro dos Programas de Comunicação 
Social e de Responsabilidade Social. 

 
 
Fase de Operação 
 

• Meio Físico 
 
IMPACTO 31 - Melhoria da Qualidade do Ar e Redução dos Níveis de Ruído 
 
Descrição: 
 
Na fase de operação da Linha 4 do Metrô, a emissão de poluentes atmosféricos e de 
níveis de ruído deverá atingir níveis abaixo dos atuais, pois a sua operação 
proporcionará maior fluidez ao tráfego devido à captação pelo Metrô Rio de usuários 
que atualmente se deslocam em veículos individuais e coletivos, conforme evidenciado 
no item 5.2 Estudos de Alternativa Tecnológicas e de Traçados. A redução do número 
de veículos em circulação proporcionará uma diminuição dos congestionamentos em 
vias constantemente engarrafadas como Av. Epitácio Pessoa, Av. Borges de Medeiros, 
Av. Delfim Moreira e Av. Vieira Souto. Assim, será ocasionando um impacto positivo 
na qualidade do ar e nos níveis de ruído, uma vez que a redução dos números de 
veículos e, consequentemente, dos congestionamentos, se traduz em diminuição das 
emissões veiculares e de níveis de ruído, principais responsáveis pelas oscilações da 
qualidade do ar e nos níveis de ruído na Área de Influência Direta e Indireta, o que, 
por sua vez, trará benefícios à saúde da população.  
 
É importante ressaltar que a diminuição dos engarrafamentos, principalmente no 
horário do “rush” tem um efeito de acréscimo da velocidade média dos veículos, o que 
implica em redução dos ruídos emitidos pelos veículos e das emissões veiculares, 
considerando a manutenção do quantitativo médio de tráfego diário.  
 
Entretanto, há que se atentar para a tendência crescente de aumento do número de 
veículos em circulação, favorecida pelas políticas de estímulo ao consumo, que 
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garantem crédito ao comprador, juros baixos, além de variadas opções de 
parcelamento. Dessa forma, ao longo do tempo, é possível que seja observado um 
acréscimo das emissões veiculares e, conseqüentemente, nas concentrações de CO, 
HC, NOx e SOx alterando a  qualidade do ar de toda a área de entorno das principais 
vias de circulação. Por sua vez, um aumento da circulação de veículos resulta em 
novos congestionamentos que acarretarão num acréscimo de nível de ruído nas áreas 
de influência.  
 
Mesmo sendo estimado um considerável aumento da demanda de usuários do Metrô, 
conforme apresentado no item 5.4.6.2 Projeções de Demanda deste estudo, é 
provável que, no futuro, a capacidade de captação de usuários do Metrô não consiga 
se equiparar ao acréscimo de automóveis. Tal fato permite classificar este impacto 
como temporário, uma vez que, não é possível garantir que a melhoria do ar a ser 
observada nos primeiros anos de operação da expansão da Linha 4 do Metrô Rio 
perdurará por todos os anos seguintes.  
 
Classificação: 
 
Impacto de natureza positivo, de incidência indireta, abrangência regional, imediato, 
temporário, reversível, porém com média importância e magnitude pequena, sendo, 
portanto, pouco significativo. 
 
IMPACTO 36 - Geração de Ruídos e Vibrações decorrente da Circulação dos 
Trens 
 
Descrição: 
 
Durante a operação da expansão da Linha 4, a circulação dos trens do metrô gerará 
um ruído permanente, originado a partir da tração do veículo e sistemas auxiliares, do 
rolamento e da aerodinâmica. Já o sistema de rolamento e das rugosidades inerentes 
ao trem desencadeará vibrações que podem ser propagadas a uma distância 
considerável da fonte, sendo que o fenômeno de ressonância existente no sistema 
trilhos-rodas gera energia vibratória na freqüência de 50Hz, amplificando as vibrações 
transmitidas ao solo. As vibrações poderão excitar as estruturas e ser irradiadas sob 
forma de ruído no interior dos cômodos. 
 
Grandes freqüências de vibrações podem ocasionar desconforto e risco em relação à 
saúde, conforme é apresentado no Anexo III.5 – Legislação ambiental sonora e 
normas pertinentes. A previsão dos níveis de ruído regenerado torna-se difícil 
devido ao grande número de variáveis envolvidas, dentre as quais podem ser citadas: 
 
- as características das fundações da linha e da edificação; 
- a amplitude e conteúdo freqüencial da fonte de vibração; 
- o tipo de solo onde se propagam as vibrações. 
 
 
É importante que os níveis de ruído regenerado sejam inferiores aos níveis sugeridos 
pelas diretrizes vigentes, tais quais as apresentados no Quadro 10.3-10, buscando 
respeitar os limites de aceleração máxima propostos pela ISO 2631 e também 
apresentados no Anexo III.5. 
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Quadro 10.3-10 - Critérios para Ruídos Secundários Máximos Provocados pela Operação de 
Trens 

A – Residências e Edifícios com Áreas de Pernoite 
Nível de Ruído Secundário [dB(A)] 

Categoria da Área da Comunidade 
Moradia Unifamiliar Edifício Multifamiliar Hotel 

I Residencial de Baixa Densidade 30 35 40 
II Residencial de Média Densidade 35 40 45 
III Residencial de Alta Densidade 35 40 45 
IV Comercial 40 45 45 
V Industrial/Rodovia 40 45 50 
B – Edificações de Uso Especial e Áreas Externas 

Tipo de Edificação ou Sala Nível Máximo de Ruído Secundário [dB(A)] 
Salas de Concerto e Estúdios de TV  25  
Auditórios e Salas de Música  30  
Igrejas e Teatros  30-35  
Dormitórios de Hospitais  35-40  
Tribunais  35  
Escolas e Bibliotecas  35-40  
Edifícios de Universidades  35-40  
Escritórios  35-40  
Edifícios Comerciais  45-55  

Fonte: ”Diretrizes para Projeto de Trânsito Rápido”. 1979. In: Agrar/Biodinâmica, EIA Metrô Linha 3, 
2006. 
 
 
Da mesma forma que para o ruído regenerado, a previsão dos níveis vibratórios 
gerados nas edificações torna-se difícil, sem o conhecimento prévio das condições de 
transmissibilidade vibratória do solo entre a linha e as edificações próximas.  O 
critério utilizado para definir o limite superior dos níveis vibratórios é baseado no que 
é preconizado pela Norma ISO 2.631 ”Evaluation of human exposure to whole-body 
vibration” (limites de percepção equivalente às vibrações pelos seres humanos EP) e 
se encontra no Quadro 10.3-11. 
 

Quadro 10.3-11 - Critérios para Vibrações Máximas Provocadas pela Operação de Trens 
Residências e Edifícios com Áreas de Pernoite 

Categoria da Área da Comunidade 
Níveis Máximos de Vibração Transmitida por Via Sólida 

(dB re: 25,4 X 10 –6 mm/s²) 
 Moradia Unifamiliar Edifício Multifamiliar Hotel 
I Residencial de Baixa Densidade 70 70 70 
II Residencial de Média Densidade 70 70 75 
III Residencial de Alta Densidade 70 75 75 
IV Comercial 70 75 75 
V Industrial/Rodovia 75 75 75 
Edificações de Uso Especial e Áreas Externas 

Tipo de Edificação ou Sala 
Níveis Máximos de Vibração Transmitida por Via Sólida 

(dB re: 25,4 X 10 –6 mm/s²) 
Salas de Concerto e Estúdios de TV  65  
Auditórios e Salas de Música  70  
Igrejas e Teatros  70-75  
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Edificações de Uso Especial e Áreas Externas 

Tipo de Edificação ou Sala 
Níveis Máximos de Vibração Transmitida por Via Sólida 

(dB re: 25,4 X 10 –6 mm/s²) 
Dormitórios de Hospitais  70-75  
Tribunais  75  
Escolas e Bibliotecas  75  
Edifícios de Universidades  75-80  
Escritórios  75-80  
Edifícios Comerciais e Industriais  75-85  
Laboratórios Industriais ou de
Pesquisa (sensíveis a vibrações) 

 60-70  

(1) Os critérios se aplicam à vibração vertical de superfícies de piso dentro dos edifícios. 
(2) Referência padrão para níveis de velocidade apresentada logaritmicamente em decibéis. 
Fonte: Wilson, Ihring & Associates (Adotado como critério de projeto nos Sistemas de Trens nos Estados 
Unidos da América). In: Agrar/Biodinâmica, EIA Metrô Linha 3, 2006. 
 
 
O contato roda/trilho irradiado diretamente no ar também gera vibrações que podem 
propagar-se nas estruturas existentes nas proximidades e produzir ruído, que é 
irradiado para as áreas próximas (ruído secundário ou regenerado). Além do ruído 
causado pelo contato roda/trilho em trajetórias retilíneas, existe um ruído agudo 
gerado durante a passagem do trem nas curvas provocado pelo deslizamento da roda 
sobre o trilho. 
 
Apesar de ser previsto um aumento do nível de ruído e das vibrações, a operação do 
trecho em estudo será totalmente em subsuperfície. Assim, dificilmente este aumento 
será sentido nas vias em superfície ou nos edifícios localizados no entorno do traçado 
do metrô. Os locais onde é possível que o impacto seja sentido são onde há contato 
entre a linha do metrô e a superfície - as adjacências dos poços de ventilação e saídas 
de emergências, principalmente quando o contato for próximo a residências, tal como 
na rua Igarapava, e em áreas de lazer, como ocorrerá nas Praças Antero de Quental e 
Nossa Senhora da Paz.  
 
Classificação: 
 
Impacto gerado de natureza negativa, de incidência indireta, abrangência regional, 
imediato, permanente, irreversível, porém com pequena importância e magnitude, 
sendo, portanto, pouco significativo. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Selecionar material rodante o menos ruidoso possível.  
- Utilizar trilhos com poucas irregularidades.  
- Adotar barreiras acústicas absorventes encurvadas formando um túnel falso 

aberto na parte de cima no trecho da linha em elevado e em superfície, além das 
barreiras acústicas convencionais, previstas pelo empreendedor.  O material 
constituinte da barreira deverá ter um índice de redução sonoro não inferior a 
20dB de acordo com a Norma ISO 140. O coeficiente de absorção da barreira nas 
faces viradas para o lado da via férrea deverá ser suficientemente elevado para 
que não se reflita muita energia sonora. 

 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 10-86

• Meio Socioeconômico 
 
IMPACTO 30 - Dinamização da Economia Local, Aumento da Arrecadação, do 
Emprego e da Renda 
 
Descrição: 
 
Com o início de operação das estações de metrô nas localidades anteriormente 
citadas, os bairros onde se localizarão as estações obterão uma dinamização da 
econômica impulsionada pela valorização do solo urbano, com reflexo sobre o 
mercado imobiliário, e pela maior circulação de indivíduos consumidores por conta da 
acessibilidade, o que poderá aumentar a clientela e as vendas dos estabelecimentos 
comerciais e de serviços no entorno das estações e nos bairros de Ipanema, Leblon, 
Lagoa e Gávea. Os estabelecimentos existentes poderão vir a incrementar seus 
negócios com mais aquisições mercadorias e contratações de pessoal. Além disso, 
esse efeito dinamizador poderá ainda provocar a abertura de novos estabelecimentos 
e com isso a geração de emprego e renda na escala local. Por fim, a dinamização da 
economia local possibilitará um pequeno incremento da arrecadação tributária. 
 
Haverá ainda a criação de aproximadamente 380 empregos diretos, entre funções 
técnicas e administrativas para a operação e manutenção das futuras estações na 
zona sul da cidade. 
 
Esse impacto será de pequena magnitude e média importância por se considerar que 
os bairros já se encontram com uma dinâmica econômica bastante representativa e 
que suas participações no conjunto do município é bastante reduzida. Contudo, esse 
processo deve ser considerado em sua importância na escala local, principalmente 
para os empreendimentos localizados próximos às estações, sendo assim sua 
classificação é média. Os efeitos sobre as contas públicas, em especial a municipal, 
também são importantes.   
 
Classificação: 
 
Em vista destes fatores, este impacto é positivo, direto, permanente, sentido no longo 
prazo, irreversível e de abrangência local, de pequena magnitude e de média 
importância, devendo ser classificado como pouco significativo. Esse impacto possui 
efeito cumulativo. 
 
 
IMPACTO 32 - Melhoria nas Condições e na Oferta do Transporte Urbano 
 
Descrição: 
 
A expansão da malha metroviária para a Zona Sul Oceânica da cidade, com futura 
ligação com a Zona Oeste, aumentará a oferta de transporte de massa para a 
população, em particular para os moradores, trabalhadores e freqüentadores dos 
bairros e das localidades interligadas na rede metroviária. Essa oferta significará 
primeiramente um menor tempo de deslocamento de pessoas entre as Zonas Sul e 
Norte/ Oeste/ Centro da cidade do Rio de Janeiro.  
 
A implantação do Metrô Linha 4 na Zona Sul atenderá em torno de 340 mil 
passageiros por dia, o que poderá implicar na redução da circulação de veículos na 
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área de influência direta, caracterizada principalmente por veículos particulares. A 
redução da circulação de veículos, principalmente na Zona Sul da cidade, se mostra 
necessária, uma vez que o tráfego na área se mostra quase que completamente 
saturado. Deve-se salientar que as soluções para o sistema rodoviário dentro da 
cidade do Rio de Janeiro e em particular na Zona Sul são bastante complicados devido 
à morfologia peculiar de montanha, mar, lagoa rios e restinga, aliada a densa 
ocupação do solo e a grande concentração populacional. 
 
Assim, a implantação do transporte metroviário poderá aliviar a pressão do intenso 
fluxo de veículos na região, e por consequência, melhorar a qualidade do ar e diminuir 
os níveis de ruídos, devido à diminuição da circulação de veículos.  
 
Além disso, o atendimento de aproximadamente 340 mil passageiros por dia aliviaria 
também a pressão do fluxo de passageiros sobre os ônibus e vans da região, que 
apresentam elevada lotação, principalmente na parte da manhã e do final da 
tarde/noite, nos três sentidos: Zona Sul - Centro/Zona Norte/ Zona Oeste. 
 
O empreendimento se mostra ainda de grande importância pelo fato da cidade sediar, 
em 2016, os Jogos Olímpicos. Esse evento atrairá um número significativo de turistas 
para a cidade, principalmente para a Zona Sul, que abriga alguns dos principais 
pontos turísticos da cidade e uma significativa oferta de serviços hoteleiros. A Zona 
Sul também será o local de diversas atividades durante os Jogos Olímpicos.  
 
Sendo assim, a implantação do sistema metroviário melhorará as condições do 
transporte na cidade para turistas e moradores, apresentando-se com um importante 
empreendimento para o desenvolvimento da cidade e especificamente para melhoria 
na qualidade de vida dos habitantes, trabalhadores e freqüentadores dos bairros 
diretamente afetados e dos bairros próximos a estações de metrô ou interligados a 
elas. A melhora das condições e da oferta dos serviços de transporte urbano será 
sentida não só sobre a área de influência direta, mas em toda área da influência 
indireta, composta pela cidade do Rio de Janeiro e ainda sua Região Metropolitana. O 
conjunto da metrópole terá uma maior conexão entre os bairros e cidades, assim 
como poderá sentir algum reflexo na diminuição do fluxo de veículos nas principais 
vias públicas. 
 
Classificação: 
 
Tendo em vista a análise a melhoria nas condições e na oferta do transporte urbano 
se caracteriza como um impacto positivo, direto, regional, de longo prazo, 
permanente e irreversível. Possuindo grande magnitude e grande importância, e se 
caracteriza como muito significativo. Esse impacto ainda possui efeito sinérgico e 
cumulativo. 
 
Medidas Recomendadas:  
 
- Promover ampla divulgação do funcionamento do Metrô, com informações 

precisas de horários e tarifas do sistema, inclusive das integrações existentes com 
outros meios de transporte, a fim de atingir o maior número possível de usuários. 

- Divulgar sistematicamente as regras básicas de uso, segurança, manutenção e 
conservação do serviço. 

- Realizar campanhas de conscientização sobre os benefícios do uso de transporte 
público coletivo e combate ao uso excessivo de veículos particulares. 
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- Provir condições adequadas para o transporte de grupos especiais como 
deficientes físicos, idosos e estudantes. 

 
 
IMPACTO 33 - Alteração dos Valores Imobiliários 
 
Descrição: 
 
A oferta de transporte metroviário deverá provocar a valorização dos imóveis em toda 
a área de influência direta do empreendimento, principalmente nos locais mais 
próximos aos acessos às estações. Os imóveis comerciais e de serviços dessas áreas 
poderão ser particularmente valorizados, devido à posição geografia próximos aos 
locais onde terão grande circulação de pessoas - possíveis consumidores. Já os 
imóveis residenciais poderão sofrer uma valorização por conta de uma maior oferta do 
transporte público de qualidade e por apresentar uma maior acessibilidade. 
 
Cabe ressaltar porém, que a Zona Sul do Rio de Janeiro é uma das áreas mais 
valorizadas de toda a cidade, com imóveis já bastante valorizados, e a oferta de 
serviços como de transporte, energia e saneamento já atendem a população residente 
de modo aparentemente satisfatório. Além do mais a cidade como um todo, e a Zona 
Sul em especial sofreram uma forte valorização nos últimos anos por conta da maior 
oferta crédito e do aumento da demanda por imóveis na cidade, em particular por 
conta da aproximação dos megaeventos Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Jogos 
Olímpicos de 2016, dentre outros eventos internacionais. Assim, apesar de haver a 
valorização imobiliária devido à implantação do Metrô, essa valorização não será tão 
expressiva, não modificando de maneira representativa o cenário existente. 
 
Classificação: 
 
Deste modo, o impacto na alteração dos valores imobiliários se caracteriza como 
positivo, indireto, local, de longo prazo, permanente e irreversível. Possuindo pequena 
magnitude e pequena importância, e se caracteriza como de pequena significância. 
Esse impacto é provocado por efeito sinérgico e cumulativo. 
 
 
IMPACTO 34- Pressão Adicional de Demanda da Linha 4 sobre as Linhas 
existentes do Metrô  
 
Descrição: 
 
Com o início da operação da Linha 4 do Metrô, espera-se um aumento significativo do 
volume de passageiros nas atuais Linhas 1 e 2, principalmente a Linha 1 devido a 
grande demanda de passageiros com destino a área central da cidade, principalmente 
entre as estações Cinelândia e Central.  
 
Atualmente, o sistema de Metrô possui 182 carros de passageiros com composições 
de seis e cinco carros, com capacidade aproximada de 300 passageiros por carro. A 
capacidade de transporte por hora, no horário de pico, é de 36.000 passageiros, com 
headway (intervalo entre as composições) de aproximadamente três minutos nos 
trechos em que as Linhas 1 e 2 se superpõe, e seis minutos nos trechos com operação 
de apenas uma linha.  Essa capacidade de transporte de passageiros excede a 
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quantidade recomendada de seis pessoas/m² para nível de conforto no limite entre 
confortável e aceitável. 
 
A demanda atual para a Linha 4 na Zona Sul da cidade seria de aproximadamente 340 
mil passageiros por dia. Essa seria a demanda adicional ao Metrô das Linhas 1 e 2, 
segundo os estudos realizados.. 
 
Para o ano de 2016 é previsto uma demanda de 15 mil passageiros por hora da Linha 
4, na Zona Sul, e 42 mil passageiros das Linhas 1 e 2, somando 57 mil passageiros 
por hora para o trecho entre a estação General Osório e Central. Com um headway de 
2 minutos, bastante reduzido em relação ao atual, a capacidade de transporte de 
passageiro chega ao limite entre o confortável e o aceitável, conforme Quadro 10.3-
10 abaixo. Com o headway atual esse valor chegaria facilmente ao nível inaceitável de 
passageiros/m² nos horários de pico (acima de 10 passageiros/m²). 
 
Quadro 10.3-10 - Taxa de ocupação no trecho mais carregado (General Osório - Central) das 

Linhas 1 e 2 após a entrada em operação da Linha 4 – Linha interligada – Sem transbordo 
Headway de 2 

minutos 
Headway de 
90 segundos 

Headway de 
75 segundos 

Passageiros 
(mil)/hora no 

pico Passageiros Passageiros Passageiros Ano 
Linha 

4 
Linha 

½ 
Total 

Por 
trem 

Por 
carro 

Por 
m² 

Por 
trem 

Por 
carro 

Por 
m² 

Por 
trem 

Por 
carro 

Por 
m² 

2016 15 42 57 1914 319 6 1435 239 4,2 1196 199 3,4 

2017 16 43 59 1961 327 6,2 1471 245 4,4 1226 204 3,5 

2018 16 44 60 2010 335 6,3 1507 251 4,5 1256 209 3,6 

2019 17 45 62 2060 343 6,5 1545 257 4,6 1287 215 3,7 

2020 17 46 63 2111 352 6,7 1583 264 4,8 1319 220 3,8 

2021 18 47 65 2163 361 6,9 1622 270 4,9 1352 225 3,9 

2022 18 48 66 2217 369 7,1 1663 277 5,1 1386 231 4 

2023 19 50 69 2272 379 7,3 1704 284 5,2 1420 237 4,2 

2024 19 51 70 2328 388 7,5 1746 291 5,4 1455 243 4,3 

2025 20 52 72 2386 398 7,7 1790 298 5,5 1492 249 4,4 

2026 20 53 73 2446 408 7,9 1834 306 5,7 1529 255 4,6 

2027 21 54 75 2507 418 8,1 1880 313 5,9 1567 261 4,7 

2028 22 55 77 2569 428 8,4 1927 321 6 1606 268 4,9 

2029 22 57 79 2633 439 8,6 1975 329 6,2 1646 274 5 

2030 23 58 81 2699 450 8,8 2024 337 6,4 1687 281 5,1 

2031 24 59 83 2766 461 9,1 2075 346 6,69 1729 288 5,3 

2032 24 61 85 2835 473 9,3 2126 354 6,8 1772 295 5,5 

2033 25 62 87 2906 484 9,6 2179 363 6,9 1816 303 5,6 

2034 26 63 89 2979 496 9,9 2234 372 7,1 1862 310 5,8 

2035 27 65 92 3053 509 10,1 2290 382 7,3 1908 318 6 

2036 28 66 94 3129 522 10,4 2347 391 7,6 1956 326 6,1 

2037 28 68 96 3208 535 70,7 2406 401 7,8 2005 334 6,3 

2038 29 69 98 3288 548 11 2466 411 8 2055 342 6,5 

2039 30 71 101 3370 562 11,3 2528 421 8,2 2106 351 6,7 

2040 31 73 104 3455 576 11,5 2591 432 8,4 2159 360 6,9 

Fonte: Projeto Conceitual - FGV, 2011. 
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Pode-se acrescentar ainda que o fluxo corrente de passageiros no metrô Linha 4 será 
potencializado de maneira significativa por conta da interligação com o sistema BRT 
TransOeste que transportará aproximadamente 400 mil passageiros por dia. Além 
disso, existem outros sistemas de transporte planejados para a cidade que 
produziram impactos indiretos no serviço do metroviário. 
 
Os estudos de demanda elaborados pela FGV indicam que com a entrada em operação 
dos 19 (dezenove) composições adquiridas pela a Linha 1 na China, recentemente, 
mas ainda não entregues, mais as 17 (dezessete) composições previstas para a Linha 
4, esses tramos do sistema terão condições de atender a pressão da operação da 
Linha 4 dentro dos limites recomendáveis até 2040. 
 
Classificação: 
 
Por isto, a pressão adicional de demanda da Linha 4 sobre as linhas existentes do 
Metrô será um impacto negativo, direto, regional, de longo prazo, permanente e 
reversível. Possuindo grande magnitude e grande importância, e se caracteriza como 
muito significativo, caso não entrem em operação o material rodante adquirido e 
sejam tomadas as demais providências previstas no Projeto Conceitual. Esse impacto 
ainda teria efeito cumulativo, mas é classificado como potencial. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Providenciar no tempo adequado e compatível as medidas necessárias à redução 

do headway, conforme estudos realizados. 
- Consolidar as medidas previstas de melhoria no serviço visando o maior conforto 

dos usuários. 
- Consolidar o aumentar a frota de veículos sobre trilhos da Linha 1 para atender 

com maior conforto e velocidade a população beneficiária. 
 
IMPACTO 35 - Alteração da Paisagem, dos Usos e das Dinâmicas Locais  
 
Descrição: 
 
A instalação das diversas estruturas para a implantação e funcionamento do Metrô na 
Zona Sul Oceânica da cidade, como os acessos às estações, as saídas de emergências 
e os poços de ventilação descaracterizará completamente a paisagem dos locais que 
sofreram intervenção direta.  
 
Todas as estruturas mencionadas anteriormente possuem expressivas dimensões e, 
por isso, causarão grande impacto em todos os locais onde forem construídos, 
principalmente no que se referem aos acessos às estações e aos poços de ventilação. 
As saídas de emergência, em comparação às outras estruturas são de porte menor, 
mas ainda sim impactarão os locais onde serão instaladas, que também possuem uma 
menor dimensão. 
 
No caso das praças Nossa Senhora da Paz, Antero de Quental e do Jardim de Alah, as 
estruturas de acessos às estações e de ventilação serão construídas dentro das 
praças, o que modificará todo o paisagismo das mesmas, com a retirada de algumas 
árvores e canteiros de plantas para a construção dessas estruturas. Os outros objetos 
como estatuais, coretos e outros monumentos históricos também serão removidos e 
posteriormente devolvidos para localidade original. 
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Além da paisagem, as estruturas em questão modificarão o uso dos locais onde forem 
construídos os acessos às estações. As praças Nossa Senhora da Paz e Antero de 
Quental terão os seus usos, que são predominantemente de lazer, descanso e ponto 
de encontro, modificados devido ao aumento do fluxo pessoas circulando nessas 
áreas, utilizando-as como áreas de passagem, assim como os acessos da futura 
estação Jardim de Alah, na Avenida Ataulfo de Paiva. A retirada de alguns objetos 
como bancos, mesas, aparelhos de ginástica e outros objetos também provocarão 
mudanças nas formas de uso das praças. 
 
O aumento no fluxo de pessoas próximo aos locais de acesso das futuras estações 
mudará não só a dinâmica das praças, mas também o fluxo de indivíduos nas áreas 
próximas. Essa intensificação do fluxo de pedestres impactará de maneira positiva os 
estabelecimentos comerciais e de serviços próximos devido à maior circulação de 
potenciais consumidores, mas poderá impactar de forma negativa os moradores pela 
movimentação intensa e constante de pedestres e o aumento do número de 
frequentadores das áreas de lazer dos bairros da AID.  
 
Esse maior aporte de pessoas resultante das novas estações provocará um aumento 
dos usuários dos serviços públicos e privados existentes nos bairros de Ipanema, 
Leblon e Lagoa, assim como das áreas de lazer com destaque para as praias do 
Arpoador, Ipanema e Leblon e para o Parque Tom Jobim na Lagoa. Esse processo 
provocará uma alteração representativa nas dinâmicas locais e no modo de vida dos 
moradores e freqüentadores dos bairros supracitados. 
 
As saídas de emergência, construídas ao longo de todo o traçado do Metrô, também 
impactarão na circulação de pedestres, uma vez que haverá estreitamento 
permanente dos passeios devido às dimensões dessas estruturas. 
 
Classificação: 
 
Por conta da caracterização acima esse impacto se caracteriza como negativo, direto, 
local, de longo prazo, permanente e irreversível. Possuindo pequena magnitude e 
grande importância, e se caracteriza como significativo. Esse impacto possui efeito 
sinérgico. 
 
Medidas Mitigadoras Propostas:  
 
- Elaborar as estruturas de acessos às estações, poços de ventilação e saídas de 

emergência de forma que as mesmas se integrem à paisagem e arquitetura local, 
principalmente no que se refere às praças Nossa Senhora da Paz, Antero de 
Quental, Rua Igarapava e Jardim de Alah. 

- Divulgar amplamente para os moradores e a população em geral o projeto 
arquitetônico e paisagístico de recomposição das praças após as obras. 

- Promover junto ao poder público, as entidades representativas locais e a 
comunidade um debate de caráter participativo para definir o futuro projeto 
arquitetônico e paisagístico e os equipamentos a serem colocados e realocados 
nas praças. 

- Promover as medidas recomendadas no bojo do Programa de Comunicação Social 
e Negociação e Compensação. 
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Impacto 37 - Conflitos e Tensões Sociais durante a Operação 
 
Descrição: 
 
O empreendimento da expansão do metrô vem causando intensas polêmicas no que 
diz respeito ao aumento da pressão de passageiros sobre a Linha 1 e sobre o traçado 
que deve ser prioritário. Devido aos processos em andamento no contexto da 
mobilização social e da participação de políticos influentes há de se esperar que 
durante o período de operação os conflitos e as tensões entre o empreendedor e parte 
da sociedade residente da Zona Sul e suas associações representativas se 
mantenham. 
 
Neste momento os conflitos e tensões deixaram de ser relacionados a obra e ao 
projeto em questão e passarão a vigorar nos assuntos relacionados a expansão da 
malha metroviária, em especial, em direção a Alvorada e no trajeto da Linha 4 já 
licitada e suas alternativas passando pelos bairros do Jardim Botânico e do Humaitá. 
 
Outro ponto de conflito e tensão refere-se à qualidade do serviço prestado pela 
concessionária. Os atores e movimentos presentes na discussão da expansão do 
metrô irão continuar pressionando o poder público caso a oferta do serviço não seja 
capaz de suprir a demanda proveniente das novas estações. Nesse sentido será 
exigido que se disponibilize mais trens para atender o fluxo e também se construa 
traçados alternativos para diminuir a pressão sobre as linhas existentes. Qualquer 
alternativa paliativa de evitar a pressão sobre o serviço, como o “By-pass”, será 
intensivamente negada pela população excluída do serviço potencializando o impacto 
em questão.   
 
Classificação: 
 
Em vista destes fatores, este impacto será negativo, indireto, temporário, com seus 
efeitos sentidos no médio prazo, sendo reversível e de abrangência regional, sendo de 
média magnitude e de média importância. Sua significância, portanto, deve ser 
considerada significativo. 
 
Medidas Recomendadas:  
 
- Desenvolver ações e espaços de diálogo permanentes com as entidades, grupos e 

organizações representativas afetadas, no sentido de dotá-las de todas as 
informações sobre os futuros projetos de expansão da malha metroviária e sua 
estimativa de construção. 

- Articular reuniões de esclarecimento e discussão dos futuros projetos junto às 
entidades representativas da sociedade, representantes políticos e os interessados 
em geral. 

- Evitar promover medidas paliativas para solucionar os problemas de demanda e 
saturação do serviço. 

- Providenciar medidas necessárias à redução do headway. 
- Promover medidas constantes de melhoria no serviço visando o maior conforto 

dos usuários. 
- Aumentar a frota de veículos sobre trilhos para atender com maior conforto e 

velocidade da população. 
- Prosseguir os projetos de expansão da malha metroviária visando a tender a 

maior parte da população e cobrir a maior fatia possível do território carioca. 
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- Promover as medidas recomendadas no bojo dos Programas de Comunicação 
Social. 

 
 
10.5 Avaliação Ambiental Integrada 
 
10.5.1 Sinergia e Cumulatividade 
 
Os processos de sinergia e cumulatividade foram previamente definidos na 
metodologia de análise dos impactos ambientais. Seguindo essa definição se 
constatou que os impactos positivos e negativos gerados pelo empreendimento de 
expansão da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro possuirão efeitos sinérgicos e 
cumulativos em diferentes momentos do projeto estudado e em sua relação com 
outros empreendimentos, programas e políticas públicas existentes ou planejadas 
para município do Rio de Janeiro. 
 
Ressalva-se, porém, que a cumulatividade apenas será considerada na incidência do 
impacto do projeto em relação com outros impactos externos ao empreendimento, de 
acordo com a metodologia. No entanto, deve-se lembrar que nos impactos 
secundários resultantes de processos sinérgicos está intrínseca ao processo a idéia de 
cumulatividade, pois a ocorrência e a sinergia de mais de um impacto mudarão a 
magnitude e a importância do impacto produzido secundariamente. Por outro lado, 
nem todo processo cumulativo pressupõe uma sinergia. Por isso, neste estudo se 
utilizará a cumulatividade apenas considerando-a na relação com impactos externos 
ao empreendimento e a sinergia em sua relação interna e externa ao 
empreendimento. 
 
A sinergia interna ao empreendimento se resume na produção de dez impactos 
secundários: 
 

• Conflitos e Tensões Sociais por Outros Impactos; 
• Incômodo de Vizinhança; 
• Perda na Receita dos Estabelecimentos e Atividades Comerciais e de Serviços; 
• Alteração nos Valores dos Alugueis; 
• Dinamização da Economia Local, Aumento da Arrecadação, do Emprego e da 

Renda; 
• Dinamização da Economia Regional; 
• Conflitos e tensões sociais durante a Operação; 
• Desocupação Temporária; 
• Alteração dos Valores Imobiliários; e 
• Perda de Área de Uso, Bens Materiais e Simbólicos; 

 
 
Todavia, há de se lembrar que cada um dos impactos com efeito sinérgico por si só já 
produziriam impreterivelmente o impacto secundário, sendo assim, a sinergia com 
outros impactos promove uma ação cumulativa que pode vir a elevar a magnitude e a 
importância do impacto secundário. 
 
As Figuras 10.5.1-1 a 10.5.1-10 abaixo ilustram a sinergia dos impactos do 
empreendimento na produção dos impactos secundários.  
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Figura 10.5.1-1 - Organograma de Sinergia A 
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Figura 10.5.1-2 - Organograma de Sinergia B 
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Figura 10.5.1-3 - Organograma de Sinergia C 

 
 
 

 
Figura 10.5.1-4 - Organograma de Sinergia D 
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Figura 10.5.1-5 - Organograma de Sinergia E 

 
 

 
Figura 10.5.1-6 - Organograma de Sinergia F 
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Figura 10.5.1-7 - Organograma de Sinergia G 

 
 
 
 

 
Figura 10.5.1-8 - Organograma de Sinergia H 
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Figura 10.5.1-9 - Organograma de Sinergia I 

 
 

 
 
 
 

Figura 10.5.1-10 - Organograma de Sinergia J 
 

 
 
O processo de cumulatividade dos impactos do empreendimento de expansão do 
Metrô Linha 4 com as diversas políticas, projetos, programas e empreendimentos 
contidos e previstos para o município do Rio de Janeiro, e deste entre si, são produto 
de um projeto maior de cidade que vem articulando as mais diferentes esferas e 
setores da gestão pública, da iniciativa privada e da sociedade civil. Este projeto de 
cidade pretende tornar o Rio de Janeiro uma cidade global, onde o foco central se 
concentra na oferta de serviços de entretenimento e lazer. A cidade do Rio de Janeiro 
seria um dos destinos preferenciais dos viajantes de todas as classes, mas 
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preferencialmente os de alta classe. Assim, a cidade estaria pronta para atender não 
só os grandes eventos esportivos internacionais planejados para os próximos 5 anos – 
Copa das Confederações de Futebol, Copa do Mundo de Futebol, Copa América de 
Futebol e Jogos Olímpicos do Rio - mas também outros grandes eventos que 
posteriormente serão atraídos para cidade. Por outro lado, esse projeto visa melhorar 
a qualidade de vida dos moradores cariocas e fluminense solucionando e melhorando 
diferentes demandas do cotidiano como: sistema de transporte, infraestrutura do 
transporte interregional, segurança, meio ambiente, cultura, lazer, geração de 
emprego e renda, melhoria da estrutura urbana, entre outros. Além disso, existirão 
sem dúvidas impactos negativos, que ocorrerão, principalmente, ao longo das obras e 
da execução das políticas, causando significativos transtornos e perdas para a 
população carioca.  
 
Neste projeto de cidade já estão em curso diversos programas, projetos e 
empreendimentos que se encontram em desenvolvimento ou estão previstos. Dentre 
os Projetos, Programas e Empreendimentos com maior cumulatividade com a 
expansão da Linha 4 do Metrô destacam-se: 
 
- Os Direcionados a Melhoria do Transporte Urbano: 
 
• Metrô Linha 4 (Jardim Oceânico – Gávea); 
• BRT’s Bus Rapid Transit’s (Transoeste, Transbrasil, Transolímpica e Transcarioca); 
• BRS’s Bus Rapid Service (particularmente: Ipanema, Copacabana e Leblon); 
• Adequação da Avenida Brasil; 
• Duplicação e Construção de Rodovias no entorno metropolitano; 
• Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT); 
• Expansão das Ciclovias; 
• Programa Estadual de Transporte; 
• Projeto Bike Rio; e 
• Programa Rio Estado da Bicicleta. 
 
 
- Os Direcionados a Urbanização, Revitalização Urbana e Pacificação  
 
• Programa de Aceleração do Crescimento (particularmente: Cantagalo, Pavão-

Pavãozinho e Rocinha); 
• Programa Morar Carioca; 
• Unidades de Polícia Pacificadora (particularmente: Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, 

Rocinha e Vidigal); e 
• Porto Maravilha. 
 
 
- Programas Ambientais e de Infraestrutura Subterrânea 
 
• Projeto Lagoa Limpa; e 
• Projeto GEOVIA e a Modernização dos Dutos e Cabeamentos Subterrâneos 

(Programas da CEG, CEDAE e Light, com destaque para os bairros da AID)  
 
 
Existem ainda diversos outros programas, projetos e empreendimentos privados e 
públicos em implementação e planejados para cidade do Rio de Janeiro e até mesmo 
para Região Metropolitana. Estes produzirão em menor magnitude algum tipo de 
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cumulatividade com os impactos do empreendimento em análise, principalmente se 
for considerada uma cumulatividade na plenitude do recorte municipal ou regional. 
Alguns destes projetos estão relacionados à melhoria das condições ambientais, à 
reestruturação da infraestrutura subterrânea, aos complexos esportivos e culturais, ao 
setor habitacional, de saúde, educação, dentre outros. 
 
Os impactos listados a baixo terão ou poderão vir a ter alguma cumulatividade e em 
alguns casos sinergia, mesmo que temporária, com os empreendimentos, projetos e 
políticas públicas e privadas listados anteriormente: 
 
- Degradação das Vias Rodoviárias; 
- Pressão Adicional sobre as Linhas existentes do Metrô; 
- Melhoria nas Condições e na Oferta do Transporte Urbano; 
- Alteração dos Valores Imobiliários; 
- Aumento da Arrecadação Fiscal; 
- Geração de Emprego e Renda; 
- Perda de Emprego, Renda e Arrecadação Fiscal; 
- Dinamização da Economia Regional; 
- Alteração dos Fluxos de Trânsito e no Sistema Viário; 
- Acidentes com a População; 
- Interferência nas Redes de Serviços de Utilidade Pública; 
- Dinamização da Economia Local, Aumento da Arrecadação, do Emprego e da Renda; 
- Incômodo de Vizinhança; 
- Aumento de Demanda sobre os Serviços Públicos; 
- Modificação dos Níveis de Ruídos e Vibrações; 
- Alteração da Qualidade do Ar; 
- Alteração na Rede de Drenagem Superficial e Subterrânea; 
- Interferência na Estabilidade dos Solos; 
- Interferência sobre os Hábitats; 
- Interferência sobre a Fauna;  
- Interferência sobre a paisagem local e bens culturais protegidos; e 
- Impacto sobre o Patrimônio Histórico e Arqueológico. 
 
 
Os empreendimentos, projetos e programas cujos efeitos ocorrerão nas proximidades, 
nas áreas de influência direta ou nas áreas de intervenção do empreendimento de 
expansão do Metrô Linha 4 gerarão cumulatividade e em alguns casos sinergias com 
os impactos de proporções locais. Contudo, os impactos de abrangência regional terão 
cumulatividade com outros empreendimentos, projetos e programas anteriormente 
situados fora da área de intervenção ou de influência direta. Isso se deve ao fato do 
espaço urbano carioca ser um sistema indissociado no qual existe diversas inter-
relação entre as ações e objetos presentes nos mais variados pontos da cidade. 
 
Sobre os efeitos sinérgicos entre os impactos do empreendimento com os impactos 
externos a este se pode acrescentar que eles existirão, quase sempre, produzindo 
secundariamente os mesmos impactos sinérgicos identificados no interior do 
empreendimento, só que de maneira cumulativa. Sendo assim, os impactos terão 
maior magnitude e importância na escala de sua abrangência ou até mesmo 
transcendendo a ela. 
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11. PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 
11.1 Preliminares 
 
Este capítulo apresenta os programas ambientais destinados a evitar, minimizar, 
maximizar ou compensar os impactos ambientais identificados; monitorar e controlar 
suas manifestações; atender a alguma peculiaridade que possa surgir a apresentar e 
aproveitar as novas condições a serem criadas pelo empreendimento. 
 
Os atributos relacionados aos impactos identificados, capazes de serem gerados pela 
implantação e operação do empreendimento são, em parte, passíveis de serem 
modificados, através da implementação e desenvolvimento dos programas propostos 
de acompanhamento e monitoração dos impactos. 
 
A implementação dos programas propostos será de responsabilidade do 
empreendedor, podendo, para seu desenvolvimento, estabelecer parcerias com 
entidades governamentais ou não-governamentais, ou contratar serviços de terceiros. 
 
Nesta fase de viabilidade ambiental do empreendimento, as principais medidas foram 
desenhadas de forma a orientar a elaboração do Projeto Básico Ambiental - PBA, a ser 
apresentado por ocasião da obtenção da Licença Prévia. Assim, determinados 
aspectos deverão receber, na fase seguinte, a complementação das informações e o 
incremento do detalhamento das atividades a serem implantadas, bem como a 
apresentação e adequação dos cronogramas executivos dos Programas Ambientais 
vinculados ao cronograma físico executivo do Projeto.  
 
11.2 Programa de Gestão Ambiental 
 
Introdução e Objetivos 
 
A implantação da expansão da Linha 4 do Metrô Rio resulta em impactos ambientais 
que devem ser minimizados o máximo possível, através de procedimentos de 
prevenção e controle socioambiental, para que a população residente e os usuários da 
área de influência direta sejam minimamente incomodados com as obras.  
 
Para a implementação de um adequado gerenciamento das interferências ao meio 
ambiente decorrente da implantação de um empreendimento do porte da expansão da 
Linha 4 do Metrô Rio será necessário dispor de um sistema de gestão ambiental e 
uma estrutura organizacional adequados. A este sistema estarão vinculados todos os 
programas ambientais contidos nesse capítulo, bem como a verificação do 
atendimento às medidas mitigadoras propostas. 
 
Sistemática de Implementação 
 
Este programa deve ser implantado desde o planejamento e de forma contínua 
durante toda a implantação do empreendimento, devendo observar as seguintes 
questões: 
 
• Definição de estruturas física e operacional para acompanhamento das questões 

ambientais do empreendimento;  
• Obediência às condições, restrições e condicionantes, definidas nos processos de 

licenciamento em geral; 
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• Métodos e procedimentos de trabalho ambiental; 
• Capacidade para solucionar problemas ou condições não previstos. 
 
 
Cabe ainda, entre as atividades do programa de gestão socioambiental das obras, 
oferecer apoio local às atividades de campo que os demais programas deverão 
realizar, visando garantir a logística e a segurança necessárias aos 
técnicos/pesquisadores em campo, bem como garantir a adequação de datas/horários 
dessas atividades ao cronograma e às especificidades das obras de engenharia. 
 
O corpo técnico a ser composto para garantir a execução deste Programa deverá ser 
definido – qualitativa e quantitativamente – pelo empreendedor, responsável pelas 
questões relativas ao meio ambiente.  O profissional responsável por este programa 
também deverá desenvolver sistemas de treinamento e orientação aos funcionários 
no que se refere à implementação das medidas previstas no EIA, e será responsável 
pela consolidação de relatórios técnicos contendo os resultados e/ou os progressos 
obtidos nos programas de mitigação, compensação e monitoramento ambiental. 
 
11.3 Programa Ambiental da Construção (PAC)  
 
Introdução e Objetivos 
 
Toda a estrutura de implantação de um empreendimento combina-se numa rede de 
serviços e equipamentos que atuam provocando modificações permanentes e 
temporárias na paisagem e no meio ambiente. O conjunto das obras principais, 
acessórias e de apoio para projeto da expansão da Linha 4 do Metrô Rio pode afetar o 
meio ambiente em virtude da ação da limpeza de terreno; alteração de drenagem; 
resíduos e efluentes; poeira; ruídos e vibrações; interferência com serviços públicos; 
alteração da paisagem;interferência com o patrimônio histórico e arqueológico. 
 
Exigências ambientais impostas pela legislação em vigor requerem do empreendedor 
um acompanhamento intensivo das obras, visando cumprir os requisitos propostos no 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a implantação efetiva dos programas ambientais 
e, principalmente, tomar medidas, de forma prévia ou imediata para as que requeiram 
ações urgentes, corrigindo eventuais imprevistos que surgirem no decorrer das obras, 
visando evitar, ao máximo, embargos pelas autoridades ambientais competentes. 
 
Sendo direcionado para as operações de construção, de modo a promover a 
implantação das medidas mitigadoras aos impactos ambientais identificados no 
Programa Ambiental de Construção (PAC) é composto por diretrizes e precauções a 
serem implementadas durante a construção da expansão da Linha 4 do Metrô Rio. 
Seu objetivo principal consiste na mitigação dos impactos ambientais potenciais 
resultantes da implantação do empreendimento, representando um compromisso do 
empreendedor e da construtora pela utilização de técnicas que minimizem os 
impactos ao meio ambiente.  
 
O PAC apresenta os cuidados a serem tomados, com vistas à preservação da 
qualidade ambiental dos meios físico e biótico das áreas que irão sofrer intervenção 
antrópica e à minimização dos impactos sobre as populações diretamente afetadas e 
os trabalhadores. A observância das medidas propostas neste programa deve ser 
verificada pela equipe de supervisão ambiental do empreendedor, que será 
responsável pelo acompanhamento das obras e pelo atendimento às normas e 



 
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 
11-3

medidas propostas, aprovando ou propondo intervenções ou ações locais, e 
documentando o trabalho realizado.  
 
Sistemática de Implementação 
 
A implantação do Programa em questão é feita considerando os aspectos ambientais 
classificados como relevantes para os diversos componentes do empreendimento. A 
partir dos aspectos ambientais destacados são determinadas ações a serem 
implantadas pela empresa construtora. O Quadro 12.3-1 apresenta os principais 
aspectos ambientais potencialmente associados à construção da expansão da Linha 4 
do Metrô Rio associando-se as áreas/partes do empreendimento às causas e aos 
danos ambientais passíveis de ocorrência, bem como às medidas a serem 
consideradas para seu controle/mitigação/ minimização. 
 

Quadro 12.3-1 - Principais aspectos ambientais potencialmente associados à construção da 
expansão da Linha 4 do Metrô Rio. 

Área 
Causas e danos ambientais 

possíveis 
Medidas a considerar 

Produção de sedimentos  Drenagem superficial e proteção  
Disposição de resíduos sólidos 
(poluição)  

Implantação de Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos 

Disposição de resíduos 
perigosos (poluição)  

Implantação de Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos 

Efluentes sanitários (poluição)  
Implantação de Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos 

Efluentes industriais não- 
perigosos (produção de 
sedimentos) 

Implantação de Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos 

Efluentes líquidos perigosos 
(poluição)  

Sistema de separação água/óleo e 
reciclagem 

Depósito de combustíveis e 
lubrificantes (poluição)  

Sistema de prevenção contra 
vazamentos  

Produção de ruídos (poluição) 
Monitoramento, controle e uso de 
EPIs. Ver Programa de Monitoramento 
de Ruído e Vibrações deste EIA 

Produção de poeira (poluição)  
Aspersão de água. Ver Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar 
deste EIA 

Produção de gases (poluição) 
pelos equipamentos e veículos 

Sistemas de manutenção e filtros. Ver 
Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar deste EIA 

Canteiro de obras 

Possibilidade de acidentes 

Delimitação da área através de cercas/ 
tapumes, visando evitar a entrada de 
pessoas estranhas ao 
empreendimento; controle de entrada 
e saída de veículos e sinalização de 
toda a área dos canteiros 

Produção de poeira (poluição)  
Aspersão de água Ver Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar 
deste EIA 

Produção de gases (poluição) 
pelos equipamentos e veículos 

Sistemas de manutenção e filtros. Ver 
Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar deste EIA 

Acessos 
provisórios e 
definitivos 

Possibilidade de acidentes 
Sinalização Intensa e controle de 
velocidade 
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Área 
Causas e danos ambientais 

possíveis 
Medidas a considerar 

Produção de gases (poluição) 
pelos equipamentos e veículos 

Sistemas de manutenção e filtros. Ver 
Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar deste EIA Bota-fora 

Recomposição (poluição e 
produção de sedimentos) 

Conformação da morfologia do terreno 
e drenagem superficial; 
recomendações deste PAC 

Desmonte (uso de explosivos)  
NBR-9.061 e NR-19; recomendações 
deste PAC 

Produção de bota-fora 
(poluição)  

Cubagem prévia, escolha de área 
adequada para bota-fora,  e 
reconformação 

Produção de ruídos (poluição)  
Monitoramento, controle e uso de 
EPIs. Ver Programa de Monitoramento 
de Ruído e Vibrações deste EIA 

Escavação (produção de 
sedimentos) 

Na escavação, minimizar o uso de 
equipamentos pesados. Adotar 
sistemas de controle de produção de 
sedimentos  

Escavações em 
rochas e solos 

Produção de poeira (poluição)  
Aspersão de água. Ver Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar 
deste EIA 

Produção de gases (poluição) 
pelos equipamentos e veículos 

Sistemas de manutenção e filtros. Ver 
Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar deste EIA 

Produção de poeira (poluição) 

Sistemas de manutenção, filtros e 
aspersão de água. Ver Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar 
deste EIA 

Produção de ruídos (poluição) 
Monitoramento, controle e uso de 
EPIs. Ver Programa de Monitoramento 
de Ruído e Vibrações deste EIA 

Produção de rejeitos 
Implantação de Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos  

Concretagem 

Produção de efluentes 
Implantação de Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos 

 
 
A construção da Linha 4 consiste de um processo seqüencial, envolvendo basicamente 
as atividades de implantação de canteiros e alojamentos, construção de acessos e 
saídas, limpeza e escavação, construção dos túneis, estações e poços, das fundações, 
das estruturas de concreto/metálicas, acabamentos de obras civis, e do sistema de 
tratamento de efluentes. Considerando a grande quantidade de resíduos gerada por 
um empreendimento deste porte e a necessidade de dispor os mesmos de forma 
adequada, este Programa propõe ainda a implantação de um sistema de 
gerenciamento de resíduos. Por último, são propostos ainda Planos de Gerenciamento 
de Riscos e de Ações de Emergência, que tenha como objetivo implementar o 
gerenciamento de riscos de acidentes na obra e promoção de atendimentos 
emergenciais. A seguir, são descritos alguns requisitos e medidas necessárias para as 
obras do referido projeto. 
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• Canteiros de obra, fábricas de pré-moldados e centrais de concreto 
 
A localização dos canteiros de obra, da fábrica de aduelas, da fábrica de pré-moldados 
e das centrais de concreto, assim como as respectivas redes de utilidade pública 
(energia elétrica, iluminação, água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e coleta 
de resíduos sólidos) está descrita nos itens 5.13 - Canteiros de Obras e 5.18 – 
Infraestrutura de Utilidades Públicas Requeridas na Etapa de Implantação deste EIA e 
será submetida à(s) empreiteira(s) executora(s), na etapa Contratação das Obras. As 
áreas indicadas para os canteiros deverão ser liberadas pelas prefeituras do Rio de 
Janeiro. Para a operação e manutenção dos canteiros e fábricas, deverão ser previstos 
rotinas e dispositivos que não só atendam às prescrições básicas de conforto, higiene 
e segurança dos trabalhadores, como também minimizem os transtornos que possam 
ser causados à população vizinha, tais como ruídos, poeira, bloqueio de acessos, etc.  
 
• Acessos provisórios e definitivos 
 
De modo geral, deverão ser definidos acessos dos canteiros e frentes de serviços, de 
forma a interferir o mínimo possível com as vias de pedestre e de veículos existentes. 
Nesse sentido, a(s) empreiteira(s), antes do início dos serviços, deverá(ão) definir um 
procedimento de acessos às áreas do canteiro e às frentes de obras, apresentando 
uma planta de localização (logística) que indique as vias principais da região, 
identificando, a partir delas, outras vias e caminhos e trilhas existentes, cujos 
traçados serão utilizados como acesso a cada obra. 
 
• Áreas de bota-fora 
 
Os materiais resultantes provenientes das escavações, os respectivos volumes a 
serem transportados e os locais previstos para bota-foras estão apresentados no item 
5.15 - Volume Escavado e Bota-Fora deste EIA. O bota-fora previsto para receber o 
material rochoso resultante das escavações dos túneis e das estações é a pedreira de 
propriedade da Emasa Mineração S/A, situada no bairro de Senador Camará. Parte do 
material rochoso deverá ser britada e classificada para comercialização, e para do 
bota-fora que não é comercializado, sugere-se sua utilização para a execução do re-
aterro controlado da área da pedreira escavada, de acordo com o plano de 
recuperação. 
 
• Concretagens 
 
Durante as concretagens devem ser tomados uma série de cuidados, tais como evitar, 
sempre que possível, rejeitos de concreto pronto; controlar o escoamento de água, 
principalmente a utilizada na concretagem, com especial atenção para aquela que 
contenha aditivos; manter todo o equipamento em boas condições de operação, sem 
vazamento de óleo, graxa ou qualquer outro material contaminante; e evitar a perda 
de material durante o trajeto. 
 
Caso seja necessária a utilização de aditivos de concreto durante a concretagem, 
deve-se identificar claramente os compostos químicos, alertando para os 
procedimentos necessários, a fim de evitar intoxicações/irritações na pele/distúrbios 
respiratórios, bem como contaminações ambientais. Na aplicação de aditivos, o 
operador e seus ajudantes deverão usar capacetes apropriados, supridos de máscaras 
com filtro de ar, livres de elementos tóxicos ou outros materiais nocivos, além de 
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luvas e roupas para proteção da pele, os quais deverão ser, posteriormente ao uso, 
devidamente acondicionados e encaminhados para disposição final.  
 
No que tange à geração de resíduos provenientes desta atividade, é importante 
buscar manter conformidade para com o previsto nas diretrizes do Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos.  Antes do lançamento de qualquer concreto, o material 
resultante da limpeza (material solto e deteriorado, lama, silte, vegetação, graxa e 
óleo, saibro, areia, fragmentos de rocha ou outro material nocivo) deverá ser 
acondicionado e transportado para o canteiro para destinação final. A produção de 
resíduos fora dos locais previstos durante a concretagem deve ser evitada ao máximo 
e, no final dessa atividade, a existência de resíduos de concreto deve ser checada, 
devendo-se recolhê-los e encaminhá-los para disposição final.  
 
Quando os serviços de limpeza forem executados, seja por lavagem com grandes 
volumes de água, seja por jatos de ar e água, especiais cuidados deverão ser 
tomados com a destinação dessa água, a fim de se evitarem erosões ou carreamento 
de material solto. Nesses casos, recomenda-se prever a utilização de sistemas de 
canalização, amortecimento e bacias de acumulação para coleta de sedimento e/ou 
materiais diversos e posterior encaminhamento para drenagem natural. 
 
• Escavações das estações, poços e demais obras 
 
Durante a construção das estações, poços de ventilação e saídas de emergência, 
deverão ser consideradas todas as medidas ambientais previstas neste PAC.  
 
Nas escavações em solo, especiais cuidados deverão ser tomados com relação ao 
material não consolidado, o qual deverá ser devidamente acondicionado e 
transportado para os locais de bota-fora.  A remoção do solo superficial deve ser 
apenas na profundidade detectada, evitando remoções desnecessárias e devem ser 
adotados sistemas de controle de produção de sedimentos que possam provocar 
assoreamento, drenagens e corpos d’água. 
 
No início dos trabalhos de localização das áreas rochosas para futura escavação, 
deverão ser utilizados equipamentos adequados para a identificação do perfil rochoso, 
a fim de se realizar uma cubagem, visando facilitar o cálculo exato do material a ser 
escavado e a identificação da dimensão do bota-fora a ser utilizado, evitando-se uma 
surpresa da quantidade de rochas retiradas, como também proporcionando um 
destino final adequado desse material.  
 
As detonações dos explosivos devem ser precedidas por um plano de fogo adequado 
às necessidades do trabalho que se pretende executar e ser executadas por pessoal 
qualificado, devendo obedecer aos procedimentos para armazenar, carregar, disparar 
e destruir o material explosivo com segurança e de acordo com os regulamentos do 
País, inclusive o R-105, do Ministério do Exército. 
 
Nas obras civis, previstas para as edificações, deverão ser observados os cuidados 
com a saúde e segurança, bem como efetuados os procedimentos para manejo de 
rejeitos gerados (restos de obra — massa, tijolos, cerâmica, etc., concreto, ferro, 
madeira, alumínio, latas de tinta/solventes, estopas/pincéis, etc.), tratados de acordo 
com o Sistema de Gerenciamento de Resíduos a ser desenvolvido pela empresa 
construtora. 
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• Sistema de Gerenciamento de Resíduos 
 
A implantação da expansão da Linha 4 do Metrô implica a execução de diversas 
atividades, que geram vários tipos de resíduos, desde inertes até aqueles que deverão 
receber disposição final em local adequado. As diretrizes do Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos constituem-se em um conjunto de recomendações que 
visam, de um lado, reduzir a um mínimo a geração de resíduos e, de outro, definir o 
manejo e disposição daqueles resíduos e materiais perigosos ou tóxicos, de forma a 
minimizar os seus impactos ambientais. Tais procedimentos e diretrizes, a serem 
desenvolvidos pelas empresas que irão implantar a expansão da Linha 4 do Metrô Rio 
deverão estar incorporados às atividades desenvolvidas diariamente desde o início das 
obras. 
 
Este item pretende estabelecer as principais diretrizes para os procedimentos a serem 
elaborados pelas empresas construtoras e que serão submetidos à aprovação dos 
responsáveis pela Gestão Ambiental do empreendimento. Durante a implantação do 
empreendimento, antevê-se a geração de três tipos de resíduos: sólidos, sanitários e 
perigosos. A forma como os mesmos devem ser tratados é descrita a seguir: 
 
• Resíduos Sólidos: Baseando-se nos princípios da redução na geração, na 

maximização da reutilização e da reciclagem e na sua apropriada disposição, o 
gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos a serem gerados nos canteiros de 
obras se dará através da coleta seletiva, reuso, reciclagem e disposição em aterros 
sanitários.  

 
• Resíduos Sanitários: A disposição dos resíduos sanitários se dará principalmente 

pela construção de redes internas e interligação à rede pública ou a sistemas de 
tratamento; os resíduos sólidos deverão ser dispostos em aterros controlados, de 
acordo com as normas federais, estaduais e municipais em vigor, e os resíduos 
perigosos se destinarão a reciclagem ou disposição em aterros especiais. 

 
• Resíduos Perigosos: Assim como os resíduos sólidos, é previsto que, quando não 

houver possibilidade de reciclagem, os mesmos sejam dispostos em aterros. Neste 
caso, sugere-se a disposição em aterros industriais como a maneira mais segura 
de condicioná-los.  

 
 
Os procedimentos de gerenciamento de todos os tipos de resíduos deverão abranger a 
execução das seguintes ações: 
 
- previsão dos principais resíduos a serem gerados, com estimativas iniciais de suas 

quantidades; 
- levantamento, prévio à obra, dos aterros e locais adequados para a disposição dos 

resíduos previstos; 
- elaboração de um plano de redução da geração, reciclagem e manejo/disposição 

de resíduos; 
- estabelecimento de acordos/convênios com os órgãos públicos para a utilização de 

equipamentos e instalações de tratamento/disposição de resíduos; 
- manejo de resíduos durante as obras conforme as especificações do plano; 
- inclusão, no treinamento ambiental dos trabalhadores, dos aspectos de manejo de 

resíduos; 
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- fiscalização contínua sobre as atividades geradoras de resíduos durante a 
construção.  

 
 
A principal meta a ser atingida é o cumprimento das legislações ambientais federal, 
estadual e municipal, tanto no tocante aos padrões de geração quanto no tocante à 
correta e segura disposição de resíduos não-inertes ou perigosos. 
 
Os resíduos classificados como de Classe I, como os resíduos oleosos decorrentes da 
manutenção de máquinas e equipamentos, deverão ser armazenados adequadamente 
e encaminhados para reaproveitamento. A armazenagem intermediária e o transporte 
dos resíduos oleosos deverão se processar em conformidade com as normas da ABNT: 
NBR 12.235 e NBR 13.221. 
 
• Planos de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência 
 
O gerenciamento de riscos é um conjunto de atividades destinado a formular políticas 
e ações efetivas que, aplicadas às hipóteses acidentais previamente identificadas, 
permitam a convivência com os riscos dentro de níveis aceitáveis.  
 
O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) deve estabelecer ações preventivas 
capazes de minimizar os riscos de ocorrência das hipóteses acidentais e de suas 
consequências sobre o meio ambiente e os seres humanos. Já o Plano de Ações de 
Emergência (PAE) trata de estabelecer as medidas a tomar e quem as aplicará, onde, 
quando, por que, e como administrá-las, no caso de um acidente que, apesar de 
todas as ações de gerenciamento de riscos terem sido cumpridas, ainda venha, 
eventualmente, a acontecer.  
 
A empresa construtora deverá apresentar seus Planos de Gerenciamento de Riscos e 
de Ações de Emergência, detalhados em nível de Procedimentos, contendo, no 
mínimo, as informações requeridas na estrutura dos planos, apresentadas no item a 
seguir, e estando em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Programa de 
Gestão Ambiental e pelo Programa Ambiental da Construção. 
 
11.4 Programas de Monitoramento 
 
11.4.1 Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 
 
Introdução e Objetivos 
 
As atividades desenvolvidas durante a fase de implantação da expansão da Linha 4 do 
Metrô Rio são potencialmente poluidoras do ar. As exigências de controles específicos 
a essas atividades requerem um sistema de fiscalização, uma vez que a escavação 
das estações, utilização de maquinários e o aumento do tráfego de veículos pesados 
como caminhões e guindastes, considerados fontes móveis de poluição, provoca a 
liberação de materiais particulados e de partículas inaláveis. Em excesso, esses 
poluentes podem vir a comprometer a saúde e bem-estar da população residente no 
entorno do empreendimento, dos trabalhadores e da fauna e flora local. 
 
Para minimizar os impactos na qualidade do ar durante a execução das obras de 
expansão da Linha 4 do Metrô, torna-se necessário o planejamento e a 
implementação de medidas de controle que reduzam a emissão dos poluentes, bem 
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como a implantação de um programa de monitoramento que permita acompanhar a 
eficiência das medidas adotadas e os impactos causados nas áreas mais sensíveis ao 
longo do seu traçado. 
 
O programa de monitoramento de qualidade do ar contempla medidas que 
contribuirão para minimizar os impactos ambientais estimados e, principalmente, os 
efeitos na saúde da mão-de-obra e dos moradores próximos, pela exposição a níveis 
elevados de poluentes atmosféricos, tendo estreita relação com o Programa Ambiental 
da Construção (PAC). 
 
Sistemática de Implementação 
 
Durante a etapa de implantação do empreendimento em questão, todas as atividades 
com potencial de emissão de poluentes do ar devem ter suas emissões controladas, 
destacando-se canteiros de obras, escavação das estações, abertura de túneis, 
remoção de material e os veículos e equipamentos utilizados nos serviços.  
 
As medidas de controle mais adequadas durante a implantação das obras devem 
consistir na manutenção e regulagem periódica dos veículos, para minimizar a 
emissão de gases que possam estar fora das normas de trânsito; e na realização da 
aspersão de água para umidificar os terrenos e vias de serviços visando redução de 
poeira, e implantação e manutenção de filtros nos equipamentos que necessitem sua 
utilização.  
 
Deve-se buscar a conformidade para com os limites estabelecidos na regulamentação 
exigente, tais como a Resolução CONAMA de número 05 de 1989, que institui o 
Programa Nacional de Qualidade do Ar – PRONAR e a Resolução CONAMA de número 
226 de 1997, que dispõe sobre a atualização do Programa de Controle da Poluição do 
Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. O enquadramento à estas resoluções e 
suas correlatas garantirá uma redução na probabilidade de ocorrência da poluição 
atmosférica citada.  
 
Pelas características do traçado da Linha 4 do Metrô e perfil das áreas potencialmente 
mais impactáveis em função das intervenções de engenharia, recomenda-se, a 
exemplo do que já vem sendo praticado em outras grandes obras no Rio de Janeiro, a 
implantação de uma rede de monitoramento da qualidade do ar. Em conjunto com a 
rede de monitoramento é de grande relevância a instalação de uma estação 
meteorológica com sensores de direção e velocidade de vento, temperatura do ar e 
umidade relativa do ar.  
 
A coleta de dados climatológicos se faz necessária para a compreensão da dinâmica 
de concentração e dispersão dos poluentes, uma vez que a qualidade do ar pode 
mudar em função das condições meteorológicas, tais como direção e intensidade do 
vento, insolação, nebulosidade e precipitação (INEA, 2009). Estas condições 
determinarão uma maior ou menor diluição dos poluentes, mesmo sendo mantidas as 
emissões. 
 
Para as obras de expansão da Linha 4 do Metrô Rio, o monitoramento da qualidade do 
ar deve ser implementado com a adoção de (07) analisadores de Partículas Totais em 
Suspensão – PTS, (04) analisadores de Partículas Inaláveis PM10; e (03) estações 
meteorológicas, possivelmente distribuídas em sete locais, conforme indicações a 
seguir: 
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 Praça Nossa Senhora da Paz: 

 
- 1 amostrador de PTS; 
- 1 amostrador de partículas inaláveis (PM-10); 
- 1 estação meteorológica com sensores de direção e velocidade de vento, 

temperatura do ar e umidade relativa do ar. 
 

 Jardim de Alah: 
 
- 2 amostradores de PTS; 
- 1 amostrador de partículas inaláveis (PM-10); 
- 1 estação meteorológica com sensores de direção e velocidade de vento, 

temperatura do ar e umidade relativa do ar. 
 

 Praça Antero de Quental: 
 
- 1 amostrador de PTS. 
 

 Rua Igarapava: 
 
- 1 amostrador de PTS; 
- 1 amostrador de partículas inaláveis (PM-10). 
 

 Parque do Cantagalo - Lagoa Rodrigo de Freitas: 
 
- 1 amostrador de PTS. 
 

 Leopoldina: 
 
- 1 amostrador de PTS. 
- 1 amostrador de partículas inaláveis (PM-10); 
- 1 estação meteorológica com sensores de direção e velocidade de vento, 

temperatura do ar e umidade relativa do ar. 
 
 
11.4.2 Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações 
 
Introdução e Objetivos 
 
Durante os quatro anos de implantação do empreendimento é previsto um aumento 
nos níveis de ruído e vibrações, o que torna necessário seu monitoramento. 
Alterações no nível de ruídos podem perturbar o bem estar da população que reside 
ou trabalhe nas imediações do empreendimento, sendo importante efetuar o 
monitoramento do nível de ruídos decorrentes das ações do empreendimento para 
assegurar que o conforto, a saúde e o bem-estar da população e da fauna local 
estejam garantidos. 
 
Os ruídos e vibrações produzidos durante a implantação do empreendimento, em toda 
a extensão da obra, são aleatórios não-estacionários, difíceis de serem previstos de 
forma precisa. Porém, monitorando-se continuamente e aplicando medidas 
mitigadoras, é possível controlar o impacto ambiental sonoro e vibratório que 
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porventura venha a ser produzido. No início da etapa de operação, em virtude da 
diversidade de situações de propagação dos sons e vibrações a partir da circulação 
dos trens na linha até as habitações lindeiras, principalmente nas proximidades dos 
poços de ventilação e saídas de emergência, deve haver o monitoramento de ruídos e 
vibrações.  
 
Dessa forma, este programa tem como principal objetivo monitorar o impacto 
provocado pelos ruídos decorrentes das atividades de construção deste 
empreendimento, de modo a atender à Resolução CONAMA 001/90, que estabelece 
critérios e padrões para emissão de ruídos por atividades industriais, e que considera 
como aceitáveis os níveis de ruído previstos pelas normas ABNT NBR 10.151/87 - 
Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade e NBR 
10152 - Níveis de ruído para conforto acústico. Apesar de este empreendimento 
pretender minimizar o máximo possível as emissões de ruído e vibrações, é 
importante destacar que a conformidade para com a legislação raramente será 
atendida, uma vez que,  no diagnóstico deste estudo, constatou-se que os níveis de 
ruído ambiente ao longo do traçado já encontram-se acima do previsto pela legislação 
em vigor.  
 
Sistemática de Implementação 
 
O monitoramento de ruídos e vibrações deverá ser realizado de forma sistemática, 
sendo necessária a constituição de uma equipe permanente destinada a prever, a 
partir de simulações, a avaliar e a tomar as providências cabíveis, em caso de um 
aumento expressivo dos níveis de ruído e das vibrações emitidas.   
 
As mensurações devem ser feitas de forma periódica e durante os eventos mais 
impactantes no período de implantação do empreendimento, nos quais são emitidos 
níveis elevados de ruído e vibrações (escavações das estações, explosões, abertura de 
poço, etc.). Os locais de medição deverão ser escolhidos em função da proximidade 
das edificações dos locais das obras. Para as medições periódicas, devem ser 
selecionados pontos os quais foram considerados mais vulneráveis na avaliação de 
impactos. Em caso de aparecimento de ruído regenerado devem ser incorporadas 
medições no interior das edificações adjacentes a fonte de ruídos. Para o 
monitoramento previsto para o início da operação da expansão da linha 4,  as 
medições devem ser realizadas nas fachadas das edificações mais próximas do poço 
ou da linha de trem.  
 
A determinação dos níveis de ruído durante as obras e na fase operação deverão ser 
realizadas em consonância com a norma NBR 10.151, a partir da utilização de 
medidor de nível sonoro, usualmente denominado de decibelímetro, com capacidade 
para integrar as medidas e calcular automaticamente o nível sonoro equivalente, 
designado para medições acústicas em geral, monitoramento de ruído ambiental e de 
segurança e saúde ocupacionais, com respectivo certificado da calibração em 
laboratório credenciado pelo INMETRO. O sonômetro integrador a ser usado deve ser 
capaz de determinar os níveis estatísticos L1, L10, L50, L90, L99. 
 
As medições de vibrações poderão ser realizadas com um medidor dotado de 
capacidade de análise por faixas de 1/3 de oitavas, sendo possível a utilização de 
acelerômetros, desde que se convertam os valores encontrados em velocidades, em 
função dos critérios vibratórios adotados.  
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Em paralelo à campanha de medições, deve ser previsto um trabalho de comunicação 
com a população moradora dos prédios vizinhos da linha, procurando verificar se há 
percepção do ruído e se essa percepção está sendo acompanhada de sensação de 
incômodo, trabalho este a ser desenvolvido em articulação com o Programa de 
Comunicação Social.  
 
Os resultados das medições de ruído e vibrações devem ser analisados considerando 
as diretrizes legais existentes e o diagnóstico ambiental deste estudo, uma vez que o 
mesmo evidenciou uma extrapolação dos níveis de ruídos para todas as áreas 
caracterizadas. Caso seja observado um grande aumento dos níveis medidos, medidas 
mitigadoras complementares devem ser introduzidas. 
 
11.4.3 Programa de Monitoramento do Lençol Freático 
 
Introdução e Objetivos 
 
O Programa de Monitoramento do nível d’água e qualidade d’água do lençol freático 
visa o conhecimento das características e regime de fluxo local das águas 
subterrâneas na AID do empreendimento com o rebaixamento do lençol durante a 
execução das obras de implantação da Linha 4 do metrô. Deverá ser realizado, ainda, 
coletas de água para análise da qualidade do lençol, detectando, assim, a ocorrência 
de eventuais acidentes que possam comprometer a qualidade das águas e causar 
possíveis alterações ambientais no meio aquático em geral, principalmente durante a 
etapa de implantação – derramamento/vazamento de óleo, graxa ou outros produtos 
que podem se infiltrar e contaminar o solo, lençol freático e aqüíferos mais profundos. 
 
Sistemática de Implementação 
 
O monitoramento do lençol estará baseado na identificação da posição do nível 
freático e suas variações, que pode ser realizado através da observação do lençol por 
meio de poços de pesquisa (piezômetros). Este monitoramento contribui para o 
controle da água subterrânea, reduzindo a carga lateral em estruturas de 
escoramento e melhorando as condições de escavação e reaterro, o que fornece maior 
segurança à obra. Além disso, visa deixar inalteradas as condições de suporte do 
terreno subjacente ao apoio da estrutura a ser construída. 
 
Para uma melhor caracterização do comportamento do aqüífero, devem ser 
levantadas informações quanto a localização, natureza, geometria, estrutura e outros 
aspectos geológicos; a alimentação (recarga, fluxo, e descarga); profundidades dos 
níveis d'água; relação com as águas superficiais; caracterização através de análises 
físico-químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas. 
 
O monitoramento hidrogeológico englobará as atividades de acompanhamento através 
de observações diretas do nível d’água (N.A.) e de amostragens e interpretação dos 
dados obtidos. O acompanhamento do N.A. deverá ser diário, e deve ser feito 
enquanto durar o rebaixamento do lençol. A coleta de amostras para verificação da 
qualidade da água poderá ser semanal, enquanto durarem as obras, para a 
identificação de possíveis contaminações causadas por alguma atividade da obra. 
 
A escolha e o posicionamento dos pontos de monitoramento devem considerar locais 
que representem as condições do lençol d’água como um todo. Nesse sentido, devem 
ser escolhidos para melhor representar a área no entorno, além de pontos situados na 
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área em estudo, pontos situados a jusante e a montante, que permitam a comparação 
das condições da água subterrânea. 
 
Caso o monitoramento seja realizado através de poços de monitoramento, devem ser 
seguidos procedimentos de segurança para que não haja contaminação do aqüífero. A 
perfuração de poços de monitoramento do lençol freático deve seguir a norma NBR 
15495 – Poços de Monitoramento em Aqüíferos Granulares. 
 
11.4.4 Programa de Monitoramento de Recalques 
 
Introdução e Objetivos 
 
A execução das obras subterrâneas e escavações para a implantação da Linha 4 do 
Metrô levará à necessidade de monitoramento sistemático de recalques possíveis de 
ocorrer em função das escavações e desestabilização indireta do subsolo. 
 
Os recalques poderão até afetar o próprio empreendimento como os túneis e as 
estações, assim como serviços públicos, edificações lindeiras, sistema viário, etc. 
Deverão ser previstos os recalques máximos admissíveis e os níveis de alerta e 
emergência, bem como trechos que tenham maior potencial de riscos que outros 
como, por exemplo, escavações em zonas de transição entre diferentes horizontes 
geológicos. Deverão ser utilizadas tecnologias mais modernas de medição de 
recalques, sendo o planejamento executado sobre uma base de dados confiável, 
incluindo levantamentos geotécnicos e topográficos, com referências de níveis e 
coordenadas precisas e oficiais. 
 
Sistemática de Implementação 
 
As áreas objeto de monitoramento de recalques no período construtivo serão definidas 
antes do início das escavações e o monitoramento deverá ser realizado até a 
comprovação da inexistência de alterações (deslocamentos, movimentos do terreno, 
etc.). Para tanto, um programa de instrumentação será previsto, a fim de realizar 
medições em superfície e subsolo. 
 
Para tanto, pinos de referência (marcos de referência) deverão ser instalados em 
pontos notoriamente rígidos na superfície e pinos de leitura de deformação 
tridimensional a serem instalados em elementos estruturais das edificações e vias 
públicas, de forma a fornecerem informações representativas quanto à deslocamentos 
horizontais, recalques totais e diferenciais, se ocorrerem. 
 
Instrumentos de nivelamento de precisão deverão ser empregados, dotados de 
micrômetros óticos e miras de invar que permitam leituras com precisão mínima de 
0,01mm. O nivelamento deverá ser fechado entre um dado ponto de partida ou 
referencial e o último ponto a ser nivelado (também referencial), voltando ao ponto de 
partida de modo a aferir a precisão do nivelamento realizado. 
 
Uma amarração topográfica deverá ser realizada com instrumentos que permitam 
uma precisão mínima de 1,0 mm. 
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O acompanhamento deverá contemplar as seguintes atividades: 
 
• verificar as premissas e previsões de recalques admitidas no projeto para as 

construções e vias possíveis de serem influenciadas pelo empreendimento; 
• fornecer elementos para simulação e tendências de movimentação do sub-solo, 

avaliando o seu desempenho; 
• detectar as tendências e recalques superiores aos níveis-limites estabelecidos para 

alerta e emergências; 
• alertar as empresas envolvidas nas obras e à população quanto aos impactos 

adversos que possam ocorrer; 
• acompanhar a evolução de danos preexistentes em edificações lindeiras e serviços 

públicos; 
• avaliar elementos fornecidos para contratação de seguros. 
 
 
Os serviços para leitura e determinação de recalques, bem como avaliação de 
parâmetros-limite, deverão ficar a cargo de empresa técnica especializada. A 
avaliação final será realizada por fiscalizadores dos registros, e providências deverão 
ser tomadas sob responsabilidade de quem vier a ser designado como tal. 
 
11.4.5 Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e da Flora 
 
Introdução e Objetivos 
 
O Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e da Flora visa identificar as 
espécies animais e vegetais e posteriormente quantificar os impactos sobre o meio 
biótico através da comparação entre seus aspectos estruturais e populacionais, como: 
número de espécies, abundância, freqüência relativa, ambiente de ocorrência 
preferencial e distribuição geográfica.  
 
Os objetivos gerais do programa são: (i) verificar a ocorrência de fauna e flora nas 
proximidades das áreas que sofrerão intervenções diretas e os ambientes próximos; 
(ii) avaliar eventuais interferências do empreendimento sobre a fauna e flora, com 
relação aos seus impactos; (iii) registrar a ocorrência e aspectos comportamentais, 
com ênfase para as espécies representativas dos diversos ambientes; (iv) cooperar, 
na medida do possível, para a manutenção da cobertura vegetal urbana; e (v) propor 
medidas no processo construtivo, visando à não-interferência e/ou à minimização de 
eventuais impactos sobre a fauna e flora. 
 
São indicadores do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e da Flora: 
(i) o número de espécies de fauna e flora registradas; (ii) o número de espécies com 
ocorrência provável para a região do empreendimento; (iii) a sua relação com o 
número de espécies efetivamente registradas; (iv) o número de registros de 
exemplares da fauna (densidade) e flora (número de indivíduos), bem como as 
espécies envolvidas em variações de número de exemplares. 
 
Sistemática de Implementação 
 
Em sua fase inicial - pré-instalação do empreendimento - deverá ser executado por 
pelo menos um (1) ano, para fornecer uma caracterização completa das comunidades, 
dado o caráter sazonal e a ocorrência de eventuais fluxos migratórios. Durante fase 
de obras – instalação do empreendimento – o Programa deve seguir o cronograma de 
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intervenções, como períodos de supressão da vegetação e escavação. Já na fase de 
operação – quando a obra estiver finalizada – o monitoramento deverá ser continuado 
pelo menos por mais dois (2) anos, ou até quando os aspectos biológicos voltarem 
aos níveis originais. 
 
Os pontos de amostragem serão escolhidos segundo a definição de traçado final, 
observando-se a concentração de interferências mais importantes, como praças, 
corpos d’ água, Unidades de Conservação e vias públicas florestadas. 
 
11.5 Programa de Recuperação da Paisagem e Reflorestamento 
 
Introdução e Objetivos 
 
No período da obra será feito o corte ou poda das árvores o que acarretará diminuição 
da diversidade da flora urbana e conseqüentemente na fauna associada. A tendência 
após o término das obras é que a fauna seja novamente atraída para as praças e ruas 
dos bairros.  
 
Contudo, para isso as condições de nicho ecológico original devem ser reproduzidas, 
facilitando o retorno dos organismos aos seus ambientes. A vegetação nesses casos é 
determinante nesse processo, pois determina as espécies da fauna que serão 
associadas aos novos ambientes.  
 
Durante o período de desenvolvimento das novas árvores, o Programa de 
Recuperação da Paisagem e Reflorestamento irá monitorar e controlar a recuperação 
das áreas de intervenção, visando recuperar os aspectos qualitativos e quantitativos 
da fauna associados às novas espécies plantadas. 
 
Com o objetivo de mitigar a diminuição da biodiversidade causada pela supressão da 
vegetação recomenda-se o replantio de novas espécies vegetais que consigam suprir 
a necessidade da fauna associada. A localização desses novos indivíduos deve ser 
planejada e a fim de suprir com alimento, abrigo e local de descanso para a fauna 
urbana associada. 
 
Para estimar o alcance dos impactos acarretados pelo corte das árvores faz-se 
necessário um programa de monitoramento das espécies plantas e animais que 
ocorrem nas áreas sob intervenção. Essa medição deve ser realizada desde antes das 
intervenções (antes do impacto), durante toda a obra, até após o período de 
crescimento dos novos espécimes replantadas (retorno das condições originais).  
 
Dessa forma, com a aplicação das técnicas de medição e acompanhamento, 
tradicionais dos estudos ecológicos, será possível o controle qualitativo e quantitativo 
da fauna e da flora que irá se associar ás interferências ás condições ambientais. 
 
Sistemática de Implementação 
 
A recuperação de áreas degradadas terá início após o término da construção ou de 
acordo com a liberação dessas áreas. O controle do plantio e das podas será efetuado 
constantemente, durante todo o período da recomposição paisagística e, se 
necessário, durante a etapa de operação também. 
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A execução do Programa de Recuperação da Paisagem e Reflorestamento envolve as 
seguintes medidas: 
 
- Remoção de resíduos e materiais inertes dispostos sobre a superfície do terreno; 
- Escarificação mecânica e descompactação da camada residual do solo, objetivando 

uma melhor aeração e infiltração da água no solo; 
- Plantio de espécies arbóreas e arbustivas, adaptadas às condições ecológicas da 

área e que beneficiem a manutenção da fauna urbana associada. 
 
 
11.6 Programa de Comunicação Social 
 
Introdução e Objetivos 
 
O Programa de Comunicação Social integra o conjunto de Programas Ambientais. Em 
função de seu caráter de canal de comunicação e interação, esse programa 
caracteriza-se como o de maior abrangência em relação ao público a ser atingido e 
aos impactos que a ele estão associados. O Programa irá priorizar a população 
diretamente afetada, buscando informar e esclarecer sobre o empreendimento, além 
de constituir-se em veículo para receber sugestões, preocupações e queixas dos 
diversos setores interessados.  
 
Conforme identificado na avaliação de impactos, ainda que sejam significativos os 
benefícios a serem gerados com a implantação do empreendimento, na fase de 
construção ocorrerão uma série de impactos de natureza negativa. Os efeitos destes 
impactos serão sentidos mais diretamente pela população residente, os indivíduos que 
desenvolve atividades econômicas ou frequentam e transitam nas áreas que sofrerão 
intervenção direta ou nas áreas próximas. Dentre os principais impactos gerados 
destacam-se a elevação do nível de ruído, de poluição do ar, alterações no trânsito e 
nos acessos de pedestres, o fechamento de espaços públicos, etc. 
 
Para evitar expectativas negativas e muitas vezes equivocadas por parte da 
população, o empreendedor deverá divulgar amplamente informações sobre o 
empreendimento, localização, cronograma, impactos, soluções mitigadoras e planos 
de ação nas áreas de influencia, inclusive a respeito da contratação de mão de obra. 
Essa divulgação deve ser frequentemente atualizada e possuir destaques periódicos, 
em especial quando preceder a ações com significativos impactos sobre a população. 
Assim, pode-se destacar como objetivos do Programa: 
 
- Assegurar uma comunicação social objetiva com a população, especialmente a 

diretamente afetada, de forma a esclarecer a natureza do empreendimento e todos 
seus impactos e interferências na localidade da obra e na região;  

 
- Estabelecer amplos e acessíveis canais para eventuais reclamações, reivindicações 

e negociações; 
 
- Divulgar as reais necessidades de mão de obra a serem absorvidas pelo 

empreendimento, quanto ao número, especialidades e qualificação, para evitar 
expectativas desnecessárias; 

 
- Divulgar de forma ampla as características do empreendimento, incluindo os riscos 

e impactos para população e para o meio ambiente, as perdas sociais e ambientais 
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e as medidas de segurança e mitigadoras a serem adotadas pelo empreendedor 
para cada impacto gerado; 

 
- Sensibilizar os trabalhadores da obra quanto às normas de conduta a serem 

seguidas, como o uso correto de equipamentos de segurança, os procedimentos 
ambientais e sociais adequados, prevenção de doenças, proteção ao patrimônio 
cultural, normas de conduta no trânsito, dentre outros, através de um 
subprograma de Educação Ambiental para os Trabalhadores; 

 
- Desenvolver um subprograma de educação sexual voltado para trabalhadores do 

empreendimento e moradores do entorno do Canteiro da Leopoldina, como forma 
de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, através de articulações com 
as secretarias Municipal e Estadual de Saúde; 

 
- Divulgar as informações necessárias sobre o uso do sistema metroviário, como os 

benefícios, tarifas, horários, atendimento a pessoas de necessidades especiais, 
dentre outros. 

 
 
Sistemática de Implementação 
 
Esse Programa deverá ser promovido não só diretamente para o público afetado com 
material gráfico e campanhas publicitárias, mas também através de contato direto 
com as instituições de influência econômica-política-social, tais como: comércios, 
prestadores de serviços, escolas, associações representativas e de classe, entre 
outras; e por reuniões com representantes dos diversos segmentos da comunidade 
para apresentação do empreendimento, buscando o apoio e a participação de todos os 
envolvidos. É impreterível a divulgação na mídia de todas as informações necessárias 
referentes ao empreendimento, seus impactos e medidas mitigadoras através de 
grandes veículos de comunicação como jornais de grande circulação, internet, 
televisão e rádio.   
 
11.7 Programa de Responsabilidade Social 
 
Introdução e Objetivos 
 
No contexto atual da sociedade contemporânea espera-se das empresas em geral 
uma participação diferenciada no desenvolvimento da sociedade e das regiões onde 
elas estão instaladas. Assim, o programa de responsabilidade social atua no sentido 
de inserir a empresa com maior incisão na sociedade na qual ela provocará impactos 
positivos e negativos.  
 
Devido às grandes mudanças que ocorrerão principalmente nas áreas de intervenção 
do empreendimento, onde haverá uma série de perturbações para moradores e 
trabalhadores, caberá ao empreendedor, durante as obras, promover diversas 
medidas para minimizar os impactos negativos sentidos por aqueles diretamente 
afetados pela implantação do Metrô; e ainda efetuar diferentes mecanismos capazes 
de compensar os incômodos por que passaram os grupos e indivíduos afetados. Por 
fim, após as obras, resta ainda ao empreendedor deixar um legado benefícios na 
região e para a população diretamente afetada como uma ação de responsabilidade 
social corporativa. 
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As compensações e mitigações propostas pelo Programa se focarão especialmente nos 
locais onde haverá intensas intervenções, como as praças e algumas ruas e locais 
particularmente afetadas pela implantação do empreendimento, como o conjunto 
habitacional Cruzada São Sebastião. 
 
Diante de todas as modificações e transtornos que serão enfrentados pela população 
dessas áreas, são objetivos desse Programa: 
 
- Articular com as secretarias do Estado e do Município meios para que os serviços 

básicos de saúde, saneamento, transporte e infraestrutura de uma maneira geral 
não sejam sobrecarregados; 
 

- Proporcionar a recuperação das vias de tráfego que serão utilizadas pela 
implantação do empreendimento; 
 

- Desenvolver atividades socioeducativas, ambientais e atividades físicas com a 
população diretamente afetada pelo empreendimento, principalmente idosos, 
jovens e crianças que durante a fase de implantação do empreendimento serão 
privados do uso de alguns espaços de lazer e atividades; 
 

- Incentivar a contratação de mão-de-obra e de serviços, assim como a aquisição de 
bens de consumo, na cidade do Rio de Janeiro ou na sua Região Metropolitana; 
 

- Trabalhar junto ao poder público municipal e as associações representativas de 
bairro no sentido de redefinir o desenho arquitetónico e paisagístico, os objetos 
que deverão retornar ou serem incorporados e usos destinados às áreas de 
intervenção, com destaque particular para as praças;   
 

- Proporcionar a revitalização dos espaços utilizados pelos canteiros de obras e da 
Rua Padre Bruno Trombeta, que receberá grande fluxo de veículos na etapa de 
implantação do empreendimento. 

 
 
Sistemática de Implementação 
 
Esse programa deverá ser desenvolvido em articulação com o Programa de 
Comunicação Social, através de reuniões e linhas diretas de comunicação entre 
empreendedor e as parcelas da população afetadas pela implantação do 
empreendimento. As decisões e as ações deste programa devem ser intensamente 
debatidas de forma participativa com o poder público e os representantes da 
sociedade civil. 
 
11.8 Programa de Apoio as Interferências no Tráfego 
 
Introdução e Objetivos 
 
Dentre as diversas interferências que as áreas do empreendimento passarão, uma das 
mais significativas diz respeito ao desvio no tráfego de veículos em algumas vias. 
Esses desvios ocorrerão em vias importantes, com intenso tráfego de veículos durante 
todo o dia, sendo agravado pela quantidade de ônibus que nelas trafegam. Dentre os 
transtornos causados pelos desvios, ressalta que um trecho da Rua General Artigas 
terá a direção do fluxo de veículos invertido, e também que haverá convergência do 
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tráfego de veículos para a Rua Padre Bruno Trombeta, que historicamente recebe 
apenas o tráfego local de moradores do conjunto habitacional Cruzada São Sebastião. 
Essas mudanças na rotina de tráfego e o aumento do fluxo de veículos, 
principalmente os veículos pesados, aumentarão os riscos de acidentes com a 
população. Motoristas, pedestres e ciclistas deverão ser o foco deste programa. Se 
acrescenta ainda o fato de no período de fechamento das vias a cidade do Rio de 
Janeiro sediará grandes eventos internacionais como o Encontro das Nações Unidas 
Rio + 20, a Copa das Confederações de Futebol e  a Copa do Mundo de Futebol, o que 
poderá a vir aumentar o fluxo de pessoas e veículos nos bairros de Ipanema e Leblon, 
que se destacam como importantes pólos hoteleiros e turísticos. 
 
Diante das mudanças que ocorrerão no tráfego de veículos, o Programa tem por 
objetivos: 
 
- Divulgação dos desvios de tráfego propostos, em articulação com o Programa de 

Comunicação Social; 
- Implantação de sinalização adequada de todos os desvios e mudanças no tráfego 

de veículos e na velocidade; 
- Implantação de mecanismos de controle de velocidade, principalmente quando 

próximo à pontos de grande circulação como instituições de ensino e também à 
Cruzada São Sebastião; 

- Manter agentes de trânsito nos locais e entorno dos desvios para auxiliar 
motoristas e pedestres durante todo o período de interferência; 

- Sensibilizar motoristas, usuários e trabalhadores das obras quanto às normas de 
conduta adequadas no trânsito. 

 
 
Sistemática de Implementação 
 
Esse programa deverá ser largamente divulgado através dos diversos meios de 
comunicação disponíveis, principalmente através da internet, televisão e jornais de 
grande circulação, assim como através de materiais gráficos distribuídos para os 
motoristas e pedestres que passam pelos locais afetados. Além disso, agentes de 
trânsito deverão ser treinados para orientar os motoristas e pedestres sobre os novos 
acessos e trajetos. Esse Programa deverá ser desenvolvido em articulação com o 
Programa de Comunicação Social. 
 
11.9 Programa de Educação Ambiental  
 
Introdução e Objetivos 
 
Devido ao grande transtorno que a implantação do empreendimento causará ao já 
caótico trânsito da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, o Programa de Educação 
Ambiental terá seu foco na Educação para o trânsito.  
 
Os acidentes no trânsito há muito tempo se tornaram um dos principais problemas 
sociais devido à má conduta dos motoristas, pedestres e ciclistas. Assim, o Programa 
terá como alvo os alunos e o conjunto das comunidades escolares próximas aos locais 
de intervenção, com os objetivos de: 
  
- Desenvolver uma visão mais comprometida com as problemáticas do trânsito; 
- Reduzir o número e a gravidade dos acidentes de trânsito; 
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- Buscar mudança de comportamento de condutores, pedestres e ciclistas; 
- Contribuir para a formação de cidadãos com atitudes conscientes e seguras no 

trânsito; 
- Mostrar a importância do uso de meios de transportes alternativos ao carro, como 

o Metrô e a bicicleta, além de mostrar as normas de segurança necessárias ao uso 
da bicicleta; 

- Mostrar o efeitos do uso dos transporte sobre o meio ambiente e as alternativas 
menos poluidoras; 

- Instruir sobre as formas de comportamento de um condutor e um cidadão 
ambientalmente responsável; 

- Informar sobre a responsabilidade de cada cidadão para com a manutenção 
adequada das vias e espaços públicos do ponto de vista ambiental. 

 
 
Sistemática de Implementação 
 
O programa deverá ser desenvolvido através de palestras, cursos e atividades lúdicas 
nas escolas com foco nos alunos e professores, com o desenvolvimento de material 
gráfico para essas atividades. Esse Programa deverá ser desenvolvido em conjunto 
com o Programa de Apoio às Interferências no Tráfego e com o Programa de 
Comunicação Social, buscando articulação com programas de educação para o 
trânsito que já são desenvolvidos pelo DETRAN-RJ e DENATRAN nas escolas. 
 
11.10 Programa de Negociação e Compensação 
 
Introdução e Objetivos 
 
As grandes mudanças que ocorrerão principalmente nas áreas de intervenção do 
empreendimento ocasionarão inúmeras perturbações, incômodos e prejuízos 
financeiros, materiais e simbólicos, principalmente aos moradores, trabalhadores, 
empresários e freqüentadores dos bairros. Pode-se destacar dentre os impactos o 
fechamento de ruas e áreas de lazer, a dificuldade de acessos ao comércio e 
residências, a retirada de alguns estabelecimentos nas praças, a possibilidade de 
deslocamento temporário, dentre outros, além dos alunos e funcionários da Escola 
Nacional de Circo que serão remanejados para outro local da cidade.  
 
Dessa maneira, as medidas de mitigação e compensação que serão adotadas pelo 
empreendedor deverão ser objeto de discussão com os grupos afetados pela 
implantação do empreendimento e suas organizações representativas para que tais 
ações atendam as expectativas, demandas e necessidades dos grupos afetados, como 
moradores, trabalhadores e usuários desses espaços. 
 
Devido à natureza do empreendimento, existe ainda a possibilidade de haver 
desocupação temporária de alguns imóveis. Essa desocupação seria uma 
consequência de uma eventual desestabilização do solo ou danos às estruturas de 
imóveis. A desocupação de imóveis, mesmo que de forma temporária, gera dúvidas e 
insegurança nos proprietários e moradores quanto à duração do processo, local para 
onde serão deslocados, prejuízos econômicos, no caso de imóveis comerciais, 
insegurança de cunho psicológico dentre outras preocupações.  
 
Assim, o Programa de Negociação e Desocupação visa o diálogo contínuo, 
participativo e democrático com a população afetada e suas organizações 
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representativas para que as mudanças que ocorrerão ou que possam vir a ocorrer no 
cotidiano delas, principalmente de comerciantes, moradores e usuários destes locais, 
sejam compensadas de forma justa e satisfatória. Sendo implementado de forma 
eficiente esse programa evita também o surgimento de possíveis conflitos sociais e 
judiciais.  
 
Assim, são objetivos deste programa: 
 
- Estimular formas participativas de discussão e negociação entre o empreendedor, 

os empresários das regiões e moradores diretamente afetados, as organizações 
representativas para que as medidas mitigadoras e compensatórias efetivamente 
atinjam seus propósitos; 

 
- Desenvolver processo transparente de negociação; 
 
- Solucionar possíveis imbróglios sociais e jurídicos; 
 
- Compensar e mitigar de forma justa e satisfatória as perdas econômicas, materiais 

e simbólicas oriundas dos impactos socioambientais do empreendimento. 
 
 
Sistemática de Implementação 
 
Esse programa deverá ser desenvolvido em articulação com os programas de 
Comunicação Social e Responsabilidade Social, através de reuniões e linhas diretas de 
comunicação entre empreendedor e os grupos afetados pela implantação do 
empreendimento, suas organizações representativas e quando necessário o poder 
público. No caso de desocupação temporária, além de reuniões e linhas de 
comunicação, deverá ser feito um cadastro da população afetada para que as devidas 
compensações sejam negociadas e efetuadas. 
 
11.11  Programa de Proteção de Patrimônio Cultural 
 
Introdução e Objetivos 
 
A área de implantação da expansão da Linha 4 do Metrô na zona sul da Cidade do Rio 
de Janeiro envolve importantes locais de expansão da cidade ao longo dos séculos XIX 
e XX. Quanto às ocupações mais antigas, a comparação com outras zonas litorâneas 
propicia a indicação de seu alto potencial arqueológico, acrescentando-se as 
informações etnográficas sobre a existência de várias aldeias indígenas e indícios de 
sambaquis na região em que se instalou a cidade. 
 
Esses elementos históricos e arqueológicos compreendem o contexto de ocupação da 
área de influência do empreendimento Expansão do Metrô Linha 4, sendo necessário o 
aprofundamento dos estudos nessa área para a identificação específica dos bens 
culturais afetados com sua implantação. 
 
Neste programa são propostos os seguintes objetivos específicos: 
 
- Aprofundar o conhecimento histórico sobre a área do empreendimento; 
- Elaborar e executar prospecções arqueológicas nos locais passíveis de intervenção; 
- Monitorar as obras de engenharia; 
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- Realizar o levantamento dos bens culturais diretamente afetados pelo 
empreendimento; 

- Realizar atividades de educação patrimonial. 
 
 
Sistemática de implantação 
 
A realização do programa de estudos sobre o patrimônio cultural compreende a ação 
necessária para o aprofundamento das informações históricas sobre a área de 
influência direta e para a realização de prospecções arqueológicas em fase anterior ao 
início das obras, conforme estabelecido na Portaria Iphan 230/2002. 
 
O programa requer a integração de informações sobre os aspectos históricos, 
etnográficos, arqueológicos, arquitetônicos e simbólicos relacionados ao universo 
populacional estudado. Os elementos patrimoniais identificados irão compor a 
caracterização da área e estabelecer os meios de proteção do patrimônio cultural. 
 
Em virtude da existência de áreas sob proteção dos órgãos de patrimônio nas 
instâncias municipal, estadual e federal, é necessária a consulta a estas instituições 
sobre as condições necessárias para a autorização das obras nestes locais.O projeto 
de estudos do patrimônio cultural e arqueológico deverá ser elaborado para obtenção 
de permissão de pesquisa junto ao Iphan, conforme o estabelecido pela portaria 
SPHAN 007/1988. 

Em caso de ocorrência de bens arqueológicos na Área de Influência Direta, estes 
deverão ser objeto de resgate arqueológico, para o qual um projeto específico deverá 
ser elaborado em fase posterior, com o mesmo procedimento de solicitação de 
permissão ao Iphan. 

Os bens edificados e seu entorno, assim como os locais de valor imaterial, registrados 
na área de estudo deverão ser acompanhados ao longo das obras em relação a 
eventuais interferências ocorridas em virtude do empreendimento, propondo-se as 
medidas preventivas para sua proteção. 

Os estudos e as prospecções arqueológicas deverão ser realizados em tempo hábil, 
anterior a execução das obras de engenharia e estabelecimento dos canteiros de 
obras e de armazenamento, estipulando-se as medidas preventivas no caso de haver 
bens arqueológicos ameaçados de serem atingidos pela implantação do 
empreendimento. 

Uma atividade importante, dado as características do empreendimento, que se 
realizará em áreas urbanizadas onde a pavimentação interfere na observação dos 
terrenos, consiste no acompanhamento das obras para a verificação de possíveis 
impactos sobre o patrimônio arqueológico. 

O plano de monitoramento das obras deverá ser elaborado a partir do detalhamento 
das atividades de engenharia, adequando-se as características das pesquisas 
arqueológicas e as das etapas construtivas. 

As atividades de educação patrimonial deverão ser realizadas em todas as fases de 
estudos, voltadas para a comunidade da área do entorno do empreendimento e para o 
pessoal de obras. 
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As etapas básicas do programa se desenvolvem conforme a sequência abaixo: 
 
- Elaboração do projeto de estudo do patrimônio cultural, onde deverão estar 

disponíveis os dados específicos de engenharia para o planejamento das 
prospecções arqueológicas, levantamento dos bens culturais, educação patrimonial 
e acompanhamento das obras de engenharia; 

 
- Apresentação do projeto de pesquisa ao Iphan para a obtenção da permissão de 

pesquisa; 
 
- Execução das pesquisas de aprofundamento sobre os bens culturais afetados pelas 

obras e proposição de medidas que garantam sua preservação, conforme sua 
natureza material (sítios arqueológicos, bens edificados) e/ou imaterial (áreas de 
atividades culturais); 

 
- Divulgação dos resultados da pesquisa para as instituições relevantes; 
 
- Elaboração de projeto de salvamento arqueológico e/ou plano de conservação de 

bens culturais que eventualmente possam ser impactados pelo empreendimento; 
 
- Ações de educação patrimonial direcionadas para a comunidade e para o pessoal 

de obras. 
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12. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
Este prognóstico ambiental considera dois cenários - sem o empreendimento e com o 
empreendimento - nos quais a partir do diagnóstico ambiental realizado e da análise 
dos impactos a serem gerados pelo empreendimento proposto poder-se-á inferir 
algumas tendências para os próximos cinco anos nas Áreas de Influência Direta e 
Indireta das obras da interligação da Linha 4 – Etapa I (em fase de construção) com a 
Linha 1 (Estação Expansão General Osório – Ipanema). 
 

• Prognóstico Sem o Empreendimento 
 
- Meio Socioeconômico 
 
O prognóstico socioambiental para os próximos cinco anos, considerando as  áreas de 
influência consideradas, sem a construção da expansão da Linha 4 do Metrô segue a 
tendência dos processos em curso na atualidade no que diz respeito ao Uso do Solo; à 
Dinâmica Demográfica e Modo de Vida; ao Sistema de Transporte; e à Dinâmica da 
Economia. 
 
Uso do Solo, Dinâmica Demográfica e Modo de Vida 
 
Apesar dos possíveis impactos sobre a região metropolitana do Rio do Janeiro, a 
ausência do empreendimento não provocará alterações significativas no uso do solo e 
na demografia da cidade como um todo. Porém, algumas poucas alterações deixaram 
de ocorrer nos bairros diretamente afetados. Essas alterações correspondem muito 
mais ao uso do solo e à paisagem do que à dinâmica demográfica.  
 
A AID considerada nos estudos da expansão da Linha 4 apresenta uma urbanização 
consolidada, segundo o próprio Plano Diretor da cidade, na qual o crescimento 
horizontal é quase inexistente e o crescimento vertical é bastante lento, em virtude da 
carência de espaço físico. Nas últimas décadas a tendência observada na Região 
Administrativa da Lagoa tem sido de decrescimento da população em 0,28% a.a., 
resultando num menor número de habitante por domicílios. Esse processo de 
deslocamento para fora da Zona Sul deverá permanecer na medida em que nos 
últimos cinco anos se observa uma grande valorização dos imóveis e dos alugueis nos 
bairros pesquisados, assim como no custo de vida, o que vem impedindo a 
permanência da classe média nestes bairros. A ausência do empreendimento em 
Ipanema e no Leblon apenas deixaria de valorizar os já bastante valorizados imóveis 
próximos aos acessos planejados ao Metrô. Seguindo a tendência de crescimento 
demográfico atual a população da RA da Lagoa estaria em pouco mais de 170 mil 
habitantes em cinco anos.  
 
Caso não ocorra a expansão da Linha 4 em direção à Zona Sul Oceânica as praças e 
espaços públicos onde se instalariam os canteiros de obra deixarão de ser 
temporariamente alterados em suas paisagens e usos atuais, evitando transtornos e 
alterações na vida cotidiana dos usuários e moradores locais. Haverá assim uma 
manutenção dos usos e formas espaciais presentes nestes espaços. Os grupos que 
utilizam esses espaços permaneceriam com seus usos e práticas espaciais. Não 
haveria, portanto, alterações no modo de vida da vizinhança, nos fluxos de circulação 
de pessoas, nem mesmo perdas materiais e/ou simbólicas. A interferência sobre os 
serviços de utilidade pública e o pequeno aumento da demanda sobre eles também 
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não ocorreriam, assim como não haverá melhoria na oferta de transporte público, 
nem na acessibilidade em virtude das novas estações e a ligação mais rápida entre o 
Centro da Cidade, a Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. 
 
Os conflitos e tensões sociais existirão mesmo sem a existência do empreendimento, 
contudo, não com a mesma natureza e finalidade. As demandas não girariam mais 
entorno do formato do projeto, seu traçado e seus impactos, mas sim exclusivamente 
sobre a demanda pela expansão da malha metroviária para atender a população 
carioca e residente na região metropolitana.  
 
Sistema de Transporte 
 
A não construção do trajeto proposto em questão provocaria um sério problema sobre 
o sistema metroviária da cidade do Rio de Janeiro, deixando uma descontinuidade na 
malha atualmente existente e em construção. Hoje, encontra-se em andamento a 
construção do trecho da Linha 4 do Metrô que ligará o bairro da Gávea à Barra da 
Tijuca. Sendo assim, a construção do trajeto entre a Estação General Osório até o 
traçado em construção se torna essencial para conectar a Linha 4 à Linha 1 do Metrô 
e para aumentar a extensão abrangida pelo serviço metroviário, aferindo assim 
funcionalidade à Linha 4 em construção. Sem essa alternativa de transporte de 
massa, toda a demanda da AID sobre os serviços de circulação de pessoas 
permanecerá dependente do sistema rodoviário, tendo em vista que inexiste outro 
projeto de transporte de massa em curso. As alternativas para solucionar os 
problemas de locomoção da cidade se concentrariam na expansão de rodovias e a 
implementação de novas estratégias para ordenar a circulação de automóveis e 
transportes coletivos. 
 
Outro reflexo sobre o sistema de transporte seria a manutenção da circulação sobre 
as rodovias, que se encontra totalmente saturadas. O aumento substancial da frota de 
veículos na cidade do Rio de Janeiro e na região diretamente afetada provocará nos 
próximos cinco anos o aumento da freqüência e do tamanho dos congestionamentos 
nas vias principais circulação dos bairros da Zona Sul e Zona Oeste, em particular na 
Avenida Niemayer no Vidigal; na Auto Estrada Lagoa – Barra na Gávea; nas Avenidas 
Ataulfo de Paiva e Delfim Moreira no Leblon; na Rua Visconde Pirajá e Avenida Vieira 
Souto em Ipanema; na Avenida Epitácio Pessoa na Lagoa; e Avenida das Américas na 
Barra da Tijuca. Segundo estudo produzido pelo IBGE em 2009, na primeira década 
do século XXI o município do Rio de Janeiro obteve um aumento de 3,4% ao ano no 
número de veículos, o que pode ser ainda maior na próxima década com a maior 
disponibilidade de crédito, a melhoria na renda e o crescimento da economia nacional 
possibilitando que mais indivíduos adquiram seus automóveis próprios. Numa previsão 
pessimista existirá na cidade do Rio de Janeiro mais de 2,2 milhões de automóveis 
circulando.  
 
Cabe lembrar ainda que nos próximos cinco anos a cidade do Rio de Janeiro sediará 
dois grandes eventos esportivos de importância internacional, Copa do Mundo de 
Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Esses dois mega eventos 
aumentaram de maneira substancial o fluxo de pessoas na cidade e em particular nos 
bairros da Zona Sul, onde se concentra uma significativa fração dos serviços de 
hotelaria e de atrações turísticas. Em suma o acréscimo no contingente de pessoas na 
cidade e na AID provocará uma sobrecarga sobre os serviços de transporte público e 
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sobre as vias de circulação, podendo ter reflexo direto sobre a realização dos eventos, 
no atendimento dos turistas e  na vida da população residente.  
 
Percebe-se que a ausência do empreendimento tem efeito direto sobre toda a cidade 
do Rio de Janeiro, uma vez que todos os usuários do sistema de transporte público 
poderão ser beneficiados com a expansão da Linha do Metrô, sendo assim, os feitos 
sobre o tráfego também ocorrerão em toda Região Metropolitana. 
 
Por outro lado, a não execução do empreendimento representaria a inexistência de 
impacto sobre as vias de transporte nos bairros de Ipanema, Leblon e Lagoa durante 
o período de vigência da obra. Deste modo, não haveria fechamento de ruas, 
mudança de tráfego, aumento nos congestionamentos, aumento no número de 
tráfego pesado, degradação das vias e outros impactos sobre as vias de transporte, 
que causariam transtornos a população residente, trabalhadores e a freqüentadores 
dos bairros por mais de 2 anos. Além disso, não haveria uma sobre pressão adicional 
sobre o serviço prestado pela Linha 1 do Metrô. 
 
Dinâmica Econômica  
 
Sem o empreendimento a dinâmica econômica da AII e da AID manteria o padrão de 
avanço proveniente do desenvolvimento econômico da cidade e de todo o país, 
acrescido dos investimentos para atender os dois grandes eventos que estão por vir 
nos próximos cinco anos. Esse processo de melhoria da economia pode ser 
constatado, dentre outras formas, a partir da valorização dos imóveis nos bairros da 
Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao que tudo indica mesmo sem o empreendimento o 
município do Rio de Janeiro manterá um crescimento de 9,5% a.a. no PIB  
 
A construção do Metrô Linha 4 consiste um projeto complementar que daria 
funcionalidade ao trecho entre São Conrado e Barra da Tijuca já em construção, e sua 
não implementação representaria um grande prejuízo à cidade. Além disso, este 
projeto faz parte do programa de encargos do Governo do Estado junto ao Comitê 
Olímpico Internacional, que em caso de não comprimento pode vir a gerar prejuízos 
morais e financeiros para a cidade. A ausência de uma conexão rápida e de massa 
entre a Zona Oeste, Zona Sul e Centro da Cidade pode vir a provocar prejuízos 
financeiros não só durante os Jogos, mas também na vida cotidiana da cidade por 
conta do agravamento dos engarrafamentos e do tempo de deslocamento das 
pessoas.  
 
Do ponto de vista do mercado de trabalho e da arrecadação governamental não 
seriam gerados os quase 35 mil empregos diretos para construção da Linha 4 e 
também não haveria arrecadação por conta das obras e da operação do Metrô. No 
entanto, a representação do contingente de mão-de-obra empregada e do montante 
arrecadado seria apenas complementar ao conjunto da realidade carioca, de mais de 
4 milhões de trabalhadores e uma receita de 9 bilhões, não possuindo uma 
importância muito significativa. 
 
Por fim, apesar da ausência do empreendimento, os estabelecimentos comerciais e de 
serviços continuariam a ter um aumento expressivo da demanda por produtos e 
serviços, por conta da melhoria generalizada do emprego, da renda e do nível de 
consumo previstos, porém haveria a perda do elemento acessibilidade que poderia 
auferir maiores lucros aos comerciantes localizados próximos às estações projetadas 
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do metrô. Todavia, também seriam estes empresários que deixariam de sofrer as 
perdas temporárias resultantes do fechamento das ruas, limitação da passagem de 
pedestres e aumento dos incômodos gerados durante as obras. Alguns poucos 
estabelecimentos, como bancas de jornal e floriculturas, deixariam de ser removidos, 
que apesar de terem uma importância particular, não representariam perdas 
econômicas de grande magnitude. 
 
- Meio Físico 
 
Sem a construção do trecho do Metrô proposto no estudo, é possível que a malha de 
drenagem natural e artificial da Área de Influência Direta e Indireta fique sujeita à 
mesma dinâmica fluvial verificada no diagnóstico deste estudo. Em épocas chuvosas 
pode-se esperar que sedimentos oriundos das encostas do maciço da Tijuca sejam 
transportados até os canais principais, o que poderia contribuir para o assoreamento 
dos corpos hídricos e eventuais alagamentos, já comuns no cotidiano da área em 
estudo. 
 
Em curto prazo, a não construção do trecho do Metrô em questão geraria um quadro 
favorável à manutenção da qualidade do ar observada no diagnóstico ambiental deste 
estudo, classificada como predominantemente boa a regular ao longo de quase todo o 
ano na estação de monitoramento de Copacabana. Porém, considerando que os 
poluentes atmosféricos encontrados na área de estudo são majoritariamente oriundos 
da descarga dos veículos automotores devido à inexistência de atividades industriais 
na AII e AID, um expressivo e possível aumento no fluxo de veículos, típico de locais 
com sistema de transporte públicos deficitário, pode contribuir para uma deterioração 
da qualidade do ar em longo prazo.  
 
O crescimento da frota de veículo pode ter como conseqüência um aumento dos os 
níveis de concentrações dos principais poluentes atmosféricos urbanos, tais como 
NOx, CO, SO2, hidrocarbonetos e material particulado. Tais poluentes atualmente se 
encontram bem abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA no 03/90, o 
que corrobora para a boa qualidade do ar encontrada na área de estudo. A localização 
espacial da AII e da AID dificultaria que um pequeno aumento das emissões 
veiculares comprometa a qualidade do ar da área em estudo, uma vez a dinâmica de 
ventos existente no litoral e em áreas sem construções, tais como a Lagoa Rodrigo de 
Freitas favoreceria a dispersão dos poluentes atmosféricos. 
 
Sem a construção da expansão da Linha 4 do Metrô, é possível que sejam mantidos 
ou até mesmo agravados os padrões de níveis de ruído observados através das 
mensurações de níveis de ruído realizadas para este estudo, uma vez que a não 
ampliação do sistema metroviário pode gerar uma demanda por maior quantidade de 
veículos automotivos, sejam eles coletivos ou individuais. O incremento da quantidade 
e fluxo de veículos implica no aumento do nível de ruído ambiente decorrente do ruído 
gerado por cada veículo individualmente e pelo engarrafamento ocasionado pelo 
excesso dos mesmos.  
 
Como as principais fontes de ruído observadas na Área de Influência Direta e Indireta 
são provenientes dos veículos automotores, o acréscimo dos níveis de ruído pode 
aumentar o incômodo dos moradores e transeuntes da área de entorno, uma vez que 
o diagnóstico ambiental do presente estudo apontou que todos os pontos mensurados 
apresentaram valores de ruído superiores àqueles estabelecidos pela legislação em 
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vigor. Porém, este possível aumento deve ocorrer em longo prazo e de maneira 
paulatina, podendo ser minimizado através do desenvolvimento de políticas públicas 
voltadas ao conforto acústico da população. 
 
No que se refere à estabilidade dos solos, a não implantação do empreendimento não 
traria implicações significativas às áreas de influência, esperando-se que sejam 
mantidas as características encontradas atualmente. É pouco provável que outro 
empreendimento de características semelhantes seja implantado na área em estudo, 
e, para haver interferência na estabilidade dos solos na maior parte da AID, a 
escavação é uma atividade essencial, uma vez que esta está predominantemente 
localizada em áreas planas, com baixa susceptibilidade a ocorrência de deslizamentos, 
e com amplos e sucessivos aterros, o que dificulta o acesso ao solo propriamente dito, 
protegendo-o, de certa forma. Para a parcela da AII e AID assentada em relevos de 
degradação, caracterizada como áreas de alta vulnerabilidade devem continuar a 
ocorrer eventuais movimentos de massa, principalmente nas épocas chuvosas. 
 

• Prognóstico com o Empreendimento 
 
- Meio Socioeconômico 
 
O prognóstico socioambiental para os próximos cinco anos para as Áreas de Influência 
e Intervenção com a construção da expansão da Linha 4 do Metrô, potencializaria 
algumas das tendências dos processos em curso na atualidade no que diz respeito ao 
Uso do Solo, Dinâmica Demográfica e Modo de Vida; ao Sistema de Transporte; e a 
Dinâmica da Economia, mas por outro lado os impactos do empreendimento também 
podem vir a alterar alguns dos processos em vigor espacialmente localizados nas 
áreas de estudo. 
 
Uso do Solo, Dinâmica Demográfica e Modo de Vida 
 
A construção da Linha 4 do Metrô provocaria alguns impactos sobre a Região 
Metropolitana do Rio do Janeiro, em especial a Zona Sul Oceânica, alterando 
pontualmente o uso do solo, porém sem efeito sobre a dinâmica demográfica. O efeito 
deste empreendimento sobre a dinâmica demográfica será quase nulo uma vez que 
não haverá remoções de famílias e a área do empreendimento possui uma 
urbanização consolidada, com uma tendência de lento esvaziamento demográfico. 
Portanto, os maiores impactos se darão em virtude da alteração do uso do solo e da 
paisagem nas áreas de intervenção, com efeito direto sobre o modo de vida local. 
Seguindo a tendência atual, nos próximos cinco anos a RA da Lagoa terá um 
decréscimo de pouco mais de 1% da sua população atual. 
 
Nas áreas das praças, parques e espaços públicos onde se instalarão os canteiros de 
obras ocorreriam grandes e importantes alterações temporárias nas dinâmicas 
cotidianas, nos usos e na paisagem durante a fase de construção e funcionamento das 
estações. Alguns grupos sociais, principalmente os idosos e as crianças teriam que 
deixar de freqüentar este espaço de lazer e de encontro, por conta do novo uso que 
será imposto. Haveria, neste caso, perdas concretas e simbólicas. A praça também 
seria parcialmente alterada em sua forma original incluindo-se posteriormente os 
acessos à estação, o que levaria à mudanças da paisagem, associado a remoção 
temporária de objetos e monumentos históricos e culturais. Deve-se destacar que as 
praças são espaços construídos historicamente e fazem parte da formação 



 
 

 

 

EIA das Obras de Interligação da Linha 4 com a Linha 1 12-6

socioespacial dos bairros, possuindo portanto uma importância singular. A instalação 
das estações de metrô e seus acessos nestas localidades resultaria numa nova 
dinâmica de circulação e ocupação do solo e do espaço público. 
 
Tanto as obras como o funcionamento das estações, poços e saídas de emergências 
poderão gerar incômodos na vizinhança produzindo barulho, vibrações e aumento da 
poluição do ar. A interferência sobre os serviços de utilidade pública e o aumento de 
demanda sobre eles serão outro transtorno a população local. No universo de cinco 
anos os impactos sobre a vizinhança se darão nos primeiros três anos durante o 
período das obras. Por outro lado, durante a operação haverá melhoria na oferta de 
transporte público, na acessibilidade em virtude das novas estações e uma maior 
interligação entre Zona Sul, Centro da Cidade, a Zona Norte e Zona Oeste. 
 
Cabe acrescentar que o funcionamento da Linha 4 do Metrô possibilitará a redução do 
transporte automotivo produzindo um aumento na qualidade ambiental da cidade e 
em particular da Zona Sul pela diminuição da poluição atmosférica e sonora produzida 
pelo menor número de veículos em circulação previstos. 
 
A presença das obras para as novas estações num primeiro momento poderá causar a 
queda nos alugueis, mas com o fim das obras resultará numa pequena valorização 
imobiliária. Essa valorização não será maior por conta da grande valorização atual do 
solo urbano na região. Esse aumento do valor do solo urbano terá um reflexo quase 
insignificante, sobre o processo de êxodo da classe média dos bairros da Zona Sul por 
não representar uma valorização em escala. 
 
Os conflitos e tensões sociais e os impactos produzidos permaneceriam e se 
agravariam no decorrer da obra em face das obras de implantação do 
empreendimento. Os impactos diretos da obra como ruído, fechamento de ruas, 
aumento da circulação de veículos de grande porte, perdas de acesso a garagens e a 
vagas públicas, e perdas de patrimônios, bens e espaços públicos, mesmo que 
temporários, tenderiam a gerar conflitos entre os indivíduos e grupos impactados e o 
empreendedor. Na fase de operação as demandas por novas linhas, em especial a 
expansão da Linha 4 até a Alvorada e ao Centro via Humaitá, permaneceriam na 
sociedade carioca. Haveria ainda a manutenção da pressão sobre a melhoria dos 
serviços metroviários em face do aumento do número de usuários do sistema. 
 
Sistema de Transporte 
 
A construção do trajeto General Osório – São Conrado conectará a Linha 1 do Metrô 
da Linha 4 em construção, provocando um aumento significativo da malha metroviária 
atual em aproximadamente 12 km, articulando as Zonas Oeste, Sul, Norte, Centro da 
cidade e futuramente Niterói e São Gonçalo através da Linha 3. O aumento da 
abrangência do transporte de massa diversificará a oferta de serviços para circulação 
de pessoas, permitindo uma maior independente sobre o sistema rodoviário. Assim, a 
expansão da malha metroviária se articularia a outras soluções alternativas para o 
sistema de transporte buscando solucionar os problemas de locomoção da cidade do 
Rio de Janeiro. 
 
Durante sua operação a Linha 4 do Metrô atenderá até 330 mil passageiros por dia o 
que aliviaria a pressão sobre o sistema rodoviário e sobre o serviço de ônibus e vans 
da região. O sistema rodoviário e os serviços de transporte coletivo encontram-se 
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amplamente saturados e a expansão da malha metroviária seria uma possibilidade 
para melhoria destes serviços, mesmo havendo a perspectiva de aumento do número 
de veículos na cidade do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana. 
 
Deste modo, com a maior amplitude dos serviços de metrô a pressão sobre sistema 
viário, resultante do aumento da frota de veículos na cidade do Rio de Janeiro e na 
região diretamente afetado, será minimizada. A tendência é que mesmo com o 
crescimento de mais de 4% a.a. da frota de veículos do município, nos próximos cinco 
anos, haja uma redução no fluxo de veículos e nos congestionamentos nos bairros da 
Zona Sul. Acrescenta-se ainda a demanda da crescente frota de veículos, o aumento 
da população presente na cidade do Rio de Janeiro atraídas pela realização da Copa 
do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Esses dois mega 
eventos, e outros de menor porte que estão previstos, aumentarão de maneira 
substancial o fluxo de pessoas na cidade, a demanda pelos serviços de transporte e o 
aumento na circulação de veículos na cidade como um todo, mas majoritariamente 
nos bairros da Zona Sul, onde se concentra uma significativa fração dos serviços de 
hotelaria e de atrações turísticas. No período destes eventos o serviço de metrô será 
de suma importância para o deslocamento do público e da população da cidade, 
sempre articulado a outros serviços de transporte. 
 
Para a população usuária dos serviços do metrô haverá uma redução significativa do 
tempo de trajeto entre a Barra da Tijuca à Ipanema e ao Centro da cidade, através da 
Linha 1; redução do estresse produzido pelos congestionamentos e pelas dificuldades 
para estacionamento; e redução dos riscos de acidentes de trânsito. 
 
Por outro lado, durante a execução das obras do empreendimento, nos próximos 3 
anos, algumas das ruas na proximidade dos canteiros de obras serão fechadas, 
funcionaram em meia pista e terão o sentido do tráfego alterado. Essas intervenções 
e o aumento do fluxo de veículos pesados intensificaram os congestionamentos nos 
bairros de Ipanema, Leblon e Lagoa, assim como poderão degradar as vias de 
circulação. O bairro do Leblon será o mais impactado com o fechamento da Av. 
Ataulfo de Paiva em dois pontos, obrigando o redirecionamento do tráfego para vias 
secundárias do bairro e da Lagoa. As ruas secundárias são bastante estreitas e 
dificilmente conseguiriam absorver o intenso tráfego, o que causaria intensos 
engarrafamentos e a possibilidade de acidentes.  
 
Dinâmica Econômica  
 
Com a execução do empreendimento a dinâmica econômica da AII, da AID e da área 
de Intervenção sofrerá algum avanço. Este crescimento econômico tem que ser 
compreendido dentro do contexto atual de desenvolvimento econômico da Cidade e 
de todo o país, e do projeto de construção de uma cidade global para atender os 
grandes eventos internacionais que estão por vir nos próximos cinco anos. Neste 
sentido a expansão da malha metroviária para Zona Sul Oceânica faz parte deste 
projeto de cidade global voltada para atender os visitantes e para o desenvolvimento 
do setor de comércio e serviços ligados ao turismo. 
 
A construção do Metrô Linha 4 é vital para a Cidade e para os futuros eventos 
internacionais previstos, pois ligará de forma rápida e em grande escala a região da 
Zona Sul com maior apelo turístico e onde estão situados a maior parte dos serviços e 
atrações para visitante com a Zona Oeste, onde estará situada a maior parte das 
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instalações esportivas e os novos equipamentos previstos. Para a cidade será a 
conexão entre a área consolidada da cidade, Centro e Zona Sul, com a área em franca 
expansão urbana, a Zona Oeste. Essa conexão rápida e de massa entre a Zona Oeste, 
Zona Sul, Centro da Cidade e Zona Norte promoverá um retorno financeiro num 
menor prazo de tempo. 
 
Com relação ao mercado de trabalho e a arrecadação governamental o 
empreendimento gerará no ápice das obras cerca de 34.000 empregos e terá que 
arcar com alguns impostos por conta dos serviços e produtos utilizados durante as 
obras e na operação do metrô. Entretanto, o percentual de trabalhadores empregados 
e do montante arrecadado pelo projeto teria uma importância apenas significativa no 
contexto atual de ampla demanda por mão-de-obra e alta arrecadação de impostos 
prevista para os próximos anos. 
 
Por fim, os estabelecimentos comerciais e de serviços da AID terão um aumento 
maior que a atual demanda em expansão por conta da melhoria generalizada do 
emprego e da renda, pois acrescentaram a demanda atual as vantagens locacionais 
de estarem situados próximos às estações do metrô. Todavia, esses empresários 
durante os três primeiros anos sofreram perdas em virtude do fechamento das ruas, 
limitação da passagem de pedestres e aumento dos incômodos gerados durante as 
obras. Alguns poucos estabelecimentos como bancas de jornal e floriculturas serão 
removidos de seus pontos originais. 
 
- Meio físico 
 
As obras de expansão da Linha 4 do Metrô gerariam impactos ao meio físico no que 
tange à qualidade do ar, aos níveis de ruído, aos recursos hídricos, produção de 
resíduos sólidos e estabilidade dos solos. Em relação à qualidade do ar, é esperado 
um aumento da emissão de poeira e gases nas áreas de influência deste estudo 
decorrente da escavação das futuras estações, saídas de emergência, poços de 
ventilação, e do aumento da circulação de veículos. Este aumento da concentração de 
poluentes atmosféricos, por sua vez, contribuirá para uma alteração na qualidade do 
ar da área de estudo, conforme estimado e detalhado no Capítulo 10 – Identificação e 
Avaliação dos Impactos Ambientais. Esta alteração deve ser mais sentida no decorrer 
do ano de 2012 devido à intensidade das obras neste período e pontualmente nos 
canteiros da Leopoldina e do Jardim de Alah por conta da instalação de uma central de 
concreto nos mesmos, o que levará a um aumento da emissão de material 
particulado.  
 
Entretanto, esta alteração não se dará de forma contínua e nem terá caráter 
definitivo. Uma vez cessada as obras e reduzida a quantidade de veículos mobilizados 
para a execução da mesma, é esperado que haja um retorno da qualidade do ar à 
suas condições anteriores ao início das obras. Considerando que, além da redução de 
veículos utilizados pela obra, haverá ainda uma sensível diminuição de veículos em 
circulação proveniente da inauguração do trecho do Metrô em questão, há ainda a 
possibilidade de o empreendimento ocasionar uma melhoria da qualidade do ar nos 
anos iniciais de sua operação. Esta melhoria é esperada visto que as emissões 
veiculares foram apontadas como as principais fontes de poluentes atmosféricos para 
a área em estudo.  
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No que se refere aos níveis de ruído e vibrações, estes seriam produzidos a partir da 
movimentação e operação de máquinas, explosões e escavações, e, em conjunto com 
o aumento da circulação de veículos, acarretaria num aumento dos níveis de ruído 
encontrados na AII, AID e Áreas de Intervenção. Este incremento do nível de ruídos e 
vibrações requereria cautela uma vez que medições de ruído na AID e áreas de 
intervenção do canteiro da Lagoa e da Leopoldina evidenciaram que o nível de ruído 
ambiente atualmente se encontra acima dos limites estabelecidos pela prefeitura 
municipal e pelas NBRs 10.151 e 10.152.  
 
Os impactos mais sentidos seriam provenientes das atividades realizadas a céu 
aberto, enquanto a escavações de túneis e explosões serão pouco impactantes devido 
ao abafamento gerado pela profundidade onde as atividades serão realizadas. Porém, 
a escavação dos túneis resultaria em vibrações que, eventualmente, poderiam ser 
sentidas nas edificações mais próximas aos canteiros. O entorno das futuras estações 
e o canteiro da Leopoldina seriam os mais críticos em relação ao aumento de ruídos e 
vibrações, pois serão locais de intervenção direta e, no caso do Jardim de Alah e da 
Leopoldina teriam ainda central de concreto e estocagem de aduelas, gerando uma 
movimentação de veículos ainda maior. Em conjunto com os congestionamentos, que 
poderiam ser causados pelos desvios do tráfego necessários para viabilizariam as 
obras, o aumento da circulação de veículos pesados contribuiria para o aumento dos 
níveis de ruído. 
 
Uma vez as obras finalizadas, caso implantado o empreendimento, este quadro, 
porém, deverá ser revertido. Apesar de ser estimada na passagem dos trens uma 
pequena produção de ruídos e vibrações a ser sentida próximo aos poços de 
ventilação, a redução do número de veículos ocasionada pelo aumento da oferta do 
transporte público tenderia a favorecer uma redução nos níveis de ruídos na AII e AID 
de uma maneira geral, seguindo o mesmo padrão da qualidade do ar. Porém, não há 
garantia que esse padrão de melhoria da qualidade do ar e dos níveis do ar possa 
perdurar por muito tempo, pois o número de veículos novos nas ruas é uma tendência 
comprovada no Rio de Janeiro e, em longo prazo, devem fazer parecer irrelevante às 
melhorias de níveis de ruído e da qualidade do ar verificada nos anos iniciais da 
operação da expansão da Linha 4 do Metrô. 
 
A produção de resíduos sólidos é algo comum em obras civis e a magnitude desta 
obra fará com que seja gerada uma quantidade enorme dos mesmos. Estes resíduos 
seriam provenientes das escavações dos túneis, estações, poços de ventilação, saídas 
de emergência e da própria obra como um todo. Apesar da quantidade ser expressiva, 
é previsto que o material de bota-fora seja disposto em conformidade com a 
legislação em vigor, não acarretando em consequências negativas à população 
atingida. 
 
A execução das obras para implantação da expansão da Linha 4 envolveria o emprego 
de uma série de trabalhadores e a utilização de diversas máquinas e equipamentos 
que poderiam gerar reflexos negativos quanto aos recursos hídricos. Enquanto o 
esgoto sanitário gerado pelos trabalhadores do empreendimento poderia gerar a 
poluição dos recursos hídricos nos canteiros de obras caso não seja disposto de forma 
adequada, a água proveniente da lavagem de veículos e equipamentos nos canteiros 
também poderia comprometer a qualidade dos corpos d’água se despejada 
diretamente nos corpos hídricos. Além disso, a utilização de equipamentos pesados 
torna necessário o armazenamento e a utilização de combustíveis e lubrificantes, 
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operações estas sujeitas a falhas e acidentes, resultando em derramamentos, que 
poderiam vir a poluir o solo e os recursos hídricos. Entretanto, medidas tradicionais, 
como a implantação de banheiros acoplados ao sistema de tratamento de esgoto 
existente faz com que a poluição resultante do lançamento de efluentes líquidos seja 
mínima e dentro dos padrões exigíveis, e eventuais volumes derramados por 
acidentes costumam ser muito pequenos historicamente na construção desse tipo de 
empreendimento. 
 
Outra alteração esperada em relação aos recursos hídricos é uma pequena 
reorganização da drenagem superficial e subterrânea devido às obras que, por sua 
vez, poderiam gerar consequências para a estabilidade do solo. Um eventual e 
pontual rebaixamento do lençol freático poderia alterar a capacidade de suporte dos 
solos, o que poderia resultar em recalques indesejáveis nas edificações localizadas no 
raio de influência do ponto de rebaixamento, principalmente se estas estiverem 
situadas sobre camadas compressíveis. 
 
- Meio Biótico 
 
Não se esperam alterações no meio biótico decorrentes das intervenções previstas 
pela implantação do empreendimento, tendo em vista as características das obras, 
que se concentram integralmente em áreas urbanas consolidadas. 
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13. CONCLUSÕES 
 
O empreendimento de Interligação da Linha 4 com a Linha 1, resultará em um ganho 
de qualidade ambiental para o município do Rio de Janeiro como um todo, 
particularmente para a região da Zona Oeste (Barra da Tijuca) e da Zona Sul (Leblon, 
Ipanema e Copacabana), visto que o fluxo de tráfego na interligação rodoviária entre 
esses bairros e o Centro da cidade há muito atingiu o ponto de saturação, deixando de 
oferecer condições operacionais adequadas tanto para o tráfego de veículos 
particulares como de coletivos. 
 
Foram estudadas no EIA alternativas de diretriz e de traçado para a interligação, 
sendo selecionada a ligação da Linha 4 na Estação Gávea (Etapa I - Barra da Tijuca), 
trecho em construção, com o tramo Sul da Linha 1 (Expansão da Estação General 
Osório), bem como foram também estudados traçados dessa diretriz escolhida e que 
levaram a seleção final do trecho objeto do estudo ambiental, conforme detalhado no 
capítulo de caracterização do empreendimento. 
 
Durante as análises depreendidas concluiu-se que o projeto proposto trará um amplo 
ganho ambiental para a região impactada, configurando-se como um equipamento 
ambientalmente adequado para o transporte de passageiros e com grande 
capacidade, caracterizando-se como sendo um efetivo transporte de massa, destinado 
a atender à ligação da Barra da Tijuca e da Zona Sul, áreas de urbanização 
consolidadas, com o Centro da cidade, área que concentra boa parte dos negócios e 
do comércio do município, como uma capacidade de transportar 340 mil 
passageiros/dia com grau adequado de conforto, segundo dos dados dos estudos de 
demanda elaborados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, até meados de 2040. 
 
Com base na diretriz e traçado selecionados, foram definidas áreas de influência e 
empreendido um amplo diagnóstico ambiental, considerando as recomendações da 
Instrução Técnica DILAM no 18/2011. Com base nos resultados desses estudos foi 
feita uma análise da avaliação de impactos ambientais, uma análise integrada e 
recomendadas medidas mitigadoras, conforme metodologia consagrada apresentada 
no capítulo 10 deste EIA. 
 
A avaliação de impactos elaborada pela equipe multidisciplinar envolvida evidenciou 
30 (trinta) impactos negativos, sendo 11 (onze) pouco significativos (PS), 14 
(quatorze) significativos (S) e 5 (cinco) muito significativos (MS), podendo todos 
serem minimizados com a implementação de um conjunto de medidas mitigadoras e 
programas ambientais propostos com a finalidade de minimizar os seus efeitos 
ambientais. Os principais impactos negativos dizem respeito à fase de obras, onde 
incômodos relacionados à operação dos canteiros de obras e os conseqüentes desvios 
de trânsito necessários se farão sentir pela população impactada durante no máximo 
3 (três) anos. Destaca-se ainda no contexto dos impactos negativos a questão do 
grande volume de bota-fora gerado pela necessidade de escavação dos túneis e 
estações, que será transportado para disposição para área já licenciada. 
 
Em síntese, os impactos negativos mais significativos recaem sobre o meio 
socioeconômico e sobre o meio físico, com predominância do primeiro, sendo, contudo 
passíveis de mitigação e controle. 
 
O estudo apontou ainda 7 (sete) impactos positivos, sendo 3 (três) de grande 
importância (GRA), 2 (dois) de média importância (MED) e 1 (um) de pequena 
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importância (PEQ), com a proposta de implementação de medidas potencializadoras 
de seus efeitos. Os principais impactos ambientais positivos estão relacionados com a 
diminuição da poluição atmosférica, decorrente da retirada de circulação de veículos 
particulares e de transporte coletivo das vias de ligação entre a Barra da Tijuca e a 
Zona Sul com o Centro da cidade, bem como a melhoria da qualidade de vida da 
população que necessita se deslocar entre esses pólos e que terá uma diminuição 
significativa do tempo de deslocamento no seu dia a dia. Efeitos positivos relacionados 
à atividade à econômica na região e à geração de empregos temporários e 
permanentes também foram identificados, bem como um incremento na arrecadação 
de impostos em todos os níveis, tanto durante a fase de obras e como de operação. 
 
Em síntese, os impactos positivos de maior relevância recaem sobre a questão da 
diminuição da poluição atmosférica, da melhoria da qualidade de vida dos futuros 
usuários, nas condições e na oferta do transporte urbano do sistema como um todo, 
além do aumento da oferta de empregos e na dinamização da economia local e 
municipal. 
 
Cotejando-se os impactos positivos e os negativos, depreende-se claramente pela 
viabilidade ambiental do empreendimento, desde que tomadas às medidas 
mitigadoras e empreendidos os programas ambientais de monitoramento e controle 
recomendados. 
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15. EQUIPE TÉCNICA 
 
15.1 Relação de Todos os Profissionais  
 
• Equipe Chave 
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Função Formação/Nome 
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Subcoordenador do Meio Físico Engº Civil - João Claudio Martins Cassar 

Subcoordenador do Meio Biótico Engº Florestal - Wilson Higa Nunes 

Subcoordenador do Meio Antrópico Engº Agrônomo – Marcos de Macedo Dertoni 

Coord. da Avaliação de Impactos Ambientais Engº Agrônomo – Carlos Fernando Barroso Montano 

Coord. da Caracterização do 
Empreendimento 

Engº Civil - Mário Sérgio Pimentel 

 
 
• Equipe Complementar 

 

Equipe Complementar 

Função Nome 

Geógrafa Rita de Cássia Laignier Rolim 

Arqueóloga Lígia Zaroni 

Economista Luiz Felipe B. Araújo 

Bióloga Júnior 1 Ana Carolina Campos 

Biólogo Sênior Paulo Cordeiro 

Hidróloga Vivian M. do Amaral 

Geógrafa Stella Peres Mendes 

Geoprocessamento Fernanda A. P. Teixeira 

Advogada Christianne Bernardo 

Geógrafo Luiz Jardim de Moraes Wanderley 

Geógrafa Juliana Mattos de Freitas 
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Assinatura 
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Arqueologia 
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Equipe Técnica 
Registro do IBAMA / 
Registro Profissional 

Função no Estudo de Impacto 
Ambiental 
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CURRICULO VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome: Pedro Luiz Aleixo Lustosa de Andrade 
Nacionalidade: Brasileira 
Nascimento: 20/12/1956 
Profissão: Engenheiro Agrônomo 
Registro Profissional: Crea/RJ nº 44.052-D 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Graduação: Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 

1979. 
• Mestrado em Planejamento Regional - IPPUR/UFRJ, Rio de Janeiro. 2003 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
MPU – Metrópoles Projeto Urbanos, a partir de 2008, como coordenador técnico: 
- Regularização Fundiária das Comunidades de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, para 

aproximadamente 4.000 famílias. OAS/Cehab, Rio de Janeiro/RJ, 2008-... 
 
Como sócio-diretor da Agrar-Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda., a partir de 
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- Assessoria à Coordenação da elaboração do EIA/Rima da UTE Porto do Açu, MPX (2007 em 

andamento). 
- Coordenação Técnica do Acompanhamento da Implantação do PBA da PCH Sítio Grande, 

Neoenergia (2008 em andamento);  
- Coordenação Técnica do Acompanhamento da Implantação do PBA das PCH’s Pirapetinga e 

Pedra do Garrafão, Neoenergia (2007 em andamento);  
- EIAs/Rima do Ramal do Agreste e do Sistema Adutor do Agreste Pernambucano, partes 

integrantes do Projeto de Integração das Águas do rio São Francisco com Bacias do 
Nordeste Setentrional, Consórcio CRA-Engecorps / Ministério da Integração Nacional / 
Funcate (2008/2009);  

- Projetos Básicos Ambientais do Meio Socioeconômico para o UHE Dardanelos – MT, para a 
Planave / Neoenergia / Eletronorte (2006);  

- Levantamento Arqueológico na área do Projeto de Integração das Águas do rio São 
Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional, para o Consórcio Logos-Concremat / 
Ministério da Integração Nacional / Codevasf (2006);  

- PBA de Indenização e Remanejamento da População afetada pela Construção do 
Reservatório de Batalha (MG/GO). Envolvendo: Levantamento socioeconômico das famílias 
diretamente afetadas, identificação das localizações dos imóveis e moradias, e elaboração 
do Projeto Básico propriamente dito. Furnas.(2006);  

- PBA do Projeto de Integração das Águas do rio São Francisco com Bacias do Nordeste 
Setentrional, para o Consórcio Logos-Concremat / Ministério da Integração Nacional / 
Codevasf (2005/2006);  

- Estudo de Impacto Ambiental, Projeto Básico Ambiental do Gasoduto Meio Norte. 
Agrar/Ecology. Cliente: TMN Transportadora S/A. Estudo de Impacto Ambiental, Relatório 
de Impacto Ambiental, Projeto Básico Ambiental (PBA), Plano de Gerenciamento de Risco e 
serviços complementares para a obtenção das Licenças Prévia de Instalação, referentes a 
obras de construção do Gasoduto Meio Norte. CE, PI e MA. 2004-2006. 

- Metodologia de Educação Ambiental do Distrito Federal - Desenvolvimento de Metodologia 
de Educação Ambiental, especificação acompanhamento da produção dos multimídias 
necessários com especial atenção ao Manejo de Recursos Hídricos do Distrito Federal. 
Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal. (2004);  

- Estudos para do Projeto de Irrigação de Jaíba - Estudos dos aspectos ambientais, 
levantamento de obras e equipamentos, exceto os eletromecânicos, definição do lay-aut de 
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obras de engenharia, orçamentação e avaliação ambiental, econômica, financeira e social 
para o estabelecimento de Parceria Público Privada. Enerconsult S/A;  

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara - 
Elaboração dos estudos envolvendo Sinopse Geopolítica, Sócio-Econômica e Ambiental; 
Base Cartográfica, SIG e Banco de Dados; Levantamento e Cadastro de Dados Básicos; 
Caracterização dos Temas Ambientais; Avaliação Integrada e Análise Prospectiva. 
Feema/BID (2003/2006);  

- Elaboração do Projeto Básico nas adjacências do Lago Xingó e Estudo de Impacto Ambiental 
EIA/RIMA, no Estado do Sergipe - Elaboração do Projeto Básico de Irrigação de 12.000ha e 
atendimento às áreas de sequeiro intermediárias, localizadas nas adjacências do Lago Xingó 
e Estudo de Impacto Ambiental EIA/RIMA, compondo a 1ª fase do Empreendimento Canal 
Xingó, no Estado de Sergipe, em duas etapas: Etapa 1 – PBA e EIA/RIMA de uma área 
irrigada de 6.000ha e abastecimento de áreas de sequeiro intermediárias, localizadas na 
Área 1; Etapa 2 – PBA e EIA/RIMA de uma área irrigada de 6.000ha e abastecimento de 
áreas de sequeiro intermediárias, localizadas nas Áreas 2 e 3. (2003 a 2005); 

- Cadastro de Usos e Usuários de Recursos Hídricos Superficiais da Bacia da Baía de 
Guanabara - Cadastro dos principais usuários das águas superficiais contribuintes da Baía 
de Guanabara, localizados nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Magé, 
Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Caxias, Nova Iguaçu, Queimados São 
João de Meriti e Belford Roxo (2004);  

- Membro da Equipe Técnica, participou da Consolidação dos Estudos de Impactos Ambientais 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco às Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentorial (2004);  

- EIA/Rima para o Transporte Metroviário de Passageiros da Linha 4 Metrô Barra para a 
Consessionária Rio Barra S.A. (2004/2007);  

- Gerenciamento do desenvolvimento de Metodologias de Educação Ambiental, visando a 
análise dos Projetos de Educação Ambiental desenvolvidos no Distrito Federal e a 
proposição de novas metodologias, presenciais e à distância, além de matérias educativos e 
informativos em multimeios;  

- Monitoramento da população reassentada, no período 2000/2001, em decorrência da 
formação do reservatório de FURNAS, incluindo pesquisa censitária e entrevistas 
qualificadas, avaliação da eficácia das medidas implementadas pela contratante durante a 
construção do empreendimento e avaliação dos impactos sobre as atividades econômicas 
desenvolvidas nas propriedades parcialmente atingidas (2002);  

- Execução de Projeto de Engenharia Agronômica (Projeto Básico), referente ao Plano de 
Consolidação dos Assentamentos Poço Novo, Novo Horizonte II, Nova Vida, Nova Vida II, 
Guarapes, Canto da Ilha de Cima, Bonsucesso, Antonio Conselheiro, Chico Mendes, Aurora 
da Serra e Rosário, no estado do Rio Grande do Norte, iniciado em dezembro de 
2002/2004);  

- Avaliação socio-ambiental da Macrobacia da Baía de Sepetiba, visando à delimitação e ao 
protozoneamento da APA da Orla de Sepetiba, para a SMAC-RJ;  

- Estudos ambientais e análise de riscos para a Usina Termelétrica de Ciclo Combinado de 
grande porte e unidades agregadas, para a Gerasul;  

- Implantação do projeto de atividades de educação ambiental no Centro de Visitação Aparu 
do Jequiá, para a SMAC-RJ (2002/2003);  

- Implantação de projeto de educação ambiental através de monitores ambientais, na Ilha do 
Governador e na Ilha de Paquetá, para a SMAC-RJ (2002);  

- Implantação do projeto de atividades de educação ambiental no CEA Marapendi, na sede do 
Parque da Prainha e na Unidade de Apoio de Grumari, para a SMAC-RJ (2002);  

- Atividades de cunho educativo em apoio ao Projeto Educação Ambiental em comunidades 
beneficiadas com o Programa Águas do Rio, para a SMAC-RJ (2002);  

- EIA/Rima e Projeto Básico Ambiental – PBA para a Linha de Transmissão Cachoeira Paulista 
– Adrianópolis III para Furnas (2001/2002); 

- EIA/Rima para as pequenas Centrais Hidrelétricas de Santo Antônio, Caju e São Sebastião 
do Alto, RJ, para a Cia. Força e Luz Cataguazes Leopoldina;  

- EIA/Rima da Usina Termoelétrica da Sociedade Fluminense de Energia, Seropédica (RJ) – 
com capacidade de geração de 380MW. Agrar/Mineral/Generation Ltda. Enron (2000/2002);  
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- Coordenação Adjunta para Elaboração de serviços de cartografia para o inventário 
ambiental do rio Madeira. Biodinâmica - Furnas Centrais Elétricas S.A. (2002);  

- EIA/Rima de Aterro Sanitário em Volta Redonda, RJ, para a CSN;  
- EIA/Rima da Linha de Transmissão em Foz do Iguaçu, PR, para JP/Energia do Sul Ltda.;  
- EIA/Rima para a UHE de Riograndina, RJ, para a Cia. Cataguazes Leopoldina;  
- EIA/Rima e estudo de sustentabilidade agroflorestal em 00áreas de assentamentos do 

INCRA, RO, para SUDAM/PLANAFLORO;  
- Educação ambiental em áreas de reflorestamento em comunidades localizadas no município 

do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Meio Ambiente – SMAC (2000/2002);  
- EIA/RIMA para implantação do Aterro Sanitário, no município de Volta Redonda – RJ, 

envolvendo a descrição do empreendimento, o diagnóstico ambiental da área de influência, 
a avaliação dos impactos ambientais, o prognóstico ambiental, com e sem o 
empreendimento, o plano de gestão ambiental e o acompanhamento do licenciamento 
ambiental (2000);  

- EIA/Rima de Usina Termoelétrica Riogen – Seropédica (RJ), com capacidade de geração de 
1000 MW. Agrar/Mineral/Generation Ltda. Enron (1999/2000);  

- Elaboração de estudo e projetos para o Plano de Desenvolvimento Ambiental Sustentável da 
na área de influencia da BR-174, cerca 820 km (RR). Como responsável técnico pelos 
estudos de consistência e atualização dos dados hidrológicos, estudos de uso do solo e 
cobertura vegetal, levantamento e tratamento de dados socioeconômicos, preparação de 
base cartográfica digital, estudo de solo e aptidão agrícola das terras, estruturação e 
alimentação de bancos de dados, realização de análises integradas via sistema de 
informações geográficas. DER-RR (1999/2001); 

- Plano de Desenvolvimento Hidroagrícola Sustentável das Regiões Pronor e Proparecis - 
Estudos de zoneamento, diagnósticos agronômico e sócio-econômico, estimativa de 
benefícios e hierarquização de projetos de irrigação, ao nível do plano diretor. Estudos de 
planejamento agrícola, organização e gestão, mercado e comercialização, estimativa de 
benefícios e avaliação econômico-financeira de projetos-piloto (10.000ha) nos municípios de 
Alta Floresta e Diamantino, para os estudos de viabilidade. Consórcio Noronha-JP-Earth 
Tech/SAAF Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários (1998/2001);  

- EIA/RIMA do Projeto de Transposição de Águas do rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional - Caracterização e diagnóstico do meio antrópico para composição do estudo de 
impacto ambiental, com estudos nas áreas de influência direta, indireta e ADA (área 
diretamente afetada). Elaboração do relatório de impacto ambiental e apresentação do 
empreendimento e dos estudos em audiências públicas. JPE Funcate – Fundação de 
Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais 1998/2001); 

- EIA/Rima do Estudo de Viabilidade de Aproveitamento Hidroagrícola do Iuiú (BA), 
Sondotécnica/Codevasf (1998);  

- EIA/Rima do Projeto Básico de Aproveitamento Hidroagrícola do Salitre (BA) 54.000ha, 
defesa do projeto em Audiência Pública e participação no processo de licenciamento 
ambiental. Enco/Tahal/Codevasf/Agrar (1997/1998);  

- Projeto Básico de Irrigação Salitre, BA, para JP-Enco-Tahal/Codevasf, envolvendo: 
elaboração do estudo de impacto ambiental (EIA), do relatório de impacto ambiental (Rima) 
e dos projetos de monitoramento do solo, da vegetação e da fauna e da qualidade da água, 
bem como dos de saúde e de educação ambiental. Apresentação do empreendimento e dos 
estudos ambientais em audiências prévias e pública. Elaboração dos planos de 
assentamento dos irrigantes, de reassentamento da população afetada e de produção, 
crédito e organização dos produtores; do planejamento executivo da ocupação espacial; do 
planejamento urbano dos povoados; dos estudos de impacto ambiental (EIA e Rima) e dos 
projetos ambientais de monitoramento. Apresentação do empreendimento e dos estudos 
ambientais em audiências prévias e pública. Elaboração do plano urbanístico dos povoados 
de Juremal e Canabrava e do plano executivo de ocupação espacial da área de influência 
direta do empreendimento, incluindo o dimensionamento dos centros de apoio ao projeto e 
a seus beneficiários (1995/98);  

- EIA/Rima do Complexos de Destinação Final de Resíduos Sólidos em São Gonçalo e Niterói, 
Sops (1994/95);  
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CURRICULO VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    João Claudio Martins Cassar 
Naturalidade:   Rio de Janeiro 
Profissão:    Engenheiro Civil 
Nascimento:    28 de julho de 1966 
Registro Profissional:  CREA/RJ: 901044408/D 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Engenheiro Civil com ênfase em obras hidráulicas, formado pela Escola de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1990. 
• Mestrado em Engenharia Oceânica, na Área de Engenharia Costeira, diplomado pela 

Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), com tese de título “Modelo N-Isóbatas para Evolução de 
Praia”, em 1993. 

 
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 

 
• Consultor Autônomo, sendo responsável técnico de estudos nos estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo, de 1991 a 1994.  
• Diretor Técnico e responsável técnico da empresa Aquamodelo Consultoria e Engenharia 

Ltda. desde 1994, Rio de Janeiro. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
- Projeto Executivo do Sistema de Transpasse de Sedimentos para Barra do Furado, 

Quissamã e Campos dos Goytacazes, RJ, Consórcio Terra e Mar, em andamento. 
- Estudos Hidráulico-Sedimentológicos para o Cais Provisório no Rio Itabapoana, Itabapoana, 

ES, Ferrous do Brasil, em andamento. 
- Simulação de Dispersão Sedimentos de Dragagem para Assentamento dos Caixões do 

Porto do Açu, São João da Barra, RJ, LLX, março de 2011. 
- Simulação de Dispersão de Sedimentos na Jazida para o Pátio Logístico do Porto do Açu, 

São João da Barra, RJ, LLX, março de 2011. 
- Projeto Básico do Prolongamento do Quebra-mar da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 

Projconsult Engenharia, dezembro de 2011. 
- Projeto Conceitual da Estrutura de Transpasse de Areia na Praia do Açu, São João da Barra, 

RJ, OSX, em andamento. 
- Planos Diretores dos municípios Além Paraíba, Chiador e Sapucaia - parte de Recursos 

Hídricos, RJ e MG, Ambiental Engenharia e Consultoria ltda., em andamento. 
- Projeto de Implantação de Espigões de contenção do Engordamento Artificial de Trecho 

Erodido na Praia da Ilha (São Brás), Mangaratiba, RJ, Condomínio Portobello, novembro de 
2010. 

- Projeto Hidráulico de Drenagem para o CTR de Barra Mansa, Barra Mansa, RJ, Vereda 
Projetos, setembro de 2010. 

- Estudo de Ancoragem para a Tubulação da Draga na Praia de Sepetiba, Rio de Janeiro, RJ, 
Odebrecht, setembro de 2010. 

- Estudos hidrológicos e hidráulicos para Projeto Executivo da Via Especial de Acesso para o 
Transporte dos Grandes Equipamentos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, 
Planave S.A., outubro de 2010 

- Projeto de Dragagem e Engordamento Artificial de trecho da praia da Nicha, para o Resort 
Benfica Residence, Luanda, Angola, Queiroz Galvão, outubro de 2010 

- Projeto Conceitual dos Guias-Correntes para Implantação das Bacias e Canais para um 
Estaleiro a ser Implantado no Porto do Açu e Respectiva modelagem Matemática da 
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Morfologia Costeira, São João da Barra, RJ, Planave S/A Estudos e Projetos de Engenharia, 
junho de 2010. 

- Projetos de Proteção de Linha de Costa Oeste de Ponta Grande, Linha de praia entre Angra 
2 e 3 e Estudo do Molhe de Proteção das Tomadas D’Água para Unidade 3 da Central 
Nuclear Almirante Álvaro Alberto- CNAA, Angra dos Reis, RJ, Eletrobrás Termonuclear S.A., 
em andamento. 

- Estudo e Projeto em Modelagem Hidrodinâmica e de Qualidade de Água Objetivando a 
Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, Secretaria 
de Estado de Ambiente, junho de 2010. 

- Estudo de Níveis D’Água, Velocidades e Possíveis Mudanças Morfológicas na Margem da 
Ilha de Jurupari, Rio Amazonas, PA, Isolux Corsan ltda., julho de 2010. 

- Estudos Marítimos de Agitação para Implantação do Porto Sul – Ilhéus, Concremat 
Engenharia, junho de 2010. 

- Estudo Hidrológico e Projeto Hidráulico para Travessias da Via de Acesso ao Terminal em 
Paranaguá, SubSea7, abril 2010. 

- Estudos de Engenharia Costeira para a Solução do Assoreamento no Cais Provisório do 
Porto do Açu, São João da Barra, RJ, Civilport Engenharia, abril 2010. 

- Estudo de Autodepuração no Rio Guandu Devido ao Desvio do Rio Ipiranga, RJ, Agrar 
Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda., dezembro de 2009. 

- Estudo Hidrológico para o Aterro Sanitário de Angra dos Reis, Vereda Projetos ltda., 
dezembro de 2009. 

- Estudos hidrológicos e hidráulicos para Projeto Básico da Via Especial de Acesso para o 
Transporte dos Grandes Equipamentos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, 
Planave S.A., dezembro de 2009 

- Estudos Hidráulicos no Rio Acari – Rio de Janeiro, RJ, Bracor Investimentos Imobiliários 
S/A, março de 2011 

- Estudos Hidráulicos para Recuperação da Orla do Rio Guamá – Belém, PA, Sanevias 
Consultoria e Projetos Ltda., março de 2010 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de Píer e Via Especial de Acesso para o Transporte dos 
Grandes Equipamentos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Planave S.A., 
novembro de 2009 

- Estudo de Hidrodinâmica para o Porto da CSN na Baía de Sepetiba, RJ, Concremat 
Engenharia, março de 2009 

- Modelagem Computacional de Evolução de Praia da Orla Marítima do Município de 
Matinhos, PR, Paranacidade, março de 2009. 

- Medição e Estudo de Ondas no Litoral do Município de Quissamã, RJ, Prefeitura Municipal 
de Quissamã, março de 2009. 

- Estudos Marítimos e Projeto Básico para o Prolongamento dos Guias-Correntes da Marina 
Búzios, Búzios, RJ, Klabin Segal, em andamento. 

- Simulação Hidrodinâmica e Qualidade de Água na Barra do Furado, Quissamã, RJ, AB 
Cunha Engenharia, dezembro de 2008. 

- Estudos de Engenharia Costeira para o Cais Provisório do Porto do Açu, São João da Barra, 
RJ, Civilport Engenharia, novembro de 2008. 

- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, Serla, abril de 2009. 

- Projeto Básico de Recuperação do Molhe Saquarema, Saquarema - RJ, Rio de Janeiro, RJ, 
Serla, dezembro de 2008. 

- Estudos e Projeto para Aproveitamento de Canais Existentes em Arraial do Cabo, para 
Melhoria da Renovação das Águas da Laguna de Araruama - RJ, Rio de Janeiro, RJ, Serla, 
dezembro de 2008. 

- Adequação do Projeto de Recuperação da Orla Norte do Aeroporto Santos Dumont, Rio de 
Janeiro, RJ, EBTE Construtora, dezembro de 2008. 

- Projeto Hidráulico de Travessia no Rio Cação, Itaguaí, RJ, LLX ltda., julho de 2008. 
- Estudo Básico de Transporte de Sedimentos no Rio Paraíba do Sul, RJ, Habtec Engenharia 

Ambiental, julho de 2008. 
- Modelagens Hidrodinâmicas e de Qualidade de Água para o Máster Plan do Projeto Búzios, 

Búzios, RJ, Klabin Segal, fevereiro de 2009. 
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- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para Recuperação das Praias de Sepetiba, Rio de 
Janeiro, RJ, Serla, setembro de 2008. 

- Projeto Executivo de Recuperação das Praias de Sepetiba, Rio de Janeiro, RJ, Serla, junho 
de 2008. 

- Projeto Básico de Recuperação da Orla Marítima de Matinhos, PR, Paranacidade, junho de 
2008. 

- Modelagem da Dispersão Térmica da UTE de Açu, São João da Barra, RJ, CRA Engenharia 
S.A., junho de 2008. 

- Modelagem de Dispersão de Sedimentos no Bota-fora da Dragagem do Porto do Açu, São 
João da Barra, RJ, Ecologus Engenharia ltda., maio de 2008. 

- Projeto Básico do Transpasse de Sedimentos (Sand Bypass) na Barra do Furado, Quissamã, 
RJ – Fundenor, maio de 2008.  

- Anteprojeto Hidráulico de Dique de Contenção de Enchentes para o Bairro Paraíso, Angra 
dos Reis, RJ, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, maio de 2008. 

- Estudo de Transporte de Sedimentos para o Porto do Açu, São João da Barra, RJ, Ecologus 
Engenharia Consultiva Ltda., maio de 2008. 

- Caracterização Hidrológica, Simulações Hidrodinâmica de Qualidade de Água e de Área de 
Habitat nas Alças de Vazão Reduzida das UHE de Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho, 
RS, WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental, maio de 2008. 

- Projeto Conceitual de Desassoreamento do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro, RJ, Serla, março de 2008. 

- Estudo Definição das Futuras Praias no Reservatório da UHE Estreito, Maranhão/Tocantins, 
CESTE, fevereiro de 2008. 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a Dragagem da Lagoa de Saquarema e 
Engordamento da Praia da Vila, Saquarema, RJ, Serla, novembro de 2007. 

- Modelagem Matemática de Qualidade de Água no Reservatório do PCH de Autódromo e 
Respectiva Alça de Vazão Reduzida, RS – Hidrotérmica S.A., outubro de 2007. 

- Simulação Hidrodinâmica de Reservatório no Rio Baba, Equador – PCE Engenharia, julho de 
2007. 

- Modelagem Matemática de Qualidade de Água na Alça de Vazão Reduzida da AHE Monte 
Claro, Monte Claro, RS – WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental, julho de 2007. 

- Projeto de Engordamento da Praia de Camboriú, SC – Fundação Coppetec, outubro de 
2007.  

- Projeto Básico de Dragagem da Lagoa de Saquarema, RJ – D.A.S. Engenharia ltda., julho 
de 2007. 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o Terminal Portuário do Mearim, Bacabeira, 
MA, Cal Consultoria Ambiental Ltda., maio de 2007. 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a Siderúrgica de Bacabeira, Bacabeira, MA, 
Cal Consultoria Ambiental Ltda., junho de 2007. 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o Porto do Açu, São João da Barra, RJ, Cal 
Consultoria Ambiental Ltda., abril de 2007. 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a Dragagem da Lagoa de Araruama, RJ, 
Planave S.A., julho de 2007. 

- Estudo de Autodepuração do rio Piracicaba, Piracicaba, SP. WALM Engenharia e Tecnologia 
Ambiental, Novembro de 2006. 

- Estudo Hidrodinâmico e Sedimentológico Devido à Alterações no Projeto de Recuperação 
das Lagoas de Piratininga e Itaipu, Niterói, RJ – Delta Construções, Setembro de 2006. 

- Simulação Hidrodinâmica na Barra do Furado, Quissamã, RJ- Prefeitura Municipal de 
Quissamã, Agosto de 2006.  

- Modelagem Numérica de Evolução de Perfis de Praia em Caraguatatuba, SP, Petrobrás, 
Julho de 2006. 

- Soluções Conceituais para o Transpasse de Sedimentos na Praia da Barra do Furado, 
Quissamã, RJ – Prefeitura Municipal de Quissamã, Abril 2006.  

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a Estabilização da Barra do Canal de 
Sernambetiba e sua Interligação com as Lagoas de Jacarepaguá e Marapendi, Cohidro 
Consultoria, Estudos e Projetos Ltda., Junho de 2006. 
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- Estudo de Impacto Ambiental para Solução Integrada de Reabilitação Ambiental da Lagoa 
Rodrigo de Freitas e Praias de Leblon, Ipanema e Arpoador – RJ, Ambiental Engenharia e 
Consultoria Ltda., setembro de 2003. 

- Estudo de Impacto Ambiental da Usina Nuclear de Angra 2, Natrontec Estudos e 
Engenharia de Processos, Angra dos Reis, RJ, março de 1998. 

- Estudo Hidrossedimentológico do Rio Guandu, SERLA, Rio de Janeiro, RJ, fevereiro de 
1998.  

- Estudo de Impacto Ambiental e seu Respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
para o Hidrovia Tietê-Paraná, WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental, SP, janeiro de 
1994. 
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CURRICULO VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Wilson Higa Nunes 
Nacionalidade:  Brasileira 
Profissão:   Engenheiro Florestal, M.Sc. 
Registro Profissional:  CREA 1995100836 
 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais (CAPES) – UFRRJ-IF-MCAF. 1996/1998. 
• Bacharel em Engenharia Florestal – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

1991/1994. 
• Iniciação Científica (CNPq) – EMBRAPA/CNPA. 1993/1994. 
• Monitor da disciplina Anatomia da Madeira – UFRRJ/IF/DPF. 1992/1993. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Desde 1994 realizo atividades profissionais ligadas à Engenharia Florestal atuando nas áreas 
de: Planejamento, Pesquisa, Ambiência, Manejo, Florística, Fitossociologia e Inventário 
Florestal, dentre outras:  
 
- Como coordenador técnico do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da LT 600kV CC Coletora 

Porto Velho – Araraquara 2, Nº 01 e 02  IE Madeira/Norte Brasil. Em 2010. 
- Como coordenador técnico da Complementação do Censo Florestal Píer IV (2010) Vale-

Golder. Em 2010 participei 
- Como coordenador técnico do Inventário Florestal para a Duplicação da Rodovia BR-050 - 

Trecho Div. GO/MG - Div.MG/SP; Sub-Trecho: Entr BR-365 (A) MG 52 (A) (2010) DNIT-
BIORIO. Em 2010 participei 

- Participei do Estudo Ambiental Simplificado – Cobertura Vegetal: SE Forquilhinha; 
Seccionamento da LT 230KV Siderópolis/Lajeado Grande – SE Forquilhinha; LT 230KV 
Jorge Lacerda B – Siderópolis. Em 2009 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do LT 500kV Oriximiná – Cariri, compondo 
a equipe de vegetação. Em 2009 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Mineroduto Caetité – Ponta da Tulha, 
compondo a equipe de vegetação. Em 2009 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Terminal de Ponta da Tulha, compondo 
a equipe de vegetação. Em 2009 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a Implantação PCH Cabuy, compondo 
a equipe de vegetação. Em 2009 

- Participei do Inventário Florestal das LT 230 kV SE Canoinhas – SE São Mateus do Sul, 
compondo a equipe de vegetação. Em 2009 

- Participei do Inventário Florestal das LT 230 kV Nova Santa Rita – Scharlau, compondo a 
equipe de vegetação. Em 2009 

- Participei do Inventário Florestal da LT 345 kV Itapeti - Tijuco Preto - Nordeste, compondo 
a equipe de vegetação. Em 2009 

- Participei da Elaboração do Plano de Reposição Florestal, Inventário Florestal da área do 
Terminal Aquaviário de Barra do Riacho e Respectivo Relatório. Em 2008 

- Participei da elaboração do projeto de reflorestamento/enriquecimento florestal e do plano 
de coleta de sementes em área no entorno da REBIO Guaribas para o projeto de obras de 
adequação de capacidade da Rodovia BR-101 - Trecho Natal-RN/Palmares-PE 
(Departamento de Engenharia e Construção / Fundação Ricardo Franco), compondo a 
equipe de vegetação. Em 2008 
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- Participei da caracterização da cobertura vegetal com vistas a implantação da rodovia de 
ligação da estrada municipal de acesso à fundição MBR com a rodovia BR-393, compondo a 
equipe de vegetação. Em 2008 

- Participei da avaliação dos aspectos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente – SMS e 
Socioeconômicos de três sítios com potencial para a instalação de refinaria de Petróleo. Em 
2008 

- Participei do Inventário Florestal das LTs 500kV Colinas-Milagres, compondo a equipe de 
vegetação. Em 2008 

- Participei do Inventário Florestal da faixa de servidão do gasoduto Pilar-Ipojuca (GASALPE), 
compondo a equipe de vegetação. Em 2008 

- Participei do Inventário Florestal das LTs 500kV Ribeirão Preto–Estreito–Jaguara e Ribeirão 
Preto–Poços de Caldas, compondo a equipe de vegetação. Em 2008 

- Participei do Censo Florestal da Pequena Central Hidrelétrica de Paracambi, compondo a 
equipe de vegetação. Em 2008 

- Participei do Estudo Ambiental (EA) da duplicação Estrada de Ferro Carajás - EFC, 
compondo a equipe de vegetação. Em 2008 

- Participei do Inventário Florestal para instalação das novas estruturas da adutora da UTE 
em Linhares, ES, compondo a equipe de vegetação. Em 2008 

- Participei do Inventário Florestal da LT 230 kV Jauru-Vilhena, compondo a equipe de 
vegetação. Em 2008 

- Participei do Participei do Inventário Florestal do Gasoduto GASDUC III compondo a equipe 
de vegetação. Em 2008 

- Participei do Participei do Inventário Florestal da ECOMP compondo a equipe de vegetação. 
Em 2008 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a Implantação e Pavimentação da 
Rodovia BR 317/AM, subtrecho entre Boca do Acre/AM e a divisa AM/AC, compondo a 
equipe de vegetação. Em 2008 

- Participei do Serviço de Consultoria em Inventário Florestal para a Cervejaria Petrópolis 
S/A, como assessor. Em 2007 

- Participei da elaboração da Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos 
Hidroelétricos da Bacia do rio Paranaíba, como consultor de vegetação. Em 2007 

- Participei do Inventário Florestal da UTGCA – Unidade de Tratamento de Gás de 
Caraguatatuba compondo a equipe de vegetação. Em 2007 

- Participei do Inventário Florestal do gasoduto GASJAP compondo a equipe de vegetação. 
Em 2007 

- Participei do Inventário Florestal do gasoduto de GNL da Baía de Guanabara, compondo a 
equipe de vegetação. Em 2007 

- Participei da Caracterização da Vegetação do Gasoduto de GNL do Porto de Pecem, 
compondo a equipe de vegetação. Em 2007 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Cacimbas-Barra do Riacho, 
compondo a equipe de vegetação. 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da LT Em 2007 230 kV Colinas-Itacaiúnas, 
compondo a equipe de vegetação. Em 2007 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da LT 230 kV Corumbá III, compondo a 
equipe de vegetação. Em 2007 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) sistema de transmissão, compreendido 
pela Expansão da Interligação Norte – Sul III (500 kV), compondo a equipe de vegetação. 
Em 2007 

- Participei dos estudos da flora para o reservatório da PCH Santa Fé, compondo a equipe de 
vegetação. Em 2007 

- Participei do inventário florestal para as Linhas de Transmissão LT 138 kV PCH Calheiros – 
SE Itaperuna e LT 138kV Monte Serrat – Bonfante – Santa Fé – SE de Integração 
Paraibuna, compondo a equipe de vegetação. Em 2007 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da LT 230 kV Jauru-Vilhena, compondo a 
equipe de vegetação. Em 2007 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Pilar-Recife, compondo a 
equipe de vegetação. Em 2006 



  
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 15-13

- Participei do Relatório Ambiental Simplificado - RAS da Fábrica de Vidro (AMBEV), 
compondo a equipe de vegetação. Em 2006 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Linha de Transmissão 345 kV Tijuco 
Preto–Itapeti–Nordeste compondo a equipe de vegetação. Em 2006 

- Participei do inventário florestal dos reservatórios destinados ao projeto de integração do 
rio São Francisco com bacias hidrográficas do nordeste setentrional, compondo a equipe de 
vegetação. Em 2006 

- Participei do inventário florestal do gasoduto Pecem-São Luiz compondo a equipe de 
vegetação. Em 2006 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Cachoeira de 
Macacu/Friburgo, compondo a equipe de vegetação. Em 2006 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Paulínia-Jacutinga compondo 
a equipe de vegetação. Em 2006 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto de Duplicação da Rodovia BR–
493, no sub-trecho BR-101 a BR–116, no Estado do Rio de Janeiro compondo a equipe de 
vegetação. Em 2006 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Taubaté-Caraguatatuba 
compondo a equipe de vegetação. Em 2006 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) das Linhas de Transmissão de 230kV que 
irão atender ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional compondo a equipe de vegetação. Em 2006 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Pilar-Ipojuca compondo a 
equipe de vegetação. Em 2006 

- Participei da elaboração da Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos 
Hidroelétricos da Bacia do rio Doce, como consultor de vegetação. Em 2006 

- Participei da elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande, como 
consultor de vegetação. Em 2006 

- Participei da elaboração do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Tamoios – Unidade de 
Conservação Federal, como Gerente Executivo. Em 2006 

- Presto consultorias na área ambiental para a INB-FCN (Indústrias Nucleares do Brasil - 
Fábrica de Combustíveis Nucleares) na área de vegetação Programa de Recuperação de 
Mata Ciliar, Reflorestamento e Fauna na Área de Propriedade da INB. AMCHAM BRASIL 
Câmara de Comércio Americana (American Chamber of Commerce). Florestas - 
Recuperação de áreas degradadas conservação ou preservação de espécies da flora e da 
fauna silvestre no Programa de Recuperação de Mata Ciliar, Reflorestamento e Fauna. 
Desde 2006 

- Participei do inventário florestal dos canais destinados ao projeto de integração do rio São 
Francisco com bacias hidrográficas do nordeste setentrional, compondo a equipe de 
vegetação. Em 2005 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Pilar-Mossoró compondo a 
equipe de vegetação. Em 2005 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Linha de Transmissão 500kV Colinas-
Sobradinho compondo a equipe de vegetação. Em 2005 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Plano Básico Ambiental (PBA) da Linha 
de Transmissão 500kV Itumbiara-Cuiabá compondo a equipe de vegetação. Em 2005 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) das Linhas de Transmissão 138kV Porto 
Primavera-Imbiruçu e Porto Primavera-Dourados compondo a equipe de vegetação. Em 
2005 

- Participei da complementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Plano Básico 
Ambiental (PBA) do gasoduto Pecem-São Luiz compondo a equipe de vegetação. Em 2005 

- Participei da consolidação dos estudos ambientais adendo à caracterização da vegetação do 
projeto de integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do nordeste 
setentrional, compondo a equipe de vegetação. Em 2004 

- Participei da complementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Plano Básico 
Ambiental (PBA) do gasoduto Urucu-Porto Velho (PETROBRÁS) compondo a equipe de 
vegetação. Em 2004 
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- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Linha de Transmissão 138kV Corumbá 
IV–Santa Maria compondo a equipe de vegetação. Em 2004 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Linha de Transmissão 525kV Londrina–
Araraquara compondo a equipe de vegetação. Em 2004 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do AHE PAULISTAS (GO/MG) compondo a 
equipe de vegetação. Em 2004 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Cacimbas-Vitória 
(PETROBRÁS) compondo a equipe de vegetação. Em 2003 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) gasoduto Paulínia - São Brás do Suaçuí 
(PETROBRÁS) compondo a equipe de vegetação. Em 2003 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do oleoduto Campos Elíseos-Guararema 
(ORVAP/PETROBRÁS) compondo a equipe de vegetação. Em 2003 

- Participei do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro 
(GASRIO/PETROBRÁS) compondo a equipe de vegetação. Em 2002 

- Participei do projeto da “trilha ecológica Porã” da ELETRONUCLEAR, no município de Angra 
dos Reis, como Consultor autônomo. Em 2000 

- Participei do levantamento de mercado para exportação nos setores de carvão vegetal e de 
siderurgia, para a trading italiana TOLAI s.r.l, como Diretor de Pesquisa. Em 2000 

- Participei da elaboração do Plano de Manejo da fazenda Igapira, até a presente data, o 
único projeto de manejo de palmiteiros aprovado no Estado do Rio de Janeiro, como 
Consultor Autônomo. Em 1996 
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CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Marcos de Macedo Dertoni 
Nacionalidade:   brasileira 
Naturalidade:   Rio de Janeiro - RJ 
Data de Nascimento:  23 de agosto de 1961 
Profissão:    Engenheiro Agrônomo 
Registro Profissional:  CREA/RJ nº 85-1-05788-9-D 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Técnico Químico pela Escola Técnica Federal de Química - RJ, 1978. 
• Engenheiro Agrônomo pela Escola Superior de Agricultura de Lavras - MG, em julho de 1985. 
• Analista de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica - RJ, em janeiro de 1988. 
• Especialista em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela Unipli - RJ, em junho de 2006. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
CDN - Consultoria e Planejamento Ltda., de setembro de 1987 a janeiro de 1989, 
como Engenheiro Agrônomo e Gerente de Informática, tendo coordenado os 
seguintes serviços e estudos: 
 
- Plano Diretor de Informática para a empresa. 
- Plano de Metas para 1988, visando financiamento da Finep. 
- Desenvolvimento de Sistemas de Tabulação para Laudos Fundiários e Sócio-Econômicos. 
- Desenvolvimento de Sistema de Análises Financeira, Econômica e Incremental para projetos 

de irrigação de grande porte. 
- Desenvolvimento de Sistema de Apropriação de horas. 
- Implantação, Treinamento e Suporte a Usuários de Sistemas de Gestão de Pessoal e 

Contabilidade. 
- Treinamento e Suporte à Usuários em Ferramentas de 4ª Geração. 
- Estudos para implantação do Departamento de Computação Gráfica. 
- Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Análise de Solos para Fins Agrícolas. 
- Análise Econômico-Financeira do Projeto de Irrigação Pública de Barreiras - BA, para a Enco/ 

Codevasf. 
- Projeto de Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos da Barragem de São José de 

Jacuípe - BA para a Cerb, envolvendo: organização e gestão; engenharia; análise da questão 
ambiental; e análise econômico-financeira. 

• Enco - Consultoria e Engenharia Agrícola Ltda., como consultor, no período de outubro a 
dezembro de 1988, tendo participado da Análise Econômico-Financeira do Estudo de Pré-
Viabilidade do Projeto de Irrigação Pública de Salitre - BA para a Codevasf. 

• TCA - Técnicos e Consultores Associados Ltda., como consultor, no período de novembro a 
dezembro de 1988, tendo participado de Análise Econômico-Financeira do Estudo de 
Viabilidade do Projeto de Irrigação Pública dos Tabuleiros Litorâneos de Piauí - PI para a 
Iesa/Dnocs. 

 
Magna Engenharia Ltda., como consultor, no período de abril a setembro de 1989, 
tendo participado dos seguintes estudos: 
 
- Plano de Reassentamento Involuntário do Projeto Tabuleiros Litorâneos - PI, para o DNOS, 

envolvendo: caracterização sócio-demográfica; análise motivacional; caracterização fundiária 
concepção das alternativas; e elaboração do plano básico de reassentamento. 

- Plano de Reassentamento Involuntário do Projeto Platôs de Guadalupe - PI, para o DNOS, 
envolvendo: caracterização sócio-demográfica; análise motivacional; caracterização 
fundiária; concepção das alternativas; e elaboração do plano básico de reassentamento. 
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Agrar - Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda., a partir de agosto de 1989, como 
Sócio-Diretor, tendo participado dos seguintes projetos: 
 

- EIA/RIMA do Sistema Xingó, localizado nos municípios de Paulo Afonso e Santa Brígida na 
Bahia, e Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e 
Nossa Senhora da Glória, no Sertão Sergipano, para a Codevasf, Consórcio Xingó Ambiental 
– CRA/Agrar/Engeplus (2010/2011). 

- Estudos do Componente Indígena das UHE São Manoel e Foz do Apiacás, Aldeia das etnias 
Kayabi, Terra Indígena Kayabi, no baixo rio Teles Pires (MT/PA) (2010). 

- Fiscalização dos trabalhos fundiários e ambientais para o licenciamento da linha de 
transmissão coletora Porto Velho Araraquara II em corrente contínua +/- 600 kV - IE 
Madeira (2010). 

- EIA/Rima da BR-101 no Trecho entre Rio Bonito e o acesso à Rio das Ostras, em Casimiro de 
Abreu, coordenação técnica (2009/2010). 

- EIA/Rima da Via Especial de Acesso para o Transporte dos Grandes Equipamentos do 
COMPERJ, coordenação técnica (2009/2010). 

- EIA/Rima do Sistema Adutor do Agreste Pernambucano, para o Consórcio CRA-
Engecorps/FUNCATE/ Ministério da Integração Nacional, gerência do contrato, coordenação 
técnica adjunta e apresentação em audiência pública (2008/2009). 

- EIA/Rima da LT 345 kV da UTE Porto do Açu à SE Campos dos Goytacazes, CRA/MPX 
(2008/2009). 

- EIA/Rima das Obras de Proteção da Tomada d’Água da ETA Guandu, para a CEDAE, 
coordenação técnica (2008/2010). 

- Programa de Monitoramento do Lençol Freático do AHE Serra do Facão (GO), para a CRA / 
SEFAC, coordenação da implantação dos poços piezométricos e da execução do programa 
(2008/2011). 

- Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos do AHE Serra do Facão (GO), 
para a CRA / SEFAC, coordenação do cadastramento dos focos erosivos, da elaboração do 
programa e do monitoramento semestral (2008/2011). 

- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e PBA da Linha de Transmissão em 69 kV da PCH 
Pirapetinga até a SE Itaperuna (RJ), para a Rio PCH I / Grupo Neoenergia, coordenação 
técnica (2008). 

- Estudos de análise fundiária e de interferências, levantamento e detalhamento do uso e 
ocupação do solo e das áreas protegidas ambientalmente, diagnóstico arqueológico 
preliminar e estudo e análise de condições precedentes (stakeholder analysis) para 
implantação das PCHs Pedra Azul e Guaxatuba (SP), para a Enerconsult, coordenação técnica 
(2008). 

- Assessoria à Coordenação da elaboração do EIA/Rima da UTE Porto do Açu, CRA/MPX 
(2007/2008). 

- EIA/Rima do Ramal do Agreste Pernambucano, para o Consórcio CRA-Engecorps/ FUNCATE/ 
Ministério da Integração Nacional, gerência do contrato, coordenação técnica adjunta e 
apresentação em audiência pública (2007/2008). 

- Projeto Básico Ambiental da UHE Dardanelos – MT, para a Planave/Neoenergia/ Eletronorte, 
desenvolvendo os programas de apoio às comunidades indígenas e de desenvolvimento 
institucional. (2006). 

- Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico e Social do Projeto de Irrigação Cruz das Almas – 
BA, para o Consórcio Hydros-Enerconsult/Codevasf, envolvendo: análise sócio-econômica 
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das alternativas, análise econômico-financeira das alternativas, análise incremental e 
avaliação econômico-financeira do projeto (2005/2006) – coordenação técnica. 

- Projeto Básico Ambiental do Projeto de Integração da Bacia Hidrográfica do São Francisco 
com Bacias do Nordeste Setentrional, para o Consórcio Logos-Concremat/Ministério da 
Integração Nacional, desenvolvendo os programas de desenvolvimento das comunidades 
indígenas, implantação de infra-estrutura de abastecimento de água e desenvolvimento das 
comunidades quilombolas, bem como levantamento preliminar de comunidades potenciais 
para reconhecimento como quilombolas na área de influência direta (2005). 

- Estudo de Impacto Ambiental Consolidado do Projeto de Integração da Bacia Hidrográfica do 
São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional, para a Funcate – Fundação de Ciências, 
Aplicações e Tecnologia Espaciais, com a complementação e consolidação das informações 
contidas no EIA e reedição do respectivo RIMA do projeto de Transposição de Águas do rio 
São Francisco, bem como a defesa técnica do EIA/RIMA nas audiências públicas e 
acompanhamento do processo de licenciamento até a emissão da LP - Licença Prévia 
(2004/2005) – coordenação do meio socioeconômico e gerência do contrato. 

- Projeto Básico Ambiental da Linha de Transmissão de 500 kV Cachoeira Paulista – 
Adrianópolis III, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, para Furnas Centrais Elétricas 
S/A (2002) – coordenação técnica. 

- Consultoria para implantação e operacionalização de Postos de Entrega Voluntária de 
Recicláveis (ECOPONTOS), para a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade de 
São João de Meriti, no Rio de Janeiro, envolvendo: criação e elaboração de materiais 
educativos e informativos, levantamento sócio-econômico, estudo de localização e 
adequação dos ECOPONTOS, levantamento gravimétrico dos resíduos sólidos do município, 
articulação com parceiros potenciais, realização de eventos, oficinas e palestras e plano de 
mídia local (2001) – coordenação técnica. 

- Programas Ambientais para a área de abrangência do Projeto de Transposição de Águas do 
rio São Francisco para o Nordeste Setentrional, nos estados de Bahia, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, para a Funcate – Fundação de Ciências, 
Aplicações e Tecnologia Espaciais, com a elaboração dos programas de: desenvolvimento de 
comunidades indígenas, apoio técnico às prefeituras; implantação de infra-estrutura de 
abastecimento de água às populações ao longo dos canais e de subprogramas de prevenção 
de violência e de acidentes de trânsito, doenças sexualmente transmissíveis e acidentes com 
animais peçonhentos (2001). 

- Plano Diretor de Infraestrutura, Ocupação e Urbanização e Plano-Piloto da Área do Complexo 
da Ponta da Armação – Niterói – RJ, para a BHMN - Base de Hidrografia da Marinha de 
Niterói, contemplando a elaboração do levantamento da situação física atual do Complexo, 
do estudo detalhado do funcionamento e das atividades desenvolvidas em cada prédio, do 
diagnóstico dos problemas relativos ao relacionamento funcional das unidades, da 
identificação das unidades que deverão ser deslocadas, de proposta de intervenção e de 
novas localizações para as unidades e levantamento das necessidades futuras (2000/2001) – 
coordenação técnica. 

- EIA/RIMA do Projeto de Transposição de Águas do rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional, nos estados de Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte, para a JP Engenharia Ltda. / Funcate – Fundação de Ciências, Aplicações e 
Tecnologia Espaciais, envolvendo: caracterização e diagnóstico do meio antrópico para 
composição do estudo de impacto ambiental, com estudos nas áreas de influência direta, 
indireta e ADA (área diretamente afetada), elaboração do relatório de impacto ambiental e 
apresentação do empreendimento e dos estudos em audiências públicas (1998/2001). 

- Plano de Desenvolvimento Hidroagrícola Sustentável das Regiões Pronor e Proparecis – MT, 
para o Consórcio Noronha-JP-Earth Tech/SAAF Secretaria de Agricultura e Assuntos 
Fundiários do Estado de Mato Grosso, envolvendo: estudos de zoneamento, diagnósticos 
agronômico e sócio-econômico, estimativa de benefícios e hierarquização de projetos de 
irrigação, ao nível de plano diretor, além de estudos de planejamento agrícola, organização e 
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gestão, mercado e comercialização, estimativa de benefícios e avaliação econômico-
financeira de projetos-piloto (10.000 ha), ao nível de viabilidade, nos municípios de Alta 
Floresta e Diamantino (1998/2001) – coordenação técnica. 

- Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico-Financeira do Projeto de Irrigação Pública do Iuiú - 
BA, para a Sondotécnica/Codevasf, envolvendo: estudos sócio-econômicos, estudo de 
mercado e comercialização, diagnóstico de agropecuária regional, planejamento agrícola, 
estudo de impacto ambiental, análise incremental e avaliação econômico-financeira 
(1995/1997). 

- Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente (Rima) 
relativos à Implantação dos Complexos de Destinação Final de Resíduos Sólidos nos 
municípios de São Gonçalo e Niterói, estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos – Sosp (1995/1997) – coordenação técnica. 

- Revisão do Estudo de Viabilidade do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê – BA, para o 
Consórcio Magna-Gersar/Codevasf, envolvendo os estudos: de tamanho dos lotes, sócio-
econômicos, de mercado e comercialização e de organização e gestão (1995/1996) – 
coordenação técnica. 

- Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e Relatórios de Impactos ao Meio Ambiente (Rima) 
dos Sistemas de Destinação Final dos Resíduos Sólidos dos municípios de Queimados, Belford 
Roxo e Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria Estadual de Obras e 
Serviços Públicos - SOSP, integrados ao Programa Reconstrução Rio (1993/1994) – 
coordenação técnica. 

 



 

 

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

350563 

CPF/CNPJ: 
 

458.663.097-34 

Emitido em: 
 

28/11/2011 

Válido até: 
 

28/02/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Carlos Fernando Barroso Montano  
  Rua Humaitá, 234/402 Bl.02  
  Humaitá  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22261-001 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Solo 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Serviços Relacionados À Silvicultura 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), 
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização 
específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o 
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e 
faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por 
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de 
qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

wk4g.flfb.l35v.7f6i 

Imprimir tela Fechar janela
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CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 
Nome:    Carlos Fernando Barroso Montano 
Profissão:    Engenheiro Agrônomo 
Nascimento:    04/05/57 
Nacionalidade:   brasileira 
Naturalidade:   Rio de Janeiro – RJ 
Registro Profissional:  Crea-RJ nº 49721-D 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Engenheiro Agrônomo pela UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 1980. 
• Curso de Especialização em Silvicultura Tropical e Tecnologia de Beneficiamento de 

Borracha Natural no IRCA (Institut de Recherches sur le Caoutchouc) na França e na 
Costa do Marfim, 1984. 

• Especialização na Produção de Borracha Natural, Sudhevea (Superintendência da 
Borracha), AC, 1982. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Agrar - Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda. - 1989 até a presente data, tendo 
participado no gerenciamento, coordenação e execução de projetos destacando-se: 
 

- Estudos do meio socioeconômico-cultural do Relatório Ambiental Simplificado da Central 
Geradora Eólica Bom Jardim I, em São Francisco do Itabapoana – RJ. Cliente: MML Energia 
(2010/2011). 

- Estudos do meio socioeconômico-cultural do Relatório Ambiental Simplificado da Construção 
e Ampliação de Estruturas de apoio a Embarcações e Cais, em Angra dos Reis – RJ. Cliente: 
Brasfels (2010). 

- LI Michelin. Cliente: Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda. 
Elaboração de uma caracterização ambiental da parte do terreno, que será objeto de 
expansão da atual planta industrial; Assessoria referente à caracterização do 
empreendimento; e Elaboração da Avaliação de Impacto Ambiental – AIA – LI Michelin. Rio 
de Janeiro/RJ. 2010 em andamento. 

- IE Madeira. Interligação Elétrica do Madeira S/A. Serviços de fiscalização dos trabalhos 
fundiários e ambientais para o licenciamento da linha de transmissão coletora Porto Velho 
Araraquara II em corrente contínua +/- 600 kV - IE Madeira. Rio de Janeiro/RJ. 2010 em 
andamento. 

- UTE Pouso Alegre. Cliente: Ybaré Energia Ltda. Projetos de Engenharia. Coordenação Geral 
dos Estudos Ambientais visando à Obtenção da Licença Prévia – LP para uma Térmica de 
470MW, localizada no município de Pouso Alegre – MG. Pouso Alegre – MG. 2009 em 
andamento. 

- PCH Boa Vista. Cliente: Energisa Soluções S/A. Elaboração de EIA/RIMA (Estudo de Impacto 
Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental), para obtenção da Licença Prévia – LP, para 
Pequena Central Hidrelétrica Boa Vista. Rio de Janeiro/RJ. 2009 em andamento. 

- PBA PCHs Rio Grande. Cliente: Energisa Soluções S/A. Execução dos Programas de 
Comunicação Social, Educação Ambiental, Monitoramento Biótico da Fauna e Resgate da 
Fauna dentro dos Projetos Básicos Ambientais – PBAs Santo Antônio, São Sebastião do Alto 
e Caju. Rio Grande na região serrana do Rio de Janeiro/RJ. 2009 em andamento.  

- UTE Poços de Caldas II. Cliente: DSG Mineração Ltda. Elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e respectivamente o Relatório de Impacto Ambiental – Rima para obtenção 
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da Licença Prévia – LP para uma usina térmica de 150MW com turbinas aeroderivativas. 
Poços de Caldas/MG. 2008 em andamento. 

- PCHs Pedra Azul e Guaxatuba. Cliente: Enerconsult S.A. Estudos de análise fundiária e de 
interferências, levantamento e detalhamento do uso e ocupação do solo e das áreas 
protegidas ambientalmente, coordenação do diagnóstico arqueológico preliminar e estudo e 
análise de condições precedentes (stakeholder analysis). Araçariguama, Cabreúva e Itu/SP. 
2008 em andamento. 

- PBA UTE Resende. Cliente: EDP - Energias do Brasil S.A. Elaboração do Projeto Básico 
Ambiental – PBA para obtenção da Licença Instalação – LI para uma usina térmica de 
500MW. Resende/RJ. 2008/2009 

- EIA/RIMA/PBA UTE Norte Capixaba. EDP - Cliente: Energias do Brasil S.A. Elaboração do 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivamente o Relatório de Impacto Ambiental – 
Rima e Elaboração do Projeto Básico Ambiental – PBA para obtenção da Licença Prévia – LP 
e a Licença Instalação – LI para uma usina térmica de 500MW. Linhares/ES. 2008/2009. 

- Estudo de Impacto Ambiental do Sistema Adutor do Agreste Pernambucano. Consórcio CRA-
Engecorps. Ministério da Integração Nacional / Funcarte. Elaboração de Diagnóstico 
Ambiental, caracterização do empreendimento, avaliação de impacto ambiental, proposição 
de medidas mitigadoras, prognóstico ambiental e das obras de construção do sistema 
adutor do agreste pernambucano, constituído do um conjunto de adutoras que interliga o 
ramal do agreste com os 65 municípios do agreste que serão abastecidos com águas do rio 
São Francisco, além de participação em Audiências Públicas. Rio de Janeiro/RJ. 2007/2009. 

- Licenciamento Ambiental das obras do Terminal Aquaviário da Ilha Comprida, Adaptações 
do Terminal da Ilha Redonda e dos Dutos de GLP, na Baía de Guanabara, para fornecimento 
à Reduc. Cliente: Mineral. Petrobras. EIA/Rima, análise de risco, PBA e acompanhamento do 
licenciamento ambiental incluindo participação em audiências públicas. Rio de Janeiro/RJ. 
2007 em andamento. 

- Prestação de serviços de consultoria e elaboração de Estudos Pré-Viabilidade Ambiental para 
um centro empresarial nas áreas de intervenção do Jockey Club Brasileiro. Cliente: 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. Estudos ambientais preliminares; levantamento 
arbóreo; relatório de hidrologia, hidrogeologia e de condicionantes ambientais. Rio de 
Janeiro/RJ. 2006 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impactos ao Meio Ambiente (Rima) de 
Maricá. Serla – Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas. Elaboração do 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima) 
para as obras de complementação da recuperação do sistema lacunar de Marica. Marica/RJ. 
2006 

- Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHE Batalha. Cliente: FURNAS Centrais Elétricas S/A / 
PCE – Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda. Elaboração dos programas e ações 
ambientais previstos no EIA/Rima e nas condicionantes da Licença Prévia (LP) nº 222/2005, 
do AHE Batalha (ex Paulistas), emitida pelo IBAMA. Minas Gerais e Goiás. 2006. 

- Estudo de Impacto Ambiental, Projeto Básico Ambiental do Gasoduto Meio Norte. 
Agrar/Ecology. Cliente: TMN Transportadora S/A. Estudo de Impacto Ambiental, Relatório 
de Impacto Ambiental, Projeto Básico Ambiental (PBA), Plano de Gerenciamento de Risco e 
serviços complementares para a obtenção das Licenças Prévia de Instalação, referentes a 
obras de construção do Gasoduto Meio Norte. CE, PI e MA. 2004-2006. 

- Metodologia de Educação Ambiental do Distrito Federal. Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Obras do Distrito Federal. Desenvolvimento de Metodologia de Educação 
Ambiental, especificação, acompanhamento da produção dos multimídias necessários, com 
especial atenção ao Manejo de Recursos Hídricos do Distrito Federal. Brasília/DF. 2004-
2007. 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Cliente: 
Ecologus/Agrar. Feema/BID. Elaboração dos estudos envolvendo sinopse geopolítica, sócio-
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econômica e ambiental; base cartográfica, SIG e banco de dados; levantamento e cadastro 
de dados básicos; caracterização dos temas ambientais; avaliação integrada e análise 
prospectiva; Plano Diretor. Rio de Janeiro/RJ, 2003-2007. 

- Montagem de um Laboratório de Geoprocessamento para os Gestores e Pesquisadores 
sobre o Ambiente da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Cliente: Fundação Cide/BID. 
Serviços de montagem de um laboratório de geoprocessamento (LabGEO), para gestores e 
pesquisadores voltado para o meio ambiente, urbano e não urbano dos Municípios 
Integrantes da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Componente Mapeamento Digital 
e Desenvolvimento Institucional. Rio de Janeiro/RJ. 2003-2005.  

- Relatório Ambiental Simplificado das Usinas Termelétricas Santa Cruz e Campos, RJ. 
Cliente: Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Furnas Centrais Elétricas S.A. 
Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) das Usinas de Santa Cruz e Campos. 
2002-2003 

- Estudos Ambientais do Inventário de trecho do rio Madeira para os Aproveitamentos 
Hidrelétricos de Jirau e Santo Antônio com aproximadamente 7.300 MW no conjunto, em 
Rondônia. Cliente: PCE Engenharia de Projetos, Odebrecht e Furnas Centrais Elétricas 
(2002/2003); 

- EIA/Rima do Aproveitamento Hidrelétrico AHE de Batalha, Cliente: PCE – Engenharia de 
Projetos e Furnas Centrais Elétricas (2003/2005); 

- EIA/Rima e Projeto Básico Ambiental – PBA para as Pequenas Centrais Hidrelétricas de 
Santo Antônio (10 MW), Caju (10 MW) e São Sebastião do Alto (10 MW), RJ, para a Cia. 
Força e Luz Cataguazes Leopoldina (2002/2005); 

- EIA/Rima para a UHE de Riograndina (6 MW), Rio de Janeiro, para a Cia Força e Luz 
Cataguazes Leopoldina (2001/2003); 

- EIA/Rima e Projeto Básico Ambiental – PBA para a Linha de Transmissão Cachoeira Paulista 
– Adrianópolis III para Furnas Centrais Elétricas (2002); 

- EIA/RIMA, Projeto Básico Ambiental e Plano de Gerenciamento de Risco e serviços 
complementares para a obtenção das Licenças Prévia de Instalação, referentes a obras de 
construção de Gasoduto Meio Norte – TMN Transportadora S/A (2004/2006); 

- Projeto Básico Ambiental – PBA para a Usina Termelétrica de Sepetiba, Rio de Janeiro, para 
a Enelpower (2002); 

- EIA/Rima e Projeto Básico Ambiental – PBA da Usina Termoelétrica da Sociedade 
Fluminense de Energia, Seropédica, Rio de Janeiro – com capacidade de geração de 380 
MW. Agrar/Mineral/Generation Ltda. Enron (2000/2002); 

- EIA/Rima da Usina Termelétrica de Ciclo Combinado UTE Resende (680 MW), para a 
Tractebel Energia; 

- EIA/Rima para o Transporte Metroviário de Passageiros da Linha 4 Metrô Barra para a 
Concessionária Rio Barra S.A. (2004); 

- Serviços de cartografia para o inventário ambiental do rio Madeira. Biodinâmica. Furnas 
Centrais Elétricas S.A. Elaboração do inventário ambiental da bacia do rio Madeira, trecho 
Abunã – Porto Velho, com extensão de 400 km. Rondônia. 2002-2003. 

- EIA/Rima da Linha de Transmissão de Interconexão Brasil/Argentina, em Foz do Iguaçu, PR, 
para JP/Energia do Sul Ltda. (2001); 

- Projeto Básico de Irrigação de 12.000 hectares e atendimento às áreas de sequeiro 
intermediárias, localizadas nas adjacências do Lago Xingó e Estudo de Impacto Ambiental 
EIA/RIMA, compondo a Primeira Fase do Empreendimento Canal Xingó, localizado no 
município de Canindé do São Francisco, no Estado de Sergipe, para a SEINFRA - Secretaria 
de Estado de Infraestrutura de Sergipe; 
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- Plano de Desenvolvimento Ambiental Sustentável da BR-174, 820 km (RR). Coordenador do 
segmento agro-silvo-pastoril, desenvolvendo: avaliação dos recursos hídricos; 
caracterização do uso do solo e recursos naturais; caracterização sócio-econômica; 
caracterização de fontes poluidoras; e de risco ambiental; proposições de ações setoriais; 
elaboração do Plano de Recuperação Ambiental e do relatório do passivo ambiental das 
obras de construção e asfaltamento, para o Plano de Controle Ambiental. 
Ecologus/Agrar/Chemonics International/DER-RR (1999/2001); 

- EIA/Rima e Projeto Básico Ambiental – PBA da Usina Termoelétrica Riogen – Seropédica, 
Rio de Janeiro, com capacidade de geração de 1.000 MW. Agrar/Mineral/Generation Ltda. 
Enron (1999/2000); 

- Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola Pinheiro (MA). Estudos sócio-econômicos, 
ambientais e de organização e gestão, análise incremental e avaliação econômico-
financeira. Sondotécnica/SIR (1994/1995); 

- Estudo de Viabilidade do Projeto Salitre (Bahia) - Definição do tamanho do lote agrícola, 
análise incremental e organização e gestão. JP/Enco/Tahal/Codevasf. (1991); 

- Estudos ambientais a nível de Plano Diretor com vistas a implementação de um Complexo 
Turístico no Município de Arraial do Cabo. Rio de Janeiro, (1991/1992). 

 

Perícia Judicial 

 

Perito Judicial atuando como perito do juízo na área de Meio Ambiente na Varas de Fazenda e 
Cíveis das comarcas do Rio de Janeiro, Rio Bonito, Itaboraí na Justiça Estadual e na 23ª Vara 
Federal. 
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CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

5419025 

CPF/CNPJ: 
 

011.083.468-20 

Emitido em: 
 

07/12/2011 

Válido até: 
 

07/03/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  MARIO SERGIO LOBO PIMENTEL  
  RUA REGO FREITAS, 289/7º  
  CENTRO  
  SAO PAULO/SP  
  01220-010 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), 
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização 
específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o 
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e 
faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por 
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de 
qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

thf8.khrk.w2qn.bmus 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

7/12/2011http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php



  
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 15-23

CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome: Mário Sérgio Lobo Pimentel 
Nacionalidade: Brasileira  
Nascido em: 10/09/1955  

 
QUALIFICAÇÃO 

 
- Executive Master of Business Administration pela FIA-FEA-USP, 1997. 
- Engenheiro Civil, diplomado pela Escola de Engenharia Mauá, em 1979. 

 
CARGO E FUNÇÃO ATUAL: 

 
Diretor Técnico da Setepla Tecnometal Engenharia Ltda. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

 
Atividades Profissionais: 
 
− A partir de novembro de 1995 passou a exercer a função de Diretor Técnico da Setepla 

Tecnometal Engenharia Ltda; 
− De 1992 a novembro de 1995 exerceu a função de Consultor Permanente da Setepla 

Tecnometal Engenharia Ltda; 
− De 1989 a 1991 exerceu a função de Diretor Executivo da XS Informática E Comércio 

LTDA; 
− De 1985 a 1989 exerceu a função de Gerente da Área de Sistemas de Informação da 

Setepla Tecnometal Engenharia Ltda; 
− De 1983 a 1985 exerceu a função de Engenheiro da Área de Modelagem e Cálculo de 

Estruturas da Setepla Tecnometal Engenharia Ltda; 
− De 1980 a 1983 exerceu a função de Engenheiro da Área de Hidráulica e Saneamento da 

Setepla Tecnometal Engenharia LTDA. 
 
Participação em Projetos:  
 
− Elaboração do Projeto Básico da ligação metroviária - Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, 

trecho Gávea – General Osório – Coordenador Geral e Responsável Técnico - desde julho 
de 2011 para a Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro; 

 
− Elaboração do Estudo de Demanda, Projeto Funcional, Projeto Básico e Estudo de 

Viabilidade Econômico-Financeira da implantação de um sistema de VLT - Veículo Leve 
sobre Trilhos na Área de Especial Interesse Urbanístico da Região Portuária do Rio de 
Janeiro, denominada Porto Maravilha - desde junho de 2011, para o Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos – IPP como Coordenador Setorial e Responsável Técnico; 

− Elaboração do Projeto Básico da ligação metroviária - Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, 
trecho Gávea – General Osório – Coordenador Geral e Responsável Técnico - desde julho 
de 2011 para a Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro; 

− Elaboração dos Projetos de arquitetura e de engenharia civil, incluindo os estudos e 
projetos de traçado geométrico horizontal e vertical da via permanente do trecho entre o 
Poço Bandeirantes (exclusive) e a Estação Ibirapuera da linha 5 Lilás do Metrô de São 
Paulo - 07/07/2009 à 06/01/2010 – Coordenador Geral, para a Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – Metrô; 

− Elaboração dos Projetos de arquitetura e de engenharia civil, incluindo os estudos e 
projetos de traçado geométrico horizontal e vertical da via permanente do trecho entre o 
poço Bandeirantes (exclusive) e a Estação Ibirapuera da linha 5 Lilás do Metrô de São 
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Paulo - 07/07/2009 à 06/01/2010 – Coordenador Geral, para a Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – Metrô; 

− Projetos básicos e executivos para o Lote 1 da Linha 4 – Amarela, incluindo túneis em 
shield, túneis em NATM, projeto da ventilação Brasil, Incor, José Eusébio, Roosevelt, Rio 
Branco e João Teodoro, projeto das estações Oscar Freire, Higienópolis – Mackenzie, 
Paulista, Luz e República Nova e projeto de via permanente – 03/2004 à 09/2009 – 
Coordenador, para o Consórcio Via Amarela; 

− Projetos básicos e executivos para o Lote 2 da Linha 4 – Amarela, incluindo túneis em 
shield, túneis em NATM, túneis em VCA, projeto da ventilação e saída de emergência 
Cunha Gago, Valdemar Ferreira, Ferreira de Araújo, Santa Albina, projeto da subestação e 
ventilação Caxingui, projeto da ventilação Três Poderes, projeto das estações Morumbi, 
Butantã, Fradique Coutinho, projeto da escavação da estação Pinheiros e projeto de via 
permanente – 03/2004 à 09/2009 – Coordenador, para o Consórcio Via Amarela. 

− Projetos básicos e executivos para o Lote 3 da Linha 4 – Amarela, referente as obras civis e 
via permanente do Pátio de Manobras e Manutenção Vila Sônia – 03/2004 à 09/2009 – 
Coordenador, para o Consórcio Via Amarela. 

− Projeto executivo e assessoria de apoio técnico das obras da estação Chácara Klabin, Linha 
2 – Verde da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Responsável Técnico – 04/2004 
à 02/2006. 

− Projeto executivo da superestrutura de via permanente, para o trecho entre o poço e 
emboque Carlos Petit (inclusive) e o estacionamento Ipiranga (inclusive) da linha 2 – Verde 
do Metrô de São Paulo, para o Consórcio Constran / OAS – 04/2005 à 05/2008. 

− Projeto pré-executivo da estação Chácara Klabin, Linha 2 – Verde da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – Responsável Técnico – 09/2003 à 03/2004. 

− Projeto executivo da via Permanente sob Sistema Massa-Mola, para o consórcio Constran / 
Queiroz Galvão / OAS – 01/2001 à 03/2002. 

− Elaboração dos Projetos Geométricos da via permanente para correções altimétricas nos 
elevados situados entre as estações sé e Bresser, na Linha 3 - Vermelha do Metrô de São 
Paulo – Responsável Técnico – 17/08/1998 à 30/09/2001 para a Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – Metrô 

− Projeto executivo da via permanente da Linha 2 – Estação Sumaré – Vila Madalena, para a 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ – 12/1997 à 09/1998; 

− Projeto básico do pátio de manutenção, estacionamento e manobras de Vila Sonia, da 
Linha 4 – Amarela do metrô de São Paulo – 09/1993 à 03/1995. 

− Projeto básico das obras civis, inclusive fundações em estrutura elevada, da estação 
Tamanduateí – 06/1988 à 06/1989. 

− Projeto executivo da obra civil da estação Artur Alvim, para a Companhia do Metropolitano 
de São Paulo – 05/1984 à 10/1986. 

− Projeto básico do Centro de Controle e Operação da CPTM na estação da Luz, para a 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. 

− Projeto executivo da via permanente do km 3,8 a 8,6 da linha 5 (amarela) – Capão 
Redondo Largo Treze, para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. 

− Projeto executivo e assessoria de apoio técnico (obras de acabamento) – Ligação Capão 
Redondo Largo Treze, para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. 

− Estudos gerais para os aspectos de integração e privatização dos terminais de integração 
do METRÔ - Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

− Estudo do sistema de transporte para a cidade de Fortaleza - CE - METROFOR/CBTU. 
− Estudo do sistema de transporte para a cidade de Natal - RN - METROFOR/CBTU. 
− Estudo do Corredor de Transporte Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas para GEIPOT / 

KREDITANSTALT für WIEDERRAUfBAU - KfW. 
− Coordenador - Desenvolvimento, implantação dos modelos informatizados e treinamento 

das equipes de produção para a elaboração do projeto FERRONORTE - 1993. 
− Engenheiro de Sistemas - Desenvolvimento de software para o dimensionamento de vias e 

simulação operacional de tempos de semáforos para a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – 1985 

− Engenheiro de Sistemas - Adaptação para ambiente PC-DOS e montagem de programas 
complementares para a alimentação e preparação de dados, do sistema TNET (Transport 



  
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 15-25

Network), originalmente desenvolvido em linguagem Fortran para ambientes de grande 
porte IBM, para utilização no projeto AGLURB, para a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – METRO - 1985. 

− Modelo matemático, processamento e cálculo estrutural da estação Artur Alvim, para a 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ – 1984 A 1985. 

− Projeto da estrutura em concreto e aço para o galpão de manutenção de ferrovias em 
Piaçaguera para a Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA - 1984. 

− Projeto de Sinalização e Melhoria Operacional das Marginais (POT) para a Companhia de 
Engenharia de Tráfego – CET. 

− Projetos gerais de detalhamento nas áreas de hidráulica, elétrica, mecânica, estrutura e 
arquitetura para a General Motors do Brasil S.A. 

− Gerenciamento da implantação dos sistemas de semáforos inteligentes (Controle de tráfego 
por área) da cidade de São Paulo para a Companhia de Engenharia de Tráfego CET. 

− Apoio ao Gerenciamento da Secretaria de Transportes do Município de São Paulo. 
− Projetos gerais de detalhamento para o projeto CTA, para as empresas PEM Engenharia e 

Método Engenharia. 
− Projetos gerais de detalhamento, nas áreas de hidráulica, civil e elétrica para a TELESP - 

Telecomunicações do Estado de São Paulo S.A. 
− Estudo geral de transportes para a cidade de São Paulo para a São Paulo Transporte. 
− Estudo de implantação de novas tecnologias de transporte para a São Paulo Transporte. 
− Coordenador pela Setepla Tecnometal Engenharia Ltda. do projeto SIIGO - Sistema 

Integrado de Informações Gerenciais Operacionais e Técnicas, para a EMTU/SP - Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos. 

− Coordenador - Projeto Descritor, software para documentação de sistemas desenvolvidos 
em linguagem Clipper. 

− Coordenador - Levantamento de dados, processos, necessidades de informações, 
diagnóstico da situação atual, análise funcional e ante-projeto do sistema de planejamento 
e controle de manutenção para a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU. 

− Coordenador - Concepção, projeto físico, desenvolvimento e implantação do sistema de 
planejamento e controle de manutenção para a Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos - EMTU. 

− Coordenador - Levantamento de dados, processos, necessidades de informações, 
diagnóstico da situação atual, análise funcional e ante-projeto do sistema de planejamento 
e controle de operação para a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU. 

− Coordenador - Concepção, projeto físico, desenvolvimento e implantação do sistema de 
planejamento e controle de operação para a Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos - EMTU. 

− Coordenador - Concepção metodológica, projeto e implantação do sistema de coleta de 
dados de ônibus urbano, utilizando coletores portáteis de dados no campo, e posterior 
processamento no escritório dos dados operacionais, para a CMTC - Companhia Municipal 
de Transportes Coletivos. 

− Engenheiro de Sistemas - Implantação do sistema informatizado de projeto geométrico, 
utilizando o software ICES-COGO e ROADS, em computadores IBM 4381, e posterior 
utilização dos arquivos em ambiente PC-Dos para a rodovia D. Pedro II, junto à DERSA - 
Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

− Coordenador de Informática - Levantamento da estrutura organizacional do setor de 
informática, dos sistemas em operação, processos de tomada de decisão e elaboração do 
Plano Diretor de Informática hardware e software treinamento e capacidade da equipe de 
informática, análise comparativa dos dados encontrados com os padrões existentes em 
usinas americanas, japonesas e européias ("benchmark"), diagnóstico e sugestão de 
melhorias para a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA. 

− Coordenador de Informática - Levantamento da estrutura organizacional do setor de 
informática, dos sistemas em operação, processos de tomada de decisão e elaboração do 
Plano Diretor de Informática hardware e software treinamento e capacidade da equipe de 
informática, análise comparativa dos dados encontrados com os padrões existentes em 
usinas americanas, japonesas e européias ("benchmark"), diagnóstico e sugestão de 
melhorias para a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN. 
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− Engenheiro de Sistemas - Desenvolvimento de software para o projeto de sistemas de 
esgoto, abrangendo projeto físico da rede, cálculos hidráulicos, quantificação e orçamento 
das obras para utilização em projetos para SABESP - Saneamento Básico de São Paulo. 

− Engenheiro de Sistemas - Desenvolvimento de software para o projeto de sistemas de 
transmissão para rede de tróleibus, abrangendo projeto físico da rede, dimensionamento 
mecânico, quantificação e orçamento das obras para utilização em projetos da 
ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo e posteriormente adaptados para a CMTC - 
Companhia Municipal de Transportes Coletivos. 

− Projeto de fundações e cálculo estrutural dos edifícios da hidrólise, fermentação, destilação 
e caldeira; Cálculo estrutural dos edifícios da administração, refeitório, laboratório, oficina e 
outros; Projeto de fundações e cálculo estrutural dos tanques e equipamentos, para a 
Coque e Álcool da Madeira S.A. - COALBRA. 

− Projeto executivo hidráulica e tubulação da adutora do Quilombo; Modelo matemático, 
processamento e cálculo da estrutura de concreto da galeria sob o ramal Conceiçãozinha; 
Modelo matemático, processamento e cálculo da estrutura de concreto sob a rodovia SP-
55; Modelo matemático, processamento e análise de flexibilidade de tubulações e 
estruturas metálicas diversas na usina, para a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA. 

− Projeto básico do sistema de esgoto de Arujá redes e coletores, e estudo para implantação 
de duas estações de tratamento de esgotos, e projeto básico das mesmas na modalidade 
de lagoas aeradas, para a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP. 

 
Atividades Didáticas: 
 
– Montagem, Implantação do Curso de Linguagem C Básico e Avançado para o Núcleo de 

Treinamento Officer – 1987; 
– Montagem e Implantação do Curso de Interface Clipper-C para o Núcleo de Treinamento da 

Nantucket Corporate do Brasil – 1987; 
− Interface Clipper-C - Mc Graw Hill - São Paulo - 1990 – Livro; 
− Acesso a Arquivo DBF em C - Nantucket - São Paulo - 1992 - Revista Nantucket News; 
− Interface Clipper Assembler - XS Informática - São Paulo - 1992 - Revista PC Runtime; 
− Controle de Vídeo no IBM-PC - XS Informática - São Paulo - 1991 - Revista PC Runtime; 
− Listas ligadas em C - XS Informática - São Paulo - 1991 - Revista PC Runtime. 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Cursos  Complementares 
 
– VM/CMS, Intertec (1984); 
– Exec’s em VM/CMS, Intertec (1984); 
– Automação em escritórios, XVIII CNI (1985); 
– Gerenciamento de Sistemas de Informatação, III CNOSM (1986); 
– Dbase III, Datalógica, Compucenter (1986); 
– Clipper em Rede, Officer (1988); 
– Assembler 8086-8088, Compucenter (1986); 
– Desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica em ARC/INFO, GEMPI (1993); 
– Curso de Pós-Graduação MBA Executivo Internacional da FIA-FEA-USP, (1997); 
– Global Competitiveness Conference – Owens School of Business – Vanderbilt University 

(1997). 
 
Viagens Técnicas 
 
− Comdex - Fall - Setepla - 07 dias - Las Vegas-USA - 1990 
− Reunião do Grupo de Projeto do Corredor Rio-SP-Campinas (Frankfurt - Alemanha) - 1995 
− Reuniões e Visitas Técnicas a Sistema de Média Capacidade no Japão - 

Tokyo/Hiroshima/Osaka - Japão - 1996 
− Reuniões e Visitas Técnicas a Sistema de Média Capacidade na Austrália - Adelaide/Sydney 

- 1996 
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− Obsydian Users Conference - Orlando - USA – 1996 
− Vanderbilt University – Owen School of Business – Nashwille – USA – Curso complementar a 

MBA – Global Competitivenes. 
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS: 
 
− XVIII Congresso Nacional de Informática - São Paulo - 1985 
− III Congresso Nacional de Organização, Sistemas e Métodos - São Paulo – 1986 
− Obsydian Users Conference – Orlando – USA – 1997. 
 
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES DE CLASSE: 
 
− Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-SP. 

 

 



 
Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

 
Nr. de Cadastro: 

217911 

CPF/CNPJ: 

636.248.697-87 

Emitido em: 

06/10/2011 

Válido até: 

06/01/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  RITA DE CASSIA LAIGNIER ROLIM  
  ESTRADA VALE DOS PEÕES S/N  
  LUMIAR  
  NOVA FRIBURGO/RJ  
  28616-970  
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao 
IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência 
para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em 
certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

f1ad.rge3.nm29.jd72 
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CURRICULO VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Rita de Cássia Laignier Rolim 
Nacionalidade:  Brasileira 
Profissão:   Geógrafa 
Registro Profissional: CREA NO: RJ-871099072/ 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Bacharelado e Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal Fluminense - Rio de 

Janeiro – Janeiro/1979. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Empresa Ecologus/Agrar - Estudo de Impacto Ambiental - EIA. Implantação de Distrito 
Industrial, seu Corredor Logístico. LLX Açu Operações Portuárias S/A. Diagnóstico de saúde, 
educação e transporte público. São João da Barra e Campos. (outubro a dezembro de 
2010). 
 
Empresa Autopista Fluminense / Engetec/ AGRAR Consultoria e Estudos Técnicos 
S/C Ltda. (agosto/setembro de 2010).   
 
- Implantação da duplicação de trecho da rodovia BR-101 trechos entre Rio Dourado/RJ e Rio 

Bonito/RJ. Elaboração de Programas Sócio-Ambientais - Programa de Educação Ambiental; 
Programa de Comunicação Social; Programa de Treinamento e Capacitação dos Técnicos 
em Questões Ambientais; Programa de Estabelecimento de Faixa de Domínio e de 
Indenizações. 

 
Empresa NP Consultoria Ambiental. /Exército Brasileiro. UHE Artibonite. Haiti. - 
(julho de 2010). 
 
- Desenvolvimento dos estudos ambientais na Área Diretamente Afetada pela UHE, no vale 

do rio Artibonite. Haiti. Elaboração de Diagnóstico Ambiental na Área Diretamente Afetada 
pela Hidrelétrica. Elaboração de Programas Sócio-Ambientais – UHE Artibonite. Haiti. 

 
Empresa - (Junho de 2010). Interligação Elétrica do Madeira-IE Madeira/ AGRAR 
Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda. 
 
- Elaboração de RCA – Relatório de Controle Ambiental e PCA – Programa de Controle 

ambiental dos Canteiros de Obras da LT 600kV CC Coletora Porto Velho – Araraquara-2 
Nº.01. Junho de 2010. Cargo: Analista Ambiental/ Elaboração de RCA e PCA 
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Empresa - (fevereiro a maio de 2010) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA-IE 
MADEIRA/ AGRAR Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda. 
 
- Realização de Pareceres Técnicos dos Estudos de Impacto Ambiental- EIA e Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA do Sistema de Transmissão do Madeira. LT SE Coletora Porto 
Velho- Araraquara. 

 
Empresa GEOPRIME Engenharia e Meio Ambiente Ltda. (dezembro de 2009 a janeiro 
de 2010) 
 
- Estudo de Impacto da Vizinhança. Implantação de um Shopping Center - Boulevard 

Shopping. São Gonçalo – RJ. 
 
Planave S.A. Estudos e Projetos de Engenharia. De janeiro de 1991 a abril de 2001. 
De janeiro de 2003 até novembro de 2009. 
 
- Coordenação Técnica - Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 

Impacto Ambiental (Rima) de Píer e Via Especial de Acesso para o Transporte dos Grandes 
Equipamentos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. Início em Junho de 
2009. Petrobras  

- Aproveitamento Hidrelétrico Dardanelos – AHE Dardanelos- Projetos Básico Ambiental – 
socioeconomia. 2007 

- Integrante da Comissão de SMS da Planave S. A - de 2005 a 2008  
- Elaboração do PGRS – Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Planave. 2008 
- Estudo de Impacto Ambiental para as Obras de Recuperação Emergencial da Lagoa de 

Araruama com a Retirada de Sedimentos Aportantes Decantados e Recuperação de Canais 
de Navegação na Região dos Lagos. SERLA. Cabo Frio (RJ). 2006. 

- EIA/RIMA da PCH Posse no rio Piabanha – RJ – 2002. Diagnóstico Sócio Econômico/ 
Prognóstico Ambiental  Guascor Geratec Ltda. 

- Elaboração do EIA/RIMA da PCH Monte Alegre no rio Piabanha – RJ – 2002. Diagnóstico 
Sócio Econômico/ Prognóstico Ambiental - Guascor Geratec Ltda. 

- Elaboração do EIA/RIMA da PCH São Sebastião no rio Piabanha. – RJ. – 2002. Diagnóstico 
Sócio Econômico/ Prognóstico Ambiental - Guascor Geratec Ltda.  

- Elaboração do EIA/RIMA da PCH Jambo no rio Grande – RJ 2002. Diagnóstico 
Sócioeconômico/ Prognóstico Ambiental - Arcadis Logos Energia S. A. 

- Elaboração do Projeto Básico Ambiental para a construção do Terminal Portuário Graneleiro 
de Barcarena – Pará. TERFRON. Barcarena / PA. 2004/2005. 

- Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental para a construção do Terminal Portuário 
Graneleiro de Barcarena – Pará. Diagnóstico Sócio Econômico/ Prognóstico Ambiental  
TERFRON. Barcarena / PA. 2004/2005. 

- Elaboração do Estudo de impacto Ambiental para a construção do Terminal Marítimo de 
Petróleos da Refinaria de Petróleo de Manguinhos. Acompanhamento do Processo de 
Licenciamento Ambiental junto a FEEMA-RJ, visando a obtenção da Licença Prévia. RJ. 
2002 

- Responsável pelo Treinamento e Educação Ambiental dos funcionários da CSN -Companhia 
Siderúrgica Nacional e empresas terceirizadas no Terminal de Carvão – TECAR - Porto de 
Sepetiba nos seguintes projetos: Implantação do sistema de gerenciamento de resíduos, 
preparação da área de armazenagem e inventário de resíduos sólidos; Concepção do 
sistema de drenagem dos pátios de estocagem, implantação do sistema de esgotamento 
sanitário, disposição adequada da água de lavagem e fechamento das saídas sanitárias do 
pier. 

- Curso de Educação Ambiental para trabalhadores do Navio Sonda “Deepwater Millennium” 
para a empresa Kerr McGee no Bloco BS-1 Santos. São Paulo. 

- Coordenação técnica do Projeto para Implantação de trilhas, Sinalização, Interpretação, 
Elaboração de projeto para Exposição no Centro de Visitantes e Reforma de Edificações 
para as Áreas de Uso Público dos Parques Nacionais da Serra da Canastra e do Caparaó - 
Minas Gerais e Espírito Santo. 1998/99. IBAMA/ MG.  
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- Coordenação técnica do Projeto de Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental na 
APA Carste de Lagoa Santa - MG.  IBAMA - 1997. 

- Coordenação Técnica dos seguintes projetos abaixo relacionados e elaborados no Curso de 
Educação Ambiental na APA - Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa Santa - MG: 
Introdução da Disciplina de Educação Ambiental no currículo das escolas de primeiro grau, 
Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 1997; Educação Ambiental para a comunidade de 
Matozinhos, Minas Gerais, 1997; Destinação dos Resíduos Sólidos - Lixo Doméstico. Pedro 
Leopoldo, Minas Gerais, 1997; Educação Ambiental através do Teatro na APA, Pedro 
Leopoldo, Minas Gerais, 1997; Associativismo: Agroecologia e Agroindústria.  Funilândia, 
Minas Gerais, 1997; Recuperação Ambiental na Microbacia do Pau de Cheiro. Funilândia, Minas 
Gerais, 1997; Recuperação Ambiental da Lagoa de Fora, Funilândia, Minas Gerais, 1997.; 
Destinação Final dos Resíduos Sólidos - Lixo. Município de Funilândia, Minas Gerais, 1997; 
Introdução da Temática - Educação Ambiental nas Escolas Municipais de Funilândia. Minas 
Gerais, 1997; Recuperação Ambiental da Lagoa Santa, município de Lagoa Santa. Minas 
Gerais, 1997. 

- Plano Estratégico de Ordenamento Físico - Territorial do Terminal de Ponta do Félix - 
Município de Antonina - Paraná - 1997. Diagnóstico do Meio Físico. 

- Plano Diretor Integrado do Porto de Sepetiba, Rio de Janeiro. CONSTRAN/ Companhia 
Docas do Rio de Janeiro. 1998. Levantamento das possíveis áreas passíveis de utilização no 
Porto de Sepetiba e desenvolvimento de projetos de recuperação ambiental em áreas 
degradadas por exploração de recursos minerais. 

- Relatório Ambiental Preliminar (RAP) do Projeto de Ampliação do Cais da ULTRAFÉRTIL na 
ilha Cardoso, município de Santos. ULTRAFÉRTIL, S.Paulo. 1997. 

- Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), LT Serra da Mesa-Samambaia Interligação Norte-Sul - FURNAS.  

- Coordenação do Projeto de Arquitetura e Paisagismo do Parque Ecológico Municipal de 
Marapendi. APA - Área de Proteção Ambiental. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro. IPLANRIO/ 
Prefeitura Municipal. 1996. 

- Coordenação do estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental do Parque Municipal 
Ecológico de Marapendi - IPLANRIO-Prefeitura municipal. 1996. 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do projeto de 
ampliação da área de estocagem, manuseio e reprocessamento de minério de ferro na ilha 
Guaíba-Mangaratiba. Rio de Janeiro. MBR-Minerações Brasileiras Reunidas S/A-1993. 
Diagnóstico socioeconômico e Prognóstico Ambiental. 

- Estudos Ambientais nos Canais de Bariri e Promissão no Rio Tietê. São Paulo.  CESP. 
Companhia Energética de São Paulo. 1992. 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da Hidrovia 
Tietê-Paraná e dos terminais fluviais de cargas em Pederneiras e Conchas. CESP. 
Diagnóstico e Prognóstico Ambiental. 1992/93. 

- Responsável Técnica do Portal de Gestão de Fornecedores da PETROBRÁS na PLANAVE S.A 
de 2003 a junho de 2009 

- Coordenação Executiva do Programa de Gestão de Fornecedores das Empresas de Óleo e 
Petróleo – CADFOR. 

 
PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A 
- Parecer técnico de Estudos de Impacto Ambiental, nos empreendimentos do Terminal de 

Cabiúnas (TECAB) e na Ampliação da Refinaria Gabriel Passos – REGAP. ART´s CREA Nos. 
IN00088229, IN00100603; IN00100606; IN00100609. 

 
Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas – BAHIA. Julho de 2001 a dezembro de 2002. 
 
- Implantação do Projeto Orçamento Participativo 

 



 
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

59642 

CPF/CNPJ: 
 

973.287.237-34 

Emitido em: 
 

14/09/2011 

Válido até: 
 

14/12/2011 
Nome/Razão Social/Endereço  
  LIGIA MARIA ZARONI  
  AV. OLINDO PEREIRA, 114  
  PORTO VELHO  
  SAO GONCALO/RJ  
  24426-000 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Eletricidade 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

w8hy.rk4r.wcm7.pslr 

Imprimir tela Fechar janela
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CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:   Ligia Maria Zaroni 
Formação Profissional: Arqueologia 
Título Profissional:  CPF 973.287.237-34 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Mestre em Geografia, PPGG-IGEO/UFRJ, 2008. 
• Especialista em Planejamento Ambiental – Gerenciamento de Bacias Hidrográficas – 

Universidade Federal Fluminense (UFF) – 1995. 
• Bacharel em Arqueologia – Universidade Estácio de Sá (UNESA) – 1990. 
 

QUALIFICAÇÕES 
 
• Professora de Geologia e Paleontologia nos Cursos de Ciências Biológicas e Biologia 

Marinha das Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH), em Niterói – 200/2001. 
• Autora de dezenas de trabalhos publicados em Congressos, Reuniões Científicas e Revistas 

nacionais e internacionais. 
• Contratada como Consultora para a execução de mais de 30 estudos e projetos associados 

a EIAs, PBAs e similares, abrangendo reconhecimentos, diagnósticos e salvamentos 
histórico-arqueológicos. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Experiência em análise de materiais arqueológicos, orientação de pessoal de pesquisa, 
elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, bem como avaliação e diagnóstico sobre 
Patrimônio Cultural, histórico e arqueológico; participação e coordenação em projetos de 
prospecções e escavações arqueológicas: 
 
Projeto de Salvamento Arqueológico e Educação Patrimonial na área de implantação da PCH e 
LT Paracambi, Ribeirão das Lajes, RJ. Portaria IPHAN nº 9 de 30 de outubro de 2009, 
publicada no Diário Oficial nº 209 de 03 de novembro de 2009, página 7. Período de novembro 
de 2009 até o presente. 
 
Projeto de Prospecção Arqueológica na área de implantação da PCH Paracambi e LT, Estado do 
Rio de Janeiro. Portarias 297 de 31 de outubro de 2007, publicada no DO n° 211 de 1º de 
novembro de 2007; nº 25 de 31 de julho de 2008, publicada no DO nº 147 de 1º de agosto de 
2008; 07 de 27 de março de 2009, publicada no DO nº 60 de 30 de março de 2009. Período 
de novembro de 2007 até outubro de 2009. 
 
Projeto de Salvamento Arqueológico dos sítios Nazaré II, III e Brandão, área de implantação 
do Gasoduto Campinas – Rio de Janeiro (trecho fluminense). Portaria nº 298 de 1º de 
novembro de 2007, publicada no DO nº 212 de 05 de novembro de 2007 (retificada no DO nº 
215 de 08 de novembro de 2007). Período de novembro de 2007 a maio de 2008. 
 
Projetos de Prospecção, Monitoramento e Salvamento Arqueológico na área do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, Estados 
de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Portarias nº 175, de 3 de agosto de 2005, publicada no DO 
nº 148 de 14 de agosto de 2005; nº 220 de 10 de agosto de 2007, publicada no DO nº 155 de 
13 de agosto de 2007; nº 06 de 22 de fevereiro de 2008, publicada no DO nº 38 de 26 de 
fevereiro de 2008; nº 18 de 04 de junho de 2008, publicada no DO nº 106 de 05 de junho de 
2008. Períodos de agosto de 2005 a março de 2006 e julho de 2007 a fevereiro de 2009. 
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Projeto de Salvamento Arqueológico dos sítios Complexo Piracema e Vicentinho, área de 
implantação da PCH Santa Fé, Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Portarias nº 380 de 
30 de novembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União em 1º de dezembro de 2006 e 
revalidada pela portaria nº 289, publicada no DO n° 170 de 03 de setembro de 2007. Período 
de dezembro de 2006 a junho de 2008. 
 
Programa de Educação Patrimonial na área de implantação do Gasoduto Campinas – Rio de 
Janeiro. Período de abril de 2005 a maio de 2006. 
 
Projeto de Prospecções Arqueológicas e Preservação do Patrimônio Cultural na área de 
implantação do Gasoduto Carmópolis – Pilar, Estados de Sergipe e Alagoas. Portaria 326 de 22 
de dezembro de 2004, publicada no DO nº 246 de 23 de dezembro de 2004. Período de 
dezembro de 2004 a março de 2005. 
 
Projeto de Salvamento do Patrimônio Cultural e Arqueológico na área de implantação do 
Gasoduto Campinas – Rio de Janeiro (trecho fluminense), município de Seropédica, RJ, 
Coordenação do Projeto. Portaria nº 227, de 21 de setembro de 2004, publicada no DO nº 183 
de 22 de setembro de 2004. Período de setembro de 2004 a janeiro de 2005. 
 
Projeto de Prospecções Arqueológicas na área de implantação do Gasoduto Campinas – Rio de 
Janeiro e Oleoduto Rio São Paulo, ORVAP, no trecho fluminense dos dois empreendimentos. 
Coordenação do projeto. Portarias 17 de 10 de fevereiro de 2004, publicada no DO nº 29 – 
Seção I, de 11 de fevereiro de 2004; e nº 15 de 04 de fevereiro de 2004, publicada no DO nº 
25 de 05 de fevereiro de 2004, com retificação publicada no DO nº 30 de 12 de fevereiro de 
2004. Período de fevereiro a julho de 2004. 
 
Projeto de Salvamento Arqueológico dos onze sítios encontrados na faixa do empreendimento 
da LT Sudeste Nordeste Serra da Mesa, GO – Sapeaçu, BA. Coordenação do projeto. Portaria 
086 de 10 de maio de 2002, publicada no D.O. nº 90 – Seção I, de 13 de maio de 2002 – 
período de maio de 2002 a abril de 2003. 
 
Consultoria técnica em arqueologia para a elaboração de diagnósticos, avaliação de 
impactos e elaboração e execução de programas de estudo sobre o Patrimônio Cultural, 
Histórico e Arqueológico e monitoramento de obras de engenharia em empreendimentos de 
aproveitamento hidrelétrico, termoelétrico, gasodutos, oleoduto, linhas de transmissão, vias 
urbanas, área de mineração e de irrigação. 
 
- Salvamento Arqueológico do conjunto de sítios encontrados na área de implantação da PCH 

e LT Paracambi, municípios de Paracambi, Itaguaí e Piraí, RJ. Contratada pela Lightger 
Ltda. Período de maio de 2009 até o presente. 

- Salvamento Arqueológico do Sítio Complexo Mandantes, município de Floresta, PE, como 
parte dos estudos de Monitoramento arqueológico das obras do Exército Brasileiro nos 
Trechos I e V do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. Contratada pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura. Período de julho de 2008 a fevereiro de 2009. 

- Monitoramento arqueológico das obras do Exército Brasileiro nos Trechos I e V do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 
Contratada pelo Consórcio Logos – Concremat Engenharia S.A. Período de julho de 2007 a 
março de 2008. 

- Salvamento Arqueológico dos sítios Nazaré II, III e Brandão, como parte dos estudos de 
Monitoramento Arqueológico do Gasoduto Campinas – Rio de Janeiro. Contratada pela 
Petróleo Brasileiro S.A. Período de novembro de 2007 a maio de 2008. 

- Diagnóstico sobre o Patrimônio Cultural na área do Gasoduto Japeri – REDUC, municípios 
de Japeri, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, RJ, contratada pela Biodinâmica Engenharia e 
Meio Ambiente. Período de janeiro a março de 2007. 
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- Execução de Salvamento Arqueológico na área de implantação da PCH Santa Fé, municípios 
de Três Rios e Comendador Levy Gasparian, RJ, Santana do Deserto e Chiador, MG, 
contratada pela Santa Fé Energética S.A. Período de novembro de 2006 até junho de 2008. 

- Execução de Laudo Arqueológico para a implantação de unidades industriais na área da 
REDUC, contratada pela Agrar Consultoria. Período de agosto a dezembro de 2006. 

- Execução dos Estudos Ambientais da área de duplicação da BR-493, trecho entre Magé e 
Manilha, Estado do Rio de Janeiro, contratada pela Concremat Engenharia S.A. Período de 
abril a dezembro de 2006. 

- Execução de Prospecções Arqueológicas na área do Projeto de Integração do rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Contratada pelo Consórcio 
Logos – Concremat Engenharia S.A. Período de outubro de 2005 até março de 2006. 

- Execução do Programa de Educação Patrimonial decorrente da implantação do Gasoduto 
Campinas – Rio de Janeiro nos municípios de Seropédica, Paracambi e Japeri, RJ. 
Contratada pela Petróleo Brasileiro S.A. Período de abril de 2005 a maio de 2006 (a 
Exposição Herança da Terra, integrante do Programa, foi realizada no mês de abril de 
2006). 

- Execução dos Planos Básicos Ambientais e Projetos de Prospecção Arqueológica nas áreas 
das PCHs Planalto e Santa Gabriela, GO e MS, Buriti, MS; Jataí, GO e Monte Serrat e 
Bonfante, Santa Fé, MG e RJ, contratada pela Ecology and Environment do Brasil. Período 
de janeiro de 2003 a abril de 2006. 

- CAL / TSN. LT SE – Nordeste EIA/RIMA - Responsável pelo Diagnóstico do Patrimônio 
Cultural, Histórico e Arqueológico, 2000/2001. 

- FUNDEP / UFMG / CEMIG. AHE Irapé, no rio Jequitinhonha - EIA/RIMA - Responsável pelas 
prospecções arqueológicas no reservatório, 2000/2001. 

- Biodinâmica / EATE. LT Tucuruí – Presidente Dutra – Circuito 3 – EIA/RIMA - Responsável 
pelo Diagnóstico dos Patrimônios Cultural, Histórico e Arqueológico, 2000/2001. 

- Ecologus / CEG-RJ. UTE Paracambi e Gasoduto Associado – EIA/RIMA - Responsável pelo 
Diagnóstico dos Patrimônios Cultural, Histórico e Arqueológico, 2000/2001. 
UTE Macaé Merchant – Projeto Executivo - Responsável pela pesquisa e monitoramento 
arqueológico, 2000/2001. 

- CEG-RJ / Agrar. UTEs ELETROBOLT e RIOGEN – EIA/RIMA - Responsável pelo Diagnóstico 
Arqueológico, 2000/2001. 

- Agrar Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda. LT Argentina-Brasil, de Foz do Iguaçu a 
Santa Terezinha do Itaipu – EIA/RIMA - Responsável pelo Diagnóstico Arqueológico, 
2000/2001. 

- CAL. LT Norte Sul II – Nova Trans – EIA/RIMA - Responsável pelo Diagnóstico 
Arqueológico, 2000/2001. 
LT Itá – Caxias do Sul - Responsável pelo Diagnóstico Arqueológico, 2000/2001. 

- Biodinâmica. UTE Termoaçu, incluindo gasoduto, vaporduto e LT - Responsável pelo 
Diagnóstico Arqueológico, 2000/2001. 

- Biodinâmica / ALSTOM. AHE Serra do Facão – EIA/RIMA - Responsável pelo Diagnóstico 
Histórico-Arqueológico, 1995/1999. 

- Agrar / JPE. Transposição de Águas do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional – 
EIA/RIMA - Responsável pelo Diagnóstico Histórico-Arqueológico, 1995/1999. 
Projeto de Irrigação Iuiú e Salitre - Responsável pelo Diagnóstico Arqueológico, 1995/1999. 

- FUNDEP / UFMG. AHE Serra da Mesa – Projeto Executivo - Responsável pelo Salvamento 
Histórico-Arqueológico, 1995/1999. 

- Sondotécnica. Linha Amarela – Sítio Água Mineral Santa Cruz - Responsável pelo 
Levantamento Arqueológico, 1995/1999. 

- PAC. UHE Sobragi – Estudos Ambientais - Participação no Projeto do Estudo Arqueológico e 
Cultural, 1990/1994. 

- UHE Picada – EIA/RIMA - Responsável pelos estudos socioeconômicos, 1990/1994. 
- Geólogos. UHE Itiquira – EIA/RIMA - Responsável pelos Estudos e Levantamentos 

Arqueológicos, 1990/1994. 
- Promon / Cia. Auto Mineração. Projeto Bauxita – PA - EIA/RIMA - Responsável pelos 

Estudos de socioeconomia, 1990/1994. 
 



 

 

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

297978 

CPF/CNPJ: 
 

268.748.577-20 

Emitido em: 
 

28/11/2011 

Válido até: 
 

28/02/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Luiz Felipe Brito de Araujo  
  Rua Santa Cristina, 46 ap 401  
  Santa Tereza  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20241-250 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), 
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização 
específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o 
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e 
faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por 
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de 
qualquer espécie. 
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CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 
Nome:    Luiz Felipe Brito de Araujo 
Nacionalidade:   Brasileira 
Naturalidade:   Rio de Janeiro - RJ 
Data de Nascimento:  11 de junho de 1952 
Profissão:    Economista 
Registro Profissional:  CORECON-1ª Região nº 10.139-7 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Economista pela FEA/UFRJ (1976), completou os créditos do curso de Mestrado em 

Planejamento Energético da Área Interdisciplinar de Energia da COPPE/UFRJ (1987). Bons 
conhecimentos de inglês, francês e espanhol. 

 
• Coordenador de projetos, consultor de diversas empresas e organizações, principalmente 

em trabalhos envolvendo a temática ambiental, estudos socioeconômicos, educação 
ambiental e criação de estruturas organizativas comunitárias. É também Formador II (FII) 
do Programa “Vamos Cuidar do Brasil nas Escolas” (MEC/MMA, 2005). 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
AGRAR - Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda.: 
 
− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do Relatório Ambiental 

Simplificado da Central Geradora Eólica Bom Jardim I, em São Francisco do Itabapoana – 
RJ. Cliente: MML Energia (2010/2011). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do Relatório Ambiental 
Simplificado da Construção e Ampliação de Estruturas de apoio a Embarcações e Cais, em 
Angra dos Reis – RJ. Cliente: Brasfels (2010). 

− Participação nos “Estudos do Componente Indígena das UHEs São Manoel e Foz do Apiacás 
– Terras Indígenas Kayabi, Munduruku e Pontal dos Apiaká”. Cliente: EPE / FUNAI (2010). 

− Coordenador da elaboração do cadastro fundiário e do cadastro socioeconômico da Linha 
de Transmissão 345kV Porto do Açu – SE Campos. Cliente: CRA / MPX (2010). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do EIA/RIMA da duplicação da 
rodovia BR-101-Sul no trecho entre os quilômetros 190 e 260 no estado do Rio de Janeiro. 
Cliente: Engetec / Autopista Fluminense-OHL (2009/2010). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do EIA/RIMA da PCH Boa Vista. 
Cliente: Energisa Soluções (2009/2010). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico da revisão do Inventário Hídrico de 
trechos do Rio Preto, entre os estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cliente: PCE 
Engenharia / ANA (2009/2010). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do EIA/RIMA da Via Especial 
para o Transporte de Cargas Pesadas do COMPERJ. Cliente: Planave Engenharia / 
PETROBRAS (2009/2010). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do EIA/RIMA do projeto Obras 
de Proteção da Tomada D’Água da CEDAE no Rio Guandu. Cliente: CEDAE (2008/2009). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do EIA/RIMA da Linha de 
Transmissão 345kV Porto do Açu – SE Campos. Cliente: CRA / EBX (2008/2009). 

− Coordenador Geral do Programa de Readequação das Atividades Produtivas das PCH’s 
Pedra do Garrafão e Pirapetinga. Cliente: Grupo Neoenergia (2008/2009). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico da revisão do Inventário Hídrico de 
trecho do Rio Preto, entre os estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cliente: PCE 
Engenharia / ANA (2008). 
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− Coordenador dos estudos de pré-viabilidade das PCH’s Pedra Azul e Guaxatuba, nos 
municípios de Itu e Cabreúva (SP). Cliente: Enerconsult / EMAE (2008). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do EIA/RIMA de UHE no 
município de Linhares-ES. Cliente: Energest do Brasil (2008). 

− Coordenador de Projetos, desenvolvendo o Programa de Readequação das Atividades 
Produtivas para as PCH’s Pedra do Garrafão e Pirapetinga. Cliente: Grupo Neoenergia 
(2008/2009). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do EIA/RIMA do Estudo de 
Alternativas de Transporte de Grandes Equipamentos para o COMPERJ. Cliente: PCE 
Engenharia / PETROBRAS (2008). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do Relatório de Avaliação 
Ambiental Preliminar – RAAP das PCHs Zelinda I e II. Cliente: PCE Engenharia (2008). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do EIA/RIMA do Canal e do 
Sistema Adutor do Agreste Pernambucano. Cliente: Consórcio CRA-ENGECORPS / 
FUNCATE (2007/2008). 

− Coordenador da revisão do Estudo de Impactos Ambientais e do Relatório de Impactos 
Ambientais do projeto de implantação do Metrô-Linha 3, entre Rio de Janeiro e Niterói 
(RJ). Cliente: CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ RIO / CONSÓRCIO CONSTRUTOR 
FLUMINENSE (2006/2007). 

− Elaboração dos Programas de Educação Ambiental, de Comunicação Social e de Apoio à 
Organização Social do Plano Básico Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Dardanelos, 
em Aripuanã (MT). Cliente: PLANAVE / NEOENERGIA (2006). 

− Coordenador dos estudos do meio socioeconômico-cultural do Estudo de Impactos 
Ambientais de projeto para implantação de parques aqüícolas no lago de Serra da Mesa – 
GO. Cliente: SEAP/PR (2006). 

− Elaboração do Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias, integrante do Projeto 
Básico Ambiental do AHE Batalha, localizado na bacia hidrográfica do rio São Marcos. 
Cliente: Furnas Centrais Elétricas (2006). 

− Elaboração dos Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social dos PBAs das 
PCH’s Santo Antônio, São Sebastião do Alto e Caju, no estado do Rio de Janeiro. Cliente: 
CAT-LEO CISE (2006). 

− Elaboração do Programa de Educação Ambiental do PBA do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco às Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Cliente: Ministério da 
Integração Nacional (2005). 

− Coordenador de Projetos, participando da Consolidação dos Estudos de Impactos 
Ambientais do Projeto de Integração do Rio São Francisco às Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional, e das Audiências Públicas convocadas pelo IBAMA para 
apresentação e discussão do EIA/RIMA. Cliente: FUNCATE (2004/2005). 

− Coordenador do Projeto “Desenvolvimento de Metodologias de Educação Ambiental”, 
visando a análise dos Projetos de Educação Ambiental desenvolvidos no Distrito Federal e 
a proposição de novas metodologias. Cliente: Secretaria de Obras-DF (2004/2005). 

− Coordenador dos estudos socioeconômicos do Projeto Floricultura Fluminense, visando 
fornecer subsídios a projetos de oportunidades de investimentos no setor de floricultura no 
estado do Rio de Janeiro. Cliente: FIRJAN (2003/2004). 

− Coordenador Geral do Programa Educativo em Áreas de Reflorestamento, do Projeto de 
Educação Ambiental em Comunidades Beneficiadas com o Programa Águas do Rio, do 
Projeto Monitores Ambientais, do Projeto Educação Ambiental no Centro de Visitação da 
APARU do Jequiá, e do Projeto Centro de Referência em Educação Ambiental – Marapendi. 
Cliente: Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (2000/2003). 

− Coordenador-adjunto de sócio-economia dos Estudos Ambientais do Projeto de 
Transposição das Águas do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional. Cliente: 
Consórcio JAAKKO PÖYRY-TAHAL / FUNCATE (1998/2000). 

 
Consultor da Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente, coordenando os estudos do meio 
socioeconômico-cultural de Estudo de Impactos Ambientais de Terminal GNL e dutos 
associados na Baía de Guanabara e responsável, no respectivo Programa Básico Ambiental, 
pela elaboração dos Programas de Comunicação Social, de Educação Ambiental e de 
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Estabelecimento de Faixa de Servidão Administrativa e Indenizações. Cliente: PETROBRAS 
(2007). 
 
Consultor da Mineral Engenharia, desenvolvendo os estudos socioeconômicos do Estudo de 
Impactos Ambientais de projeto de modernização de instalações da REDUC – Refinaria Duque 
de Caxias. Cliente: PETROBRAS (2006/2007). 
 
Consultor da Ecologus Engenharia Consultiva, participando de Estudo de Impactos de 
Vizinhança – EIV de corredor de transportes e dos estudos socioeconômicos de Avaliação 
Estratégica Ambiental do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social. Cliente: 
Prefeitura Municipal de Niterói – RJ (2006). 
 
Consultor do IMAC – Instituto do Meio Ambiente do Acre, participando do desenvolvimento de 
indicadores socioeconômicos para o Zoneamento Econômico-Ecológico do Estado do Acre 
(2005/2006). 
 
Coordenador Técnico da implantação do IMAD - Instituto do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, resultado de parceria entre o Centro de Cultura, Informação e Meio 
Ambiente - CIMA e a Universidade Estácio de Sá – UNESA. Cliente: CIMA / UNESA (1996). 
 
Coordenador de Projetos do Centro Cultural Rio Cine, exercendo a Coordenação de Pesquisa 
e Avaliação do Componente Educação Ambiental do Programa SANEAR em Fortaleza (CE). 
Cliente: Governo do Estado do Ceará / SEMACE (1993/1995). 
 
Consultor da Personal Consultoria e do Instituto Friedrich Naumann, realizando os trabalhos 
de assessoria local visando a criação e institucionalização de Conselho Municipal de 
Desenvolvimento no município de Crateús (CE). Cliente: Governo do Estado do Ceará / 
Secretaria de Planejamento e Coordenação (1994/1995). 
 
Coordenador de Projetos do Centro Cultural Rio Cine, atendendo principalmente ao 
Programa de Educação Ambiental “A Natureza da Paisagem” (1992/1995). 
 
Consultor da Paranaguá Engenharia Ltda., realizando o segmento de sócio-economia da 
revisão e atualização do Estudo de Impactos Ambientais do Projeto Fazenda Brasileiro, 
complexo extrativo de ouro da localizado no estado da Bahia. Cliente: Cia. Vale do Rio Doce 
(1993). 
 
Administrador de Produção do Programa Amazônia Viva, realizado pelo CENTRO CULTURAL 
RIO CINE, evento multimídia transmitido para cerca de 50 países (1990). 
 
Pesquisador da AIE/COPPE/UFRJ, participando do projeto “Perspectivas e Avaliação Global do 
Álcool frente ao novo contexto energético”, realizado sob os auspícios do IDRC - International 
Development Research Center, de Toronto, Canadá, instituto de pesquisas ligado ao 
Parlamento canadense (1988/1990). 
 
Consultor da IESA - Internacional de Engenharia S.A., realizando o segmento de 
sócioeconomia do Estudo de Impactos Ambientais do projeto Bocaina, aproveitamento 
hidroelétrico no rio Paranaíba. Cliente: CEMIG (1986/1987). 
 
Economista da Fundação Getúlio Vargas e da Associação Nacional de Fundações - ANFUP, 
alocado no Instituto do Açúcar e do Álcool através dos Convênios FGV/IBRE/IAA e IAA/ANFUP, 
desenvolvendo atividades na Coordenadoria de Planejamento, Programação e Orçamento, no 
Departamento de Assistência à Produção e no Departamento Financeiro da referida Autarquia 
(1981/1986). 
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Economista da Geotécnica S.A., participando do “Estudo de Viabilidade e Anteprojetos do 
Complexo Agroindustrial do Lumane”. Cliente: SERLI/República Popular de Moçambique 
(1980/1981). 
 
Economista da Geotécnica S.A., participando do Projeto “Pesquisa sobre o Setor Eletro-
Eletrônico do Nordeste”. Cliente: BNB / SUDENE / IPEA (1979/1980). 
 
Assistente do Diretor Geral do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - SAA/RJ (1977). 
 
Pesquisador do Centro de Pesquisas Urbanas do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal - IBAM, participando de pesquisa sobre terminais rodoviários dos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro. Cliente: CODERTE (1976). 
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CURRICULUM VITAE 

DADOS PESSOAIS 

NOME:    Ana Carolina Campos de Souza 
Nacionalidade:   brasileira 
Naturalidade:   Rio de Janeiro - RJ 
Data de Nascimento:  22/09/1983 
Profissão:    Biólogo 
Registro Profissional:  CRBio – 60.555/02 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

− Nível Superior Completo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Curso: 
Ciências Biológicas. Início: 02/2003 - Término: 01/2007. 

− Curso de Pós-Graduação – MBA, Instituição: Academia do Concurso Público & Universidade 
Gama Filho. Curso: Gestão e Controle Ambiental. Início: JANEIRO/2008 – Término: 
MAIO/2009. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Agrar - Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda. 
 
Cargo: CONSULTORA AMBIENTAL- Período: Maio/2008 até o presente momento 
 
Projetos Desenvolvidos:  
 

• EIA/RIMA da Interligação da Linha 4 (Etapa I – Barra da Tijuca) com a Linha 1 (Estação 
General Osório – Expansão) – Cliente: Governo do Rio de Janeiro (maio/2011 – em 
andamento) – Trabalho de campo e elaboração do diagnóstico das unidades de 
conservação. 

• AIA LT Bom Jardim I – Cliente: MML Energia Ltda. (maio/2011 – julho/2011) – 
Coordenadora do projeto, trabalho de campo e elaboração do diagnóstico, impactos e 
programas do meio biótico. 

• Relatório Ambiental– Diagnóstico Ambiental SE Lucas do Rio Verde – Cliente: Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte (maio/2011 – agosto/2011) – Trabalho de 
campo e elaboração do diagnóstico do meio biótico. 

• PBA Eólica Bom Jardim I – Cliente: MML Energia Ltda. (março/2011 a abril/2011) – 
Coordenadora do projeto e elaboração dos programas ambientais do meio biótico. 

• RAS Eólica Bom Jardim I – Cliente: MML Energia Ltda. (nov/2010 a dez/2010) – 
Coordenadora do projeto, trabalho de campo e elaboração do diagnóstico do meio biótico ( 
flora). 

• Inventário Hidroelétrico do rio Preto – Cliente: PCE Engenharia (jan/2010 a nov/2010) – 
Trabalho de campo e elaboração do diagnóstico do meio biótico (flora). 

• RAS BrasFELS – Cliente: Estaleiro BrasFELS S/A (ago/2010 a set/2010) – Trabalho de 
campo e elaboração do diagnóstico do meio biótico. 

• EIA PCH Boa Vista – Cliente: Energisa (nov/2009 a out/2010) – Trabalho de campo; 
elaboração de mapa de uso do solo e elaboração do diagnóstico do meio biótico (flora). 

• LI Michelin - Cliente: Sociedade MICHELIN Participações Indústria e Comercio Ltda 
(dez/2009 a jan/2010) – Elaboração do diagnóstico do meio biótico (flora). 

• EIA UTE Pouso Alegre – Cliente: Ybaré Energia (out/2009 a nov/2009) – Elaboração de 
mapa do uso do solo e elaboração do diagnóstico do meio biótico. 
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• EVA – Terminal Multimodal – Cliente: Odebrecht Engenharia e Construção (abril/2009 a 
maio/2009) – Elaboração de mapa do uso do solo e elaboração do diagnóstico 
preliminar do meio biótico. 

• EVA – Canal do Mangue – Cliente: Odebrecht Engenharia e Construção (mar/2009 a 
abril/2009) – Trabalho de campo e elaboração do diagnóstico preliminar do meio 
biótico. 

• PBA – Usina Termelétrica Resende – Cliente: Omega Engenharia (jul/2008 a out/2008) 
– Elaboração do Projeto Paisagístico e de Reflorestamento. 

• Relatório de Avaliação Ambiental Preliminar das PCHs Zelinda I e II – Cliente: PCE 
Engenharia (set/2008 a out/2008) – Trabalho de Campo e elaboração do diagnóstico 
preliminar do meio biótico (flora); 

• Estudo das Alternativas de Transporte de Grandes Equipamentos para o COMPERJ – 
Cliente: PCE Engenharia (Petrobras) (mai/2008 a set/2008) - Levantamento de campo 
para análise de interferências e caracterização da área; 

• EIA UTE Norte Capixaba – Cliente: Energias do Brasil (mai/2008 a jul/2008) – Trabalho 
de campo; Elaboração de mapa de uso do solo e elaboração do diagnóstico do meio 
biótico (flora); 

 
 
Cargo: ESTAGIÁRIA - Período: Agosto/2005 a Abril/2008 
 
Área: Meio Ambiente  
 
− Atividade Desenvolvida: Levantamento de dados secundários para elaboração dos estudos 

ambientais. 
 
Projetos Desenvolvidos: 
 
− Estudo de Impacto Ambiental e seu Respectivo Relatório de Impacto Ambiental para as 

Obras de Complementação da Recuperação do Sistema Lagunar de Maricá, no Município 
de Marica; 

− Estudos Ambientais das Obras de Revitalização do Jockey Club Brasileiro; 
− EIA Condado de Manga Larga; 
− RAS Aterro Sanitário do Município de Armação dos Búzios. 
 
Cursos 
 
• CEPUERJ – (Centro de Produção da UERJ) – Curso: Ferramentas de Sistemas de 
Informações Geográficas com ArcGIS 9.3.1 – Julho/Agosto 2010 - Carga Horária: 52h – 
Professor: José Augusto Sapienza Ramos 
• PUC – (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) – Curso de Extensão: Perícia 
Ambiental e suas Áreas de Atuação – Março a Julho de 2011 – Carga Horária: 90 horas. 
 
Seminários 
 
• III Seminário Nacional de Direito Ambiental da OAB/RJ – Tutela Jurídica das Áreas 
Protegidas – 10 anos da Lei do Snuc (Sistema Nacional das Unidades de Conservação) – 
Agosto/2010. 
Informática 
 
Offices: Noções de Windows, Word, PowerPoint, Excel, Internet e Arcgis. 
 
Idiomas 
 
Inglês Básico e Avançado – Instituto Brasileiro dos Estados Unidos – IBEU. 
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  PAULO HENRIQUE CHAVES CORDEIRO 
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CURRICULO VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Paulo Henrique Chaves Cordeiro 
Nacionalidade:  Brasileira 
Profissão:   Biólogo 
Registro Profissional: CRBio 21.463/02 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

• Gerente de Projetos Ambientais, Mestre em Ecologia, Especialista em Geoprocessamento e 
Professor Universitário. Atua como líder de equipes multidisciplinares na área de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, com ênfase em Gestão Ambiental (19 projetos) e Estudos 
Ambientais para Licenciamento (47 estudos). 

• MBA — Gerenciamento de Projetos — FGV/2007 Pós-Graduação — Geoprocessamento e 
Análise Ambiental — UFRJ/2005 Mestrado — Ecologia, Conservação e Manejo — 
UFMG/1999 Graduação — Ciências Biológicas, ênfase em Ornitologia — USU/1993  

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Ornis Meio Ambiente e Desenvolvimento — Empresa Nacional de Tecnologia e 
Desenvolvimento de Soluções Ambientais Sustentáveis Cargo: Biólogo Sênior, Gerente de 
Projetos — atual 
 
Sócio diretor - gerente de projetos - Biólogo Sênior, desde 1994 (16 anos) atuando na área 
ambiental no âmbito de projetos de licenciamento de Mineração, Geração e Transporte de 
Energia, Rodovias, Ferrovias, Instalações Industriais, Transporte de Petróleo e derivados. 
Como analista desenvolvo e adapto tecnologias com base em programas de computador, 
geoprocessamento e sistemas de informações geográficas que optimizassem o Gerenciamento 
Territorial, Zoneamento Ecológico-Econômico e Inventários de Biodiversidade. 
 
Golder Associates do Brasil — Multinacional de Tecnologia Ambiental Cargo: Gerente de 
Projetos — abril/2008 a março/2010 
 
Em 23 meses gerenciei cinco grandes projetos dedicados a Vale orientando equipes de 
profissionais especializados no licenciamento ambiental de empreendimentos de infra-estrutura 
— EIA/PBA Ramal Ferroviário Sudeste do Pará (RFSP), EA/PCA Duplicação Estrada de Ferro 
Carajás (EFC), RCAs/PCAs Obras de Melhoria e Ampliação dos Terminais Ferroviário e Portuário 
Ponta da Madeira (TFPM e TPPM), EA/PCA Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) e EIA/PBA 
Pier IV. Por 14 meses desenvolvi com apoio de equipe multidisciplinar o projeto de 
Monitoramento Ambiental Integrado dos Platôs de Bauxita da Mineração Rio do Norte (MRN), 
incluindo a compreensão do problema, definição das premissas básicas, atendimento a 
legislação, indicação de metodologias, logística para coleta de dados, análise integrada e 
elaboração de relatórios técnicos. 
 
Biodinâmica — Empresa Nacional de Engenharia e Meio Ambiente Cargo: Biólogo, 
Coordenador — novembro/2005 a fevereiro/2008 
 
Em 28 meses coordenei a área de meio biótico de cinco grandes projetos da Petrobrás, sendo 
responsável pelas equipes técnicas em campo, análises de risco e mapeamentos da 
sensibilidade ambiental e pareceres técnicos integrados em estudos para licenciamento e 
monitoramento ambiental — Gasodutos Caraguatatuba-Taubaté (GASTAU), Campinas-Rio 
(GASRIO), Paulínia-Jacutinga, Rio-Belo Horizonte (GASBEL II), Carmópolis-Pilar. Por mais de 
dois anos também dei apoio a equipes multidisciplinares em estudos de viabilidade ambiental 
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de empreendimentos de transporte de energia — LT 500kV Tururi-Presidente Dutra, LT 500kV 
Tucurui-Açailândia, LT 500kV Xingó-Angelim, LT 230kV Angelim-Campina Grande, LT 500kV 
Colinas-Sobradinho, LT 500kV Itacaiunas-Colinas. 
 
Habtec — Empresa Nacional de Engenharia e Meio Ambiente Cargo: Biólogo, Supervisor — 
maio/2004 a junho/2005 
 
Durante um ano supervisionei e atuei tecnicamente em projetos Petrobrás desenvolvendo 
novos negócios, formatando procedimentos para atendimento aos Princípios do Equador e as 
premissas do Banco Mundial para avaliação do risco ambiental — Plano Diretor PRA-1 e 
Sistema Integrado de escoamento da Bacia de Campo. Em paralelo gerenciei estudos 
complementares para licenciamento da UTE Santa Cruz/Furnas — Investigação Geoambiental e 
Estudo das Emissões atmosféricas, mapeamento do uso e ocupação através do uso de imagens 
de satélite e avaliação ambiental estratégica. 
 

HABILIDADES 
 
Conhecimento diversificado do mercado com ampla experiência em empreendimentos de infra-
estrutura — Óleo e Gás, Logística Portuária, Ferroviária e Rodoviária; Mineração; Geração e 
Transporte de Energia. Compreensão Multidisciplinar com foco nas soluções para interferências 
ambientais no âmbito de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), Relatórios de Controle 
Ambiental (RCAs), Planos de Controle Ambiental (PCAs) e Projetos Básicos Ambientais (PBAs). 
Técnico sênior capacitado na utilização de ferramentas computacionais para análises 
estatísticas (Statistica, R-project), Cartografia Digital (Microstation, AutoCadMap), 
geoprocessamento (ERDAS, Geographics), bancos de dados (DBase, Access), sistemas de 
informação geográficas (ArcGis, ArcView) e análise de imagens de satélite (ENVI, ERDAS). 
Compreensão, leitura e comunicação oral e escrita em Inglês. 
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CURRICULO VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Vívian Melo do Amaral 
Profissão:    Engenheira Civil 
Registro Profissional:  CREA 2005119952/D - RJ 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

• Engenheira Civil com ênfase em obras hidráulicas e saneamento, pela Escola de Engenharia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2005. 

• Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento (Março/2007-Dezembro/2009), pelo 
Programa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEC/COPPE/UFRJ) 

 
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 

 
• Participação em projetos de Engenharia Civil. Desenvolvimento de estudos de Engenharia 

do Meio Ambiente. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

• Empresa Aquamodelo Consultoria e Engenharia Ltda. – Desenvolvimento de Projetos 
e Estudos de Engenharia. Período: Setembro de 2007 até o momento Trabalhos 
envolvidos: 

- Simulação de Dispersão Sedimentos de Dragagem para Assentamento dos Caixões do 
Porto do Açu, São João da Barra, RJ, LLX, março de 2011. 

- Simulação de Dispersão de Sedimentos na Jazida para o Pátio Logístico do Porto do Açu, 
São João da Barra, RJ, LLX, março de 2011. 

- Planos Diretores dos municípios Além Paraíba, Chiador e Sapucaia - parte de Recursos 
Hídricos, RJ e MG, Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda., em andamento. 

- Estudo e Projeto em Modelagem Hidrodinâmica e de Qualidade de Água Objetivando a 
Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, Secretaria 
de Estado de Ambiente, junho de 2010. 

- Estudos Hidráulicos para Recuperação da Orla do Rio Guamá – Belém, PA, Sanevias 
Consultoria e Projetos Ltda., março de 2010 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de Píer e Via Especial de Acesso para o Transporte dos 
Grandes Equipamentos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Planave S.A., 
novembro de 2009 

- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, Serla, abril de 2009. 

- Projeto Executivo do Guia Corrente da Barra do Canal de Ponta Negra, Marica, RJ, Delta 
Construção, setembro de 2009. 

- Complementação dos Estudos de Impactos Ambientais na lagoa de Araruama, RJ, Planave, 
Fevereiro de 2009. 

- Estudo Marítimo para o Layout do cais provisório do Porto do Açu, São João da Barra, RJ, 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda., Novembro de 2008. 

- Estudo de Dispersão de Sedimentos na Dragagem em Porto de Açu, São João da Barra, RJ, 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda., Outubro de 2008. 

- Relatório Ambiental Simplificado de Sepetiba, Rio de Janeiro, RJ, Serla, Setembro de 2008. 
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- Diagnóstico dos Recursos Hídricos do Estudo de Impactos Ambientais da UTE Sapeaçu, 
Itapebi, BA, Consultoria Ambiental Ltda., Agosto de 2008. 

- Projeto de Recuperação do Molhe da Barra da Lagoa de Saquarema, Saquarema, RJ, Serla, 
Julho de 2008. 

- Projeto Básico de Recuperação da Orla Marítima de Matinhos, PR, ParanaCidade, Junho de 
2008. 

- Anteprojeto Hidráulico de Dique de Contenção de Enchentes para o Bairro Paraíso, Angra 
dos Reis, RJ, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Maio de 2008. 

- Estudo de Transporte de Sedimentos para o Porto do Açu, São João da Barra, RJ, Ecologus 
Engenharia Consultiva Ltda., Maio de 2008. 

- Projeto Conceitual de Desassoreamento do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro, RJ, Serla, Março de 2008. 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para a Dragagem da Lagoa de Saquarema, 
Saquarema, RJ, Serla, Novembro de 2007. 

 

• Ministério das Cidades – Avaliação de Sínteses de Projeto de Saneamento e 
Pavimentação; emissão de notas técnicas. Período: Janeiro de 2006 até Novembro de 
2007. 

 
 
 



 

 

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

5087216 

CPF/CNPJ: 
 

116.508.737-51 

Emitido em: 
 

28/11/2011 

Válido até: 
 

28/02/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  STELLA PERES MENDES  
  RUA PROFESSOR GABISO, 192 APTO 504  
  TIJUCA  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20271-061 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Qualidade do Solo 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Recuperação de Áreas 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), 
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização 
específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o 
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e 
faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por 
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de 
qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

wkf7.fvut.mh69.6vzt 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

28/11/2011http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php
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CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Stella Peres Mendes 
Profissão:    Geógrafa 
Naturalidade:   Rio de Janeiro 
Registro Profissional: CREA-RJ 119174 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

• Doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – com início 
em março de 2010 e término previsto para fevereiro de 2014. 

• Master Bussines Environment (MBE) em Meio Ambiente pelo Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia – COPPE/UFRJ, concluída em maio 
de 2010, com carga horária de 360 horas. 

• Título do trabalho de conclusão de curso: Valoração econômica de Áreas de Preservação 
Ambiental como subsídio ao planejamento de Unidades de Conservação. Orientador: Márcio 
S.S. Almeida. 

• Mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – concluído 
em fevereiro de 2010.  

• Título da dissertação: Avaliação da Paisagem da Área de Proteção Ambiental de Macaé de 
Cima. Orientador: Antônio José Teixeira Guerra.  

• Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – 
concluída em fevereiro de 2009. 

• Bacharelado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – 
concluído em março de 2008.  

• Título da monografia: Diagnóstico Geotécnico e Sócio-Ambiental da Voçoroca do Bacanga, 
São Luís – MA. Orientador: Antônio José Teixeira Guerra. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Agrar Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda., desde agosto de 2010 até o momento. 
 

- Elaboração de diagnóstico ambiental do meio físico para o Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para as obras de implantação de 
distrito industrial, seu corredor logístico e sistema de abastecimento da LLX AÇU Operações 
Portuárias S/A (Outubro de 2010/Janeiro de 2011). 

- Elaboração de diagnóstico ambiental do meio físico, avaliação dos impactos ambientais e 
programas ambientais para o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para construção da Pequena Central Hidrelétrica Boa Vista 
(Nova Friburgo/RJ) para a ENERGISA (Agosto de 2010/Janeiro de 2011).  

- Relatório Ambiental Simplificado para Construção da Central Eólica Bom Jardim - São 
Francisco de Itabapona/RJ) para a MML Energia Ltda. (Novembro de 2010). 

- Elaboração de diagnóstico ambiental dos processos e atributos físicos, da avaliação dos 
impactos socioambientais e da avaliação ambiental integrada para o Inventário do Potencial 
Hidrelétrico da Bacia do Rio Preto (MG/RJ) para a PCE Engenharia (Setembro de 
2010/Novembro de 2010). 

- Elaboração de diagnóstico ambiental do meio físico, avaliação dos impactos ambientais e 
programas ambientais para o Relatório Ambiental Simplificado para Construção e 
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Ampliação de duas estruturas de apoio a embarcações e cais (Angra dos Reis/RJ) para 
BRASFELS (Agosto de 2010/Setembro de 2010). 

- Pesquisadora colaboradora do projeto de pesquisa "Caracterização e análise espaço-
temporal do uso e ocupação da terra na APA de Macaé de Cima (RJ), com ênfase nos 
processos geomorfológicos erosivos e deposicionais nas encostas" desenvolvido pelo 
Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos da UFRJ – LAGESOLOS – 
e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entre 
dezembro de 2009 e dezembro de 2010. 

- Pesquisadora colaboradora do projeto de pesquisa "Diagnóstico Ambiental, Monitoramento 
e Recuperação de Áreas Degradadas por Atividades Agropecuárias na Bacia do Rio São 
Pedro – RJ" desenvolvido pelo Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos 
Solos da UFRJ – LAGESOLOS – e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, entre dezembro de 2008 e junho de 2010. 

- Pesquisadora colaboradora do projeto de pesquisa "Dinâmica Geomorfológica no Sistema 
Encosta - Planície da Bacia do Rio Macaé (RJ)" desenvolvido pelo Laboratório de 
Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos da UFRJ – LAGESOLOS – e financiado 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entre dezembro de 
2006 e dezembro de 2008. 

- Estagiária e posteriormente pesquisadora colaboradora do projeto de pesquisa 
"Desenvolvimento tecnológico ambiental, objetivando o mapeamento de riscos a 
deslizamentos em áreas de encosta na cidade de Petrópolis e seus acessos" desenvolvido 
pelo Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos da UFRJ – 
LAGESOLOS – e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, entre junho de 2005 e dezembro de 2008. 

- Tradutora de inglês para português da Association of Soil and Water Conservation 
(WASWC) Newsletter entre dezembro de 2005 e novembro de 2007. 

- Monitora de geografia de todos os segmentos de ensino do colégio e curso Ph entre 
fevereiro e dezembro de 2004. 

 
CURSOS 

 

- Educação Ambiental e a Reciclagem, ministrado pela Fundação Estadual de Engenharia 
do Meio Ambiente – FEEMA, com carga horária de 36 horas em outubro de 2007.  

- Gestão de Águas Pluviais Urbanas, ministrado por Carlos E.M.Tucci, num total de 16 
horas, durante o mês de agosto de 2007, e numa promoção do Conselho Regional 
Engenharia Arquitetura Agronomia, Crea-RJ, Rio De Janeiro, Brasil. 

- Fundamentos em Educação e Trabalho, ministrado pelo Instituto de Educação da UFRJ 
e pela COPPE/UFRJ, com carga horária de 40 horas em dezembro de 2007.  

- Recuperação de áreas degradadas considerando a conservação e erosão dos 
solos, numa promoção conjunta pela EMBRAPA Solos e pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ, com carga horária de 64 horas entre agosto e outubro 
de 2006.  

- Formação Ecológica, ministrado pela Organização Não Governamental Defensores da 
Terra, entre setembro e dezembro de 2004. 

 
 
 



 

 

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

3441949 

CPF/CNPJ: 
 

106.288.387-00 

Emitido em: 
 

28/11/2011 

Válido até: 
 

28/02/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Fernanda Augusta Pinto Teixeira  
  Rua Professor José Telles Barbosa, 35 - Sobrado  
  Fonseca  
  NITEROI/RJ  
  24120-337 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Recursos Hídricos 
  Recuperação de Áreas 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), 
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização 
específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o 
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e 
faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por 
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de 
qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

pevy.laij.1azn.84hf 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

28/11/2011http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php
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CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Fernanda Augusta Pinto Teixeira 
Profissão:   Geógrafa 
Registro Profissional: CREA-RJ 208129213 
 

FORMAÇÃO 
 
• Mestrado em Geomática. Pós Graduação Stricto Sensu em Engenharia da Computação com 

área de concentração em Geomática – Tecnologia da Geoinformação. Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Rio De Janeiro, Brasil. 2007 – 2009. 

 
• Graduação em Bacharel em Geografia. Universidade Federal Fluminense, UFF, Niterói, 

Brasil. 2003 - 2008 
 
• Graduação em Licenciatura em Geografia. Universidade Federal Fluminense, UFF, Niterói, 

Brasil. 2003 – 2007. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 

Agrar Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda., de novembro de 2010 até o momento. 
 
− Consultora Externa. 
 

 Atividades: Elaboração de Relatórios e Diagnósticos Ambientais e desenvolvimento 
de Mapas Temáticos. 

 
− Projetos: 

 IE MADEIRA - Relatório de Prospecção Exocárstica - Responsável pela elaboração dos 
Mapas Temáticos. 

 NORTE BRASIL - Relatório de Prospecção Exocárstica - Responsável pela elaboração dos 
Mapas Temáticos. 

 Instituto Nacional do Câncer (INCA) - Projeto Executivo Estudo de Impacto Ambiental - 
Elaboração do Relatório do Meio Físico 

 Estudo de Impactos Ambientais do Distrito Industrial de São João da Barra e Corredor 
Logístico. Apoio para elaboração da Base Cartográfica e temática. 

 
Ecology and Environment, de maio de 2010 até outubro de 2010. 
 
− Analista de SIG.   

 Atividades: apoio ao desenvolvimento de Mapas Temáticos e elaboração de Bases 
Cartográficas 

 
− Projetos: 

 Estudo de Impactos Ambientais do Gasoduto do Pará 

 Inventário Florestal da LT 230 kV Jurupari – Laranjal – Macapá 

 Inventário Florestal da LT 500 kV Jurupari – Oriximiná 

 Estudo de Impacto Ambiental da LT 500 kV Mesquita – Viana 2 

 Estudo de Impacto Ambiental da LT 345 kV Viana 2 – Viana 
 

 



  
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 15-47

GISPLAN Tecnologia da Geoinformação, de dezembro de 2009 até maio de 2010. 
 
− Analista GIS da Petrobrás, no setor de Gás e Energia.  
− Projeto: Ambiente Virtual GIS G&E. 
 
Agrar Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda., de maio/2008 até dezembro/2009. 
 
− Consultora Interna. 

 Atividades: Elaboração de Relatórios e Diagnósticos Ambientais e desenvolvimento de 
Mapas Temáticos. 

 
− Projetos: 

 Estudo de Impactos Ambientais da UTE Pouso Alegre, MG. Atividades: Responsável pela 
elaboração da Base Cartográfica. Cliente: Ybaré. 

 Estudo de Impactos Ambientais / Projeto Básico Ambiental da Duplicação da BR-101. 
Atividades: Responsável pela elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). 

 Estudo de Impactos Ambientais da Estrada do COMPERJ. Atividades: Responsável pela 
elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de Informação Geográfica (SIG). Cliente: 
Planave. 

 Estudo de Impactos Ambientais PCH Boa Vista. Atividades: Responsável pela elaboração 
da Base Cartográfica e do Sistema de Informação Geográfica (SIG). Cliente: ENERGISA. 

 Estudo de Viabilidade Ambiental das Obras de Revitalização do Canal do Mangue. 
Atividades: Responsável pela elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). 

 Estudo de Viabilidade Ambiental do Terminal Multimodal de Cargas de Duque de Caxias. 
Atividades: Coordenadora e responsável pela elaboração da Base Cartográfica e do 
Sistema de Informação Geográfica (SIG). Cliente: Odebrecht. 

 Execução do Projeto Básico Ambiental PCH Caju. Atividades: Responsável pela 
elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de Informação Geográfica (SIG). Cliente: 
ENERGISA. 

 Execução do Projeto Básico Ambiental PCH São Sebastião do Alto. Atividades: 
Responsável pela elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG). Cliente: ENERGISA. 

 Execução do Projeto Básico Ambiental PCH Santo Antônio. Atividades: Responsável pela 
elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de Informação Geográfica (SIG). Cliente: 
ENERGISA. 

 Estudo das Alternativas de Transporte de Grandes Equipamentos para o COMPERJ. 
Atividades: Responsável pela elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). Cliente: PCE Engenharia (Petrobras). 

 Estudo de Impactos Ambientais da Linha de Transmissão do Porto do Açu. Atividades: 
Apoio para a elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de Informação Geográfica 
(SIG). Cliente: MPX/CRA. 

 Inventário Hidrelétrico do Rio Preto, trecho Zelinda – Estudos Ambientais.  Atividades: 
Responsável pela elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG). Cliente PCE Engenharia. 
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Embrapa Solos – EMBRAPA 
 
Pesquisadora (bolsista) e estagiária no Laboratório de Geoinformação (LGI). Atividades:  
 
− Land use and change in the Rio de la Plata Basin: assess impacts and support viable 

strategies for the future. 03/2008 - 03/2009. 
− Sustainability impact assessment: tools for environmental, social and economic effects of 

multifunctional land use in European regions - EXTENSION (SENSOR TTC). 03/2008 - 
03/2009. 

− Land use change, bio fuels and rural development in the La Plata Basin. 03/2008 - 
03/2009. 

 
Saneamento Verde  
 
Prestação de Serviço. Consultora Técnica: Geoprocessamento e Meio Físico. 10/2008. 
 
− Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - Complexo de Tratamento e Disposição Final de 

Resíduos Sólidos - CTDR Locanty do Município de Angra dos Reis/RJ. Atividades: 
Responsável pela elaboração da Base Cartográfica e do Sistema de Informação Geográfica 
(SIG). Coordenadora do Meio Físico.  

 
 
 



 
 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

 
Nr. de Cadastro: 

206849 

CPF/CNPJ: 

790.896.407-97 

Emitido em: 

06/10/2011 

Válido até: 

06/01/2012 

Nome/Razão Social/Endereço  
  CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA  
  AV. TREZE DE MAIO, 13 GRUPO 1301  
  CENTRO  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20003-900  
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Educação Ambiental 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão 
ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, 
o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais 
e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, 
nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

ghex.degq.jb98.w8nu 
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CURRICULO VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Christianne Bernardo 
Nacionalidade:  Brasileira 
Profissão:   Advogada 
Registro Profissional: OAB/RJ 67.988 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
• Mestrado. Mestre em Ciência Ambiental. Universidade Federal Fluminense. Dissertação 

defendida em 31 de maio de 2004, sendo atribuído grau 10 (dez). 
• Pós-Graduação em Auditoria e Perícia Ambiental. “Latu sensu”. Universidade Estácio de Sá. 

1995. 
• Bacharel em Direito. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. PUC/RJ - 

Monografia apresentada: “Responsabilidade Civil por Dano ao Meio Ambiente” - Esta 
Monografia obteve nota máxima. 1989. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto para o 

Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Naturais na Área de Influência do Sistema Xingó, 
nos Estados de Sergipe e Bahia, promovido pelo CONSÓRCIO XINGÓ AMBIENTAL, SP, em 
agosto de 2010. 

• Participação como Auditora de Conformidade Legal da empresa TIM Celular, em julho de 
2010. 

• Participação como Auditora na Auditoria de Conformidade Legal da empresa LUPATECH, em 
junho de 2010. 

• Membro da Comissão de Combate às Drogas da OAB/RJ, desde 2010. 
• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto para a implantação 

da obra de duplicação da subida da Serra de Petrópolis, pela Concessionária CONCER, da 
BR-040, no Estado do Rio de Janeiro, promovido pela Céu Aberto Prestação de Serviços 
Sócio-Ambientais, em dezembro de 2009. 

• Secretária da Comissão de Voleibol e Meio Ambiente da Confederação Brasileira de 
Voleibol, desde 2009. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto para a implantação 
de acesso para transporte de cargas especiais direcionadas ao Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro, nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí-RJ, promovido pela AGRAR, 
setembro de 2009. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto de um Aterro 
Sanitário para Resíduos Sólidos Urbanos, Classe IIA e Classe IIB, promovido pela 
ECOLONTRAS, em Barra Mansa, julho de 2009. 

• Membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Petrópolis, de 2007 a 2009. 
• Presidente do Instituto de Estudos dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente – IEDHMA, 

desde 2007. 
• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto do Centro de 

Tratamento de Resíduos Industriais da Essencis, em Paracambi, RJ, promovido pela 
ECOLONTRAS, RJ, outubro e novembro de 2007. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto de Aeroporto de 
Volta Redonda, promovido pela ECOLONTRAS, RJ, outubro a dezembro de 2006. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto de Implantação da 
Linha de Transmissão 500/435Kv da Companhia Siderúrgica Nacional no Município de Volta 
Redonda, RJ, promovido pela S & G Gestão Tecnológica e Ambiental Ltda., setembro a 
dezembro de 2005. 



  
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 15-50

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto de Implantação da 
Usina 2 da Companhia Siderúrgica Nacional em Itaguaí, RJ, promovido pela S & G Gestão 
Tecnológica e Ambiental Ltda., setembro a dezembro de 2005. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA das Obras de Melhorias Físicas 
e Operacionais, Novas Pontes sobre o Canal Itajurú e Plamer, nas RJ-106 e RJ-140, 
promovido pela SERVEC – Serviços & Comércio Ltda., agosto de 2005. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA da dragagem dos Portos do Rio 
de Janeiro e Niterói, promovido pela Gaia, setembro de 2002. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA da Linha de Transmissão 
Brasil-Argentina, promovido pela Agrar, maio e junho de 2001. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que está elaborando o EIA/RIMA do oleoduto da 
Refinaria Duque de Caxias da Petrobrás, RJ, promovido pela HABTEC, março e abril de 
2001. 

• Conselheira da OAB/RJ para o triênio 2001/2003. 
• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do empreendimento “Sepetiba 

II”, promovido pela HABTEC, dezembro de 2000. 
• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA da Usina Termoelétrica de 

Corumbá, MT, promovido pela HABTEC, novembro de 2000. 
• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA da plataforma de exploração 

de petróleo da empresa “Enterprise”, promovido pela HABTEC, outubro de 2000. 
• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA da Usina Termoelétrica 

RIOGEN, em Seropédica, RJ, 1999. 
• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou os Estudos de Viabilidade Técnica e 

Ambiental da Implantação de Equipamentos de Turismo e Lazer nas APA’s dos Morros dos 
Cabritos e Saudade, realizado pela AGRAR, de setembro a dezembro de 1999. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA da Usina Termelétrica de 
Corumbá – PETROBRAS, Mato Grosso do Sul, promovido pela HABTEC, outubro de 2000. 

• Consultora Jurídico-Ambiental do Plano Diretor para implementação do SAMERJ – Sistema 
de Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Hídricos dos Rios Paquequer, Grande, Macaé e 
São João no Estado do Rio de Janeiro, promovido pela UFF, março de 1998. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Projeto de Recuperação 
Ambiental da Macrobacia de Jacarepaguá – como consultora jurídica - promovido pela 
Landschaft – Consultores Associados S/C Ltda., de janeiro a março de 1998. 

• Consultora Jurídico-Ambiental da Equipe Multidisciplinar que elaborou o Plano Diretor da 
Bacia do Rio Paracatu, MG, promovido pela AGRAR, de outubro a dezembro de 1997. 

• Membro da Comissão de Esportes e Meio Ambiente do Comitê Olímpico Brasileiro, desde 
junho de 1997. 

• Consultora Jurídico-Ambiental nos Estudos Ambientais integrantes do Projeto de Melhoria 
do Transporte de Carga e de Passageiros no Corredor Rio de Janeiro – São Paulo – 
Campinas (TRANSCORR), promovido pela HABTEC – Engenharia Sanitária e Ambiental 
Ltda., em abril e maio de 1997. 

• Membro da Equipe Multidisciplinar que elaborou o EIA/RIMA do Terminal de Minério de 
Ferro da FERTECO Mineração no Porto de Sepetiba - responsável pela parte de Legislação 
Ambiental, elaborado pela GAIA – Engenharia Ambiental, de fevereiro a abril de 1996. 

• Membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 
do Estado do Rio de Janeiro, de 1995 a 2006. 

• Colaboradora da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro - 1994. 



 

 

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

4406448 

CPF/CNPJ: 
 

101.996.867-26 

Emitido em: 
 

06/12/2011 

Válido até: 
 

06/03/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  LUIZ JARDIM DE MORAES WANDERLEY  
  Rua Davi Campista, 296 apto 604  
  Humaitá  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22261-010 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), 
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização 
específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o 
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e 
faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por 
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de 
qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

ai5t.ziyk.guaf.ywuq 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

6/12/2011http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php



  
 

 

EIA das Obras da Interligação da Linha 4 com a Linha 1 15-51

CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 
 

Nome:    Luiz Jardim de Moraes Wanderley 
Data de Nascimento:  24 /06/1983 
Nacionalidade:   brasileira 
Profissão:    Geógrafo 
Registro Profissional:  CREA/RJ 2011104655 
 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
− Doutorado em Geografia. Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, 2010/ 

Em vigência. 
− Mestrado em Geografia. Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, 

2006/2008. 
− Bacharelado em Geografia. Departamento de Geografia / UFRJ, 2002/2006. 
− Diploma de Dignidade Acadêmica. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
− Licenciatura em Geografia. Departamento de Geografia e Faculdade de Educação / 

UFRJ, 2002/2007. 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
• Fundador e Diretor do Instituto Ondular. Período: Julho de 2007 / Em vigência 

 
• Consultoria Ambiental para AGRAR Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda. 

Período: Julho de 2009/ Em vigência 
 

• Consultoria para Federação de órgãos para Assistência Social e Educacional – 
Fase. Relatório sobre Panorama e Impactos da Mineração na Amazônia Brasileira. 
Período: 2009 

 
• Integrante do Grupo de Trabalho em Geografia Agrária da AGB-Rio/AGB-

Niterói. Período: Fevereiro 2006 / em Vigência  
 
• Pesquisador do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza – ETTERN 

do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Coordenado pelo 
Professor Henri Acselrad. Período: Setembro de 2008 / Abril 2009. 

 
• Pesquisador do Grupo de Pesquisa coordenado pela professora Maria Célia 

Nunes Coelho. Departamento de Geografia / UFRJ. Coordenador do Grupo: Profª. 
Dra. Maria Célia Nunes Coelho. Linha de pesquisa: Geografia da Mineração na 
Amazônia Oriental. Período: Jan. de 2006 / em Vigência.  

 
• Professor Substituto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Faculdade 

de Formação de Professores (UERJ-FFP) em São Gonçalo – RJ. Disciplina: 
Geografia Regional do Brasil III (Geografia Agrária do Brasil). Carga Horária: 5 Horas. 
Período: Abril de 2007 / março 2009. 
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Idiomas 
 
− Inglês – leitura, conversação e escrita: nível Intermediário.    
 
− Espanhol – leitura, conversação e escrita: nível Intermediário 



 

 

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  

Nr. de Cadastro: 
 

5085282 

CPF/CNPJ: 
 

114.252.787-52 

Emitido em: 
 

06/12/2011 

Válido até: 
 

06/03/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  JULIANA MATTOS DE FREITAS  
  RUA MATIAS AIRES, 77  
  ENGENHO NOVO  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20950-420 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), 
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização 
específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o 
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão 
competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e 
faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por 
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de 
qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

kbab.saki.p4tl.t8jr 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

6/12/2011http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php
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CURRICULUM VITAE 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:    Juliana Mattos de Freitas 
Data de Nascimento:  02/05/1986 
Nacionalidade:   brasileira 
Profissão:    Geógrafa 
Registro Profissional:  21540104 - Detran 
 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
− Geografia - Universidade Federal Fluminense - UFF, 2010 
 
− Pós-Graduação - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FFP/UERJ, Dinâmica 

Urbano-Ambiental e Gestão do Território, Previsão de Formatura: Junho/2011 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 
 
Agrar - Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda. Desde Dezembro de 2009: 
Cargo: Estagiária na Área: Meio Ambiente. 
 
Projetos desenvolvidos:  
 

• PBA RAS Eólica Bom Jardim I – Cliente MML Energia Ltda. – Participação na 
elaboração de programas ambientais do Meio Antrópico (2011) 

• RAS Eólica Bom Jardim I – Cliente: MML Energia Ltda. (nov/2010 a dez/2010) – 
Participação na elaboração do diagnóstico do Meio Antrópico. 

• Inventário Hidroelétrico do rio Preto – Cliente: PCE Engenharia (jan/2010 a 
nov/2010) – Participação na elaboração do diagnóstico do Meio Antrópico. 

• EIA PCH Boa Vista – Cliente: Energisa (nov/2009 a out/2010) – Participação na 
elaboração do diagnóstico do Meio Antrópico. 

• EIA BR-101 – Cliente: Engetec (.../2009) – Participação na elaboração do 
diagnóstico do Meio Antrópico. 

 
 
Yes Curso de Idiomas Cargo: Professora, Desde fevereiro de 2006. 
 
 
Informática 
 
Offices: Noções de Windows, Word, PowerPoint, Excel, Internet. 
 
 
Idiomas 
 
− Inglês Básico e Avançado – Yes Curso de Idiomas 
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Anexo I – Perfis de Solos 
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1. Introdução

O presente  relatório  apresenta  dados  referentes  às  medições  de  ruído,  para  análise 
ambiental, realizadas nos dias 27, 28 e 29 de julho, e nos dias 19 e 23 de agosto, em 
períodos diurno e noturno, nos bairros da zona sul e zona norte do Rio de Janeiro, áreas  
onde serão realizadas obras de expansão do Metrô RIO.

Estas medições foram feitas com o objetivo de se conhecer os níveis de ruído nos pontos  
de medição selecionados, antes do começo das obras de expansão do Metrô Rio.

Os bairros contemplados para as medições na zona sul são Gávea, Leblon, Ipanema, 
Copacabana e Lagoa. Os bairros da zona norte são Praça da Bandeira e Leopoldina.

O método de avaliação envolve as medições do nível  de pressão sonora equivalente 
(LAeq), em decibels ponderados em “A” e tem como finalidade quantificar os níveis de 
ruído no local citado, de acordo com a norma brasileira NBR 10151:2000.

2. Equipamentos utilizados

Foram  utilizados  os  equipamentos  abaixo,  os  quais  estão  em  conformidade  com  as 
normas IEC 60651, IEC 60804, IEC 61260 e IEC 60942:

• Medidor de Nível Sonoro tipo 1 da marca Larson Davis modelo 831 número de série 
0001069;

• Microfone incidência aleatória da marca PCB Piezotronics, Inc. modelo 377B02 número  
de série 102042;

• Pré-amplificador  da marca PCB Piezotronics,  Inc.  modelo  PRM831 número de série 
0000164;

• Calibrador Acústico da marca Larson Davis modelo CAL200 número de série 7605;

Todos os equipamentos da lista possuem certificados de calibração válidos, reconhecidos 
pelo INMETRO ou rastreáveis ao  NIST.  A cópia dos certificados  de calibração estão 
disponíveis no anexo D.
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3. Procedimento de calibração

A cadeia de medição de pressão sonora (microfone – pré-amplificador  – medidor)  foi  
verificada  com  o  calibrador  acústico  ajustado  em  114,0  dB  antes  e  depois  de  cada 
sequência de medições. Todas as leituras indicaram níveis entre 113,9 dB e 114,1 dB na  
frequência do calibrador de 1000 Hz. Os desvios de calibração da cadeia de medição,  
estando  dentro  da  faixa  de  ±  0,3  dB,  mostraram-se  plenamente  aceitáveis  para  um 
sistema Tipo 1.

4. Procedimento de medição

O procedimento adotado para a campanha de medição reportada neste relatório segue 
as diretrizes gerais contidas na norma brasileira NBR 10151:2000 – “Acústica – Avaliação 
do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento” .

Esta  norma  determina  que  as  medições  deverão  ser  executadas  no  exterior  das 
edificações (empreendimentos) que contêm as fontes sonoras,  ficando afastadas pelo 
menos 2,00 m do limite da propriedade e que na existência de interferências audíveis  
advindos de fenômenos da natureza, as medições não deverão ser efetuadas.

As medições de ruído foram realizadas por um período de 05 minutos em cada ponto,  
com  o  medidor  de  nível  de  pressão  sonora  ajustado  para  resposta  rápida  (FAST) 
ponderados na curva A, ficando o equipamento  afastado aproximadamente 1,20 m do 
piso e pelo menos 2,00 m de quaisquer outras superfícies refletoras (por exemplo: muros,  
paredes etc.). 

Sempre utilizando o acessório denominado barra-vento (windscreen) que evita o sopro no 
microfone para melhor validar a medição. Dessa forma, o nível de pressão sonora medido 
caracteriza  as  condições  acústicas  normais  do  local,  não  havendo  interferência  de 
rajadas de vento no microfone.
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5. Pontos de medição

Para  a  realização  de  monitoramento  de  ruído  foram obedecidos  os  vinte  pontos  pré 
determinados pela Agrar.

Estes  pontos  de  medição  foram  selecionados  de  forma  a  caracterizar  as  condições 
acústicas das regiões onde serão realizadas as obras.

Para a localização dos pontos de medição, foi utilizado um GPS da marca Garmim que 
possibilita a leitura do sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). A 
tabela  1  indica  a  localização  dos  pontos  de  medição  selecionados,  com  leituras  do 
sistema GPS na projeção UTM.

Tabela 1: Localização dos pontos de medição.

Ponto 
de 

Medição
Localidade

Coordenadas

Eastings
(Longitude)

Northings
(Latitude)

01 Esquina da ruas Iguarapava com Visc. de Albuquerque. 22° 59' 11,82” S 43° 13' 46,77” O

02 Av. Bartolomeu Mitre, entrada do 23º BPM 22° 58' 44,75” S 43° 13' 28,50” O

03 Av. Ataulfo de Paiva entre ruas Gal. Urquiza e Bartolomeu 
Mitre, em frente à Pça

22° 59' 04,03” S 43° 13' 25,21” O

04 Rua Gen. Urquiza, na Pça Antero de Quental 22° 59' 05,57” S 43° 13' 26,06” O

05 Av. Bartolomeu Mitre, na Pça Antero de Quental 22° 59' 04,99 S 43° 13' 23,59” O

06 Esquinas das Av. Ataulfo de Paiva e Afrânio de Melo 
Franco, em frente á agência do Itau.

 22° 59' 01.03" S  43° 13' 03.52" O

07 Esquinas das Av. Ataulfo de Paiva e Av. Borges de 
Medeiros, em frente à lanchonete Subway. 

 22° 59' 01.69" S  43° 12' 57.27" O

08 Próximo à esquina das ruas Prudente de Morais e Av. 
Epitácio Pessoa, entrada do estacionamento público.

 22° 59' 04.68" S  43° 12' 53.60" O

09 Av. Epitácio Pessoa, lado Lagoa, entrada de acesso ao 
Jd. de Alah.

 22° 58' 52.63" S  43°12'49.19"O

10
Av. Borges de Medeiros, entrada do estacionamento 

público, em frente à rua de acesso à Cruzada S. 
Sebastião.

 22° 58' 54.77" S  43° 12' 54.00" O

11 Esquina da rua Aníbal de Mendonça e Av. Visc. de Pirajá.  22° 59' 1.77" S  43° 12' 40.98" O

12 Esquina das ruas Maria Quitéria e Barão da Torre  22° 58' 59.27" S  43° 12' 24.94" O

13 Rua Joana Angélica, próximo à rua Barão da Torre, no 
vértice da grade que cerca a Pça Nossa Sra da Paz

 22° 58' 59.98" S  43° 12' 18.16" O
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Ponto 
de 

Medição
Localidade

Coordenadas

Eastings
(Longitude)

Northings
(Latitude)

14
Rua Visc. de Pirajá, próximo à grade que cerca a Pça 

Nossa Sra da Paz, entre as ruas Maria Quitéria e Joana 
Angélica

 22° 59' 02.35" S  43° 12' 23.25" O

15 Esquina das ruas Barão da Torre e Farme de Amoedo.  22° 59' 00.05" S  43° 12' 02.61" O

16 Saída do estacionamento público Parque do Cantaglo 
(Lagoa), próximo ao campo de baseball.

 22° 58' 40.59" S  43° 11' 57.41" O

17 Av. Francisco Bicalho, à frente do muro existente após a 
Estação da Leopoldina.

 22° 54' 31.91" S  43° 12' 36.34" O

18 Esquina das ruas Sotero dos Reis e Lopes de Souza.  22° 54' 29.48" S  43° 12 '52.21" O

19 Esquina das ruas Gastão Baiana e Barata Ribeiro.  22° 58' 40.97" S  43° 11' 35.17" O

20 Na rua Visconde de Albuquerque. Entre o ponto de ônibus 
e a praça Escritor Antônio Callado.

22° 59' 16.40" S 43° 13' 41.38" O

21 Esquina da rua Jerônimo Monteiro com a av. Delfim 
Moreira

22° 59' 17.80" S 43° 13' 39.51" O

A localização dos pontos de medição podem ser encontrados no mapa do anexo B.
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6. Condições climáticas e ambientais

Durante as medição,  as condições meteorológicas encontravam-se favoráveis para as 
medições,  não havendo interferências advindas de fenômenos da natureza tais como 
trovões, chuvas e rajadas de vento. 

7. Valores medidos

Os valores apresentados neste item representam os níveis de ruído medidos de acordo 
com os procedimentos descritos.

Os  valores  das  tabelas  2  e  3  representam  os  níveis  equivalentes  (LAeq),  os  níveis 
máximos  (Lmáx)  e  os  dados estatísticos  (L10 e  L90)  medidos,  nos  períodos  diurno  e 
noturno respectivamente.

O anexo A apresenta um glossário com a nomenclatura dos valores medidos.

Para uma melhor avaliação dos níveis de pressão sonora medidos, o campo nas tabelas  
2  e  3,  “Ruídos  observados”,  refere-se  aos eventos  sonoros  que foram observados e 
perceptíveis durante as medições em cada ponto.
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Tabela 2: Valores medidos no período diurno
Ponto 

de 
Medição

Data
(dd/mm/aaaa)

Hora
(hh:mm:ss)

Duração da 
Medição

(hh:mm:ss)
LAeq

dB(A)
Lmax

dB(A)
L10

dB(A)
L90

dB(A) Ruídos observados

01 27/07/2011 15:09:23 00:05:00 73 84 75 70 Trânsito constante; buzina.

02 27/07/2011 15:23:06 00:05:00 75 98 75 65 Trânsito constante; buzina; conversação longe do medidor

03 27/07/2011 15:47:30 00:05:00 72 86 75 67 Trânsito constante; conversação longe do medidor; freada de ônibus; 
ônibus acelerando; saxofone tocando longe durante a medição.

04 27/07/2011 15:40:42 00:05:00 68 81 71 64 Trânsito; passagem de avião; buzina; conversação longe do medidor; 
alarme de carro;  latas caindo no chão.

05 27/07/2011 15:54:55 00:05:00 69 81 72 64 Trânsito  constante;  ônibus  acelerando;  buzina;  pessoa  falando 
próximo ao medidor;  alarme de garagem longe.

06 27/07/2011 16:10:32 00:05:00 72 90 74 64 Trânsito  constante;  freada  ônibus;  conversação  longe  do  medidor; 
buzina; passagem de avião.

07 28/07/2011 11:42:14 00:05:00 76 93 79 68 Trânsito constante; freada de ônibus; conversação longe do medidor; 
buzina; moto acelerando; ônibus liberando pressão de ar.

08 28/07/2011 12:07:05 00:05:00 69 83 72 60 Pássaros; buzina; veículos parados ao sinal acelerando; conversação 
longe do medidor.

09 28/07/2011 12:33:44 00:05:00 71 86 74 64 Trânsito  constante;  conversação  longe  do  medidor;  buzina  de 
veículos; caminhão acelerando; buzina de caminhão.

10 28/07/2011 12:20:00 00:05:00 71 83 75 62 Conversação longe do medidor; buzina; trânsito constante;  alarme de 
garagem longe; freada de ônibus; som de carro; helicóptero.

11 28/07/2011 13:47:29 00:05:00 69 82 72 64 Conversação longe do medidor; buzina; trânsito constante.

12 28/07/2011 14:08:48 00:05:00 69 91 69 63 Freada  brusca  de  carro;  conversação  longe  do  medidor;  trânsito 
constante;
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Ponto 
de 

Medição
Data

(dd/mm/aaaa)
Hora

(hh:mm:ss)
Duração da 

Medição
(hh:mm:ss)

LAeq

dB(A)
Lmax

dB(A)
L10

dB(A)
L90

dB(A) Ruídos observados

13 28/07/2011 14:17:13 00:05:00 68 86 70 61 Moto acelerando; carro acelerando; pessoas conversando; obra em 
restaurante longe do medidor; buzina.

14 28/07/2011 14:00:43 00:05:00 70 90 73 65 Conversação longe do medidor; trânsito constante; tampa de boeiro 
(carros passando por cima); ônibus acelerando.

15 28/07/2011 14:29:16 00:05:00 69 87 71 64 Conversação longe do medidor; trânsito constante; ar condicionado; 
caminhão acelerando; carro acelerando; obra prédio; buzina.

16 28/07/2011 16:04:38 00:05:00 72 80 75 63 Trânsito constante; buzina.

17 29/07/2011 15:16:48 00:05:00 75 85 79 70 Trânsito constante; buzina; aceleração de caminhão.

18 29/07/2011 15:04:01 00:05:00 69 89 70 65 Trânsito  constante;  motor  de  caminhão  ligado;  assovio  longe  do 
medidor; som de carro; pessoas conversando; helicóptero.

19 28/07/2011 15:41:43 00:05:00 77 86 80 69 Trânsito  constante;  ônibus  acelerando;  buzina;  apito  guarda  de 
trânsito; britadeira de obra particular.

20 23/08/2011 11:55:14 00:05:00 65 79 67 59 Trânsito  constante;  vento  nas  folhas  das  árvores;  pessoas 
conversando; apito de guarda de trânsito.

21 23/08/2011 12:03:18 00:05:00 64 78 66 61 Trânsito constante; ar-condicionado de prédio; pessoas falando.
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Tabela 3: Valores medidos no período noturno
Ponto 

de 
Medição

Data
(dd/mm/aaaa)

Hora
(hh:mm:ss)

Duração da 
Medição

(hh:mm:ss)
LAeq

dB(A)
Lmax

dB(A)
L10

dB(A)
L90

dB(A) Ruídos observados

01 27/07/2011 22:07:19 00:05:00 70 79 72 67 Trânsito constante no túnel acústico; ônibus do terminal.

02 27/07/2011 22:17:44 00:05:00 65 76 69 56 Buzina; fluxo médio de trânsito; passagens de ônibus.

03 27/07/2011 22:37:25 00:05:00 71 87 72 61 Gritos longe do medidor; trânsito constante; alívio de pressão ônibus; 
fluxo razoável de veículos.

04 27/07/2011 22:29:56 00:05:00 63 81 64 56 Passagem de ônibus;  conversação longe do medidor; passagem de 
caminhão.

05 27/07/2011 22:44:07 00:05:00 70 90 72 61 Fluxo médio de trânsito; passagem de ônibus.

06 27/07/2011 23:38:57 00:05:00 68 81 72 58 Passagem de ônibus; gritos longe do medidor.

07 27/07/2011 23:46:46 00:05:00 70 89 73 58 Ônibus  acelerando;  passagem  de  moto;  gritos  longe  do  medidor; 
passagem de  caminhão.

08 27/07/2011 23:57:33 00:05:00 63 78 61 55 Passagem de ônibus, moto e caminhão.

09 27/07/2011 00:07:30 00:05:00 66 78 70 57 Passagem de van; fluxo mínimo de trânsito.

10 28/07/2011 22:33:50 00:05:00 67 80 71 60 Gritos  longe  do  medidor;  conversação  longe  do  medidor;  buzina; 
passagem de moto.

11 28/07/2011 22:44:56 00:05:00 71 91 74 61 Fluxo  médio  de  trânsito;  buzina;  havia  um  ressalto  na  pista  que 
causava forte impacto em veículos pesados.

12 28/07/2011 23:12:04 00:05:00 59 79 62 54 Fluxo mínimo de trânsito.

13 28/07/2011 23:03:19 00:05:00 61 83 63 56 Buzina; fluxo mínimo de trânsito.
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Ponto 
de 

Medição
Data

(dd/mm/aaaa)
Hora

(hh:mm:ss)
Duração da 

Medição
(hh:mm:ss)

LAeq

dB(A)
Lmax

dB(A)
L10

dB(A)
L90

dB(A) Ruídos observados

14 28/07/2011 22:54:05 00:05:00 65 77 69 53 Fluxo mínimo de trânsito.

15 28/07/2011 23:22:57 00:05:00 66 80 69 62 Fluxo mínimo de trânsito; conversação longe do medidor.

16 28/07/2011 23:48:25 00:05:00 63 73 66 59 Fluxo médio de trânsito; veículo ruidoso.

17 28/07/2011 22:12:30 00:05:00 75 82 78 69 Trânsito com fluxo constante; passagem de trens.

18 28/07/2011 22:00:43 00:05:00 61 76 64 57 Conversação  longe  do  medidor;  passagem  de  aeronave;  transito 
mínimo de  veículos; música longe do medidor; carro acelerando.

19 28/07/2011 23:33:54 00:05:00 69 85 72 63 Fluxo médio de trânsito; passagem de ônibus; veículo ruidoso; buzina.

20 19/08/2011 23:43:43 00:05:00 61 74 63 55 Fluxo mínimo de trânsito.

21 19/08/2011 23:52:58 00:05:00 63 80 66 55 Fluxo mínimo de trânsito; pessoas falando.
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8. Limites permitidos

A  conduta  para  comparação  reportada  neste  relatório  segue  as  diretrizes  da  norma 
brasileira NBR 10151:2000.

Conforme determina a norma brasileira NBR10151:2000 o ruído medido em ambientes 
externos deve ser comparado com o Nível de Critério de Avaliação – NCA, aplicando-se 
as devidas correções e penalidades.

Para a avaliação dos níveis de ruído, é feita uma comparação entre o nível de pressão  
sonora corrigido (Lc) e o nível de critério de avaliação (NCA) estabelecidos conforme as 
recomendações  expressas  na  norma  brasileira  NBR  10151:2000.  A  tabela  4  abaixo 
reproduz a tabela da norma com os níveis de critério de avaliação segundo o tipo de 
ocupação da área.

Tabela 4: NCA para ambientes externos, em dB(A), segundo a norma brasileira NBR 
10151:2000.

Tipos de áreas Período 
Diurno

Período 
Noturno

Área predominantemente Industrial 70 60

Área mista, com vocação recreacional 65 55

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55

Área mista, predominantemente residencial 55 50

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45

Áreas de sítios e fazendas 40 35

Conforme a recomendação expressa na norma brasileira NBR 10151:2000 o limite de 
horário  para  o  período  diurno será  compreendido  entre  7h  e  22h,  exceto  domingo e 
feriado quando o período diurno começa às 9h.

O critério utilizado para seleção dos tipos de áreas, onde estão localizados os pontos de 
medição,  foram baseados  em avaliações  subjetivas  de  campo  e  em comparação  ao 
mapa de zoneamento urbano da Prefeitura do Rio de Janeiro.

A Prefeitura  estabelece a padronização dos procedimentos de fiscalização da poluição 
sonora na  Resolução  Nº  198  de  22  de  fevereiro  de  2002,  de  acordo  com a  norma  
NBR10151:2000.
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A tabela 5 abaixo apresenta os tipos de área e limites permitidos por zoneamento.

Tabela 5: zoneamento por similaridade
Tipos de Áreas Período 

Diurno 
Período 
Noturno 

Zoneamento Municipal

(por similaridade) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 (zonas de preservação e conservação de 
unidades de conservação ambiental e zonas 
agrícolas)

 ZA , ZCVS, ZPVS, ZCA, ZE 6 

Área estritamente residencial urbana 
ou de hospitais ou de escolas

50 45 ZRU, ZE 1, ZE 2 

Área mista, predominantemente 
residencial

55 50 ZR 1, ZR 2, ZR 6, ZOC, ZE 4 

Área mista, com vocação comercial 
e administrativa

60 55 ZR3, ZR 4, ZR 5, ZUM, CB de ZR, ZC, ZCS, 
ZRM, ZE 3, ZE 7, ZE 8 

Área mista, com vocação 
recreacional

65 55 ZT, AC, ZP, ZTE, CB de ZT, ZECcultural 

Area predominantemente Industrial 70 60 ZI, ZIC, CB de ZI, ZEE, ZEI, ZPI, ZUPI 

Obs: Os níveis máximos de sons e ruídos permitidos em ZE 5, ZE 9 e ZE 10 serão verificados de acordo 
com os usos previstos em cada sub-zona ou área em correlação com a tabela acima.

A tabela 6 apresenta a legenda com identificação para os zoneamentos.

Tabela 6: legenda de identificação do zoneamento
Legenda

AC (1,2) - área central ZCS (1,2,3) - zona de comércio e serviço 
CB - centro de bairro ZC (1,2,3) - zona comercial 
ZA (1,2) – zona agrícola ZUM - zona de uso misto 
ZE (1 a 10) - zona especial ZEE – zona econômica exclusiva (Lei Comp. 16/92, 

Art. 221) 
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ZECC – zona especial do corredor cultural Lei 
506/84) 

ZT (1,2) - zona turística 

ZCVS - zona de conservação da vida silvestre ZTE – zona turística especial (Lei 2.259/73) 
ZPVS - zona de preservação da vida silvestre ZP - zona portuária 
ZOC - zona de ocupação controlada vZI (1,2) - zona industrial 
ZCA (1,2) – zona de conservação ambiental ZIC - zona de indústria e comércio 
ZRU - zona residencial unifamiliar ZEI – zona estritamente industrial 
ZRM (1,2) - zona residencial multifamiliar ZPI - zona predominantemente industrial 
ZR 1, 2 , 3 - zona residencial (permite ensino em 
edificação exclusiva) 

ZUPI (1,2) – zona predominantemente industrial

ZR 4, 5 - zona residencial (permite comércio em 
edificação mista e pequena indústria) 
ZR 6 – Residencial e agrícola 

As  avaliações  subjetivas  consistem  na  averiguação  do  local  de  medição,  sendo 
observado nesses locais que tipos de ocupação ou construções (residências, comércio,  
industrias, sítios e fazendas, hospitais, escolas, etc.).

A tabela 7 abaixo mostra o tipo de ocupação da área estabelecidos para cada ponto de 
medição através da avaliação subjetiva realizada em campo, sendo informado o nível de 
critério de avaliação – NCA conforme norma brasileira NBR 10151:2000 e Resolução Nº 
198 da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

Tabela 7: NCA para cada ponto de medição.

Ponto de Medição Tipo de Área Período 
Diurno

Período 
Noturno

01 Limite entre zonas residenciais 1 (ZR1) e 2 (ZR2) 55 50

02 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

03 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

04 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

05 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

06 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

07 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

08 Zona Turística 1 (ZT1) 65 55

09 Zona Residencial 2 (ZR2) 55 50
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10 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

11 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

12 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

13 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

14 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

15 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

16 Zona Residencial 2 (ZR2) 55 50

17 Zona de Indústria e Comércio (ZIC) 70 60

18 Zona de Indústria e Comércio (ZIC) 70 60

19 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55

20 Zona Turística 1 (ZT1) 65 55

21 Zona Turística 1 (ZT1) 65 55

9. Correções dos níveis de ruído

A norma brasileira NBR 10151:2000 retrata que para conhecermos melhor o incômodo do 
ruído na comunidade,  é  necessário  realizarmos correções nos valores  medidos,  se  o 
ruído apresentar características especiais (componente tonal ou caráter impulsivo).

Quando o nível de ruído ambiente (Lra) é superior ao valor dos limites permitidos para a 
área e horário em questão, o nível de critério de avaliação – NCA passa a ser o próprio 
ruído ambiente conforme determina norma brasileira NBR 10151:2000.

A tabela 8 apresenta a correção para cada ponto medido.

Tabela 8: Lc - Nível Corrigido.

Ponto de Medição Tipo de Área Período 
Diurno

Período 
Noturno

01 Limite entre zonas residenciais 1 (ZR1) e 2 (ZR2) 73 70

02 Zona Residencial 3 (ZR3) 75 65

03 Zona Residencial 3 (ZR3) 75 65

04 Zona Residencial 3 (ZR3) 72 71

05 Zona Residencial 3 (ZR3) 69 70

06 Zona Residencial 3 (ZR3) 72 68
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07 Zona Residencial 3 (ZR3) 76 70

08 Zona Turística 1 (ZT1) 69 63

09 Zona Residencial 2 (ZR2) 71 66

10 Zona Residencial 3 (ZR3) 71 67

11 Zona Residencial 3 (ZR3) 69 71

12 Zona Residencial 3 (ZR3) 69 59

13 Zona Residencial 3 (ZR3) 68 61

14 Zona Residencial 3 (ZR3) 70 65

15 Zona Residencial 3 (ZR3) 69 66

16 Zona Residencial 2 (ZR2) 72 63

17 Zona de Indústria e Comércio (ZIC) 75 75

18 Zona de Indústria e Comércio (ZIC) 69 61

19 Zona Residencial 3 (ZR3) 77 69

20 Zona Turística 1 (ZT1) 65 61

21 Zona Turística 1 (ZT1) 64 63

10. Conclusão

Estas medições foram feitas com o objetivo de se conhecer os níveis de ruído nos pontos  
de medição selecionados, antes do começo das obras de expansão do Metrô Rio. Foi  
observados nesses pontos que o ruído é predominante de tráfego de veículos, passagem 
de pedestres, animais e estabelecimentos comerciais.

Podemos afirmar que os níveis de ruído medidos correspondem ao ruído ambiente (Lra), 
pois não haviam obras e nenhuma movimentação típica como de caminhões e máquinas 
destinados às obras. 

Os  níveis  medidos  apresentavam-se  superiores  aos  limites  impostos  pela  norma 
brasileira NBR 10151:2000 e zoneamentos, nos pontos medidos, e futuramente, quando 
existir obra,  poderão ser utilizados como NCA. 

E para melhor entendimento a tabela 9 apresenta a comparação entre o nível de critério 
de avaliação – NCA e o nível medido (Laeq)) em cada ponto nos períodos diurno e noturno.
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Tabela 9: comparação entre valor de zoneamento e valor medido

Ponto 
de 

Medição
Tipo de Área

Período 
Diurno
NCA

Período 
Noturno

NCA

Período 
Diurno

LAeq

Período 
Noturno

LAeq

01 Limite entre zonas residenciais 1 (ZR1) e 2 (ZR2) 55 50 73 70

02 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 75 65

03 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 75 65

04 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 72 71

05 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 69 70

06 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 72 68

07 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 76 70

08 Zona Turística 1 (ZT1) 65 55 69 63

09 Zona Residencial 2 (ZR2) 55 50 71 66

10 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 71 67

11 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 69 71

12 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 69 59

13 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 68 61

14 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 70 65

15 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 69 66

16 Zona Residencial 2 (ZR2) 55 50 72 63

17 Zona de Indústria e Comércio (ZIC) 70 60 75 75

18 Zona de Indústria e Comércio (ZIC) 70 60 69 61

19 Zona Residencial 3 (ZR3) 60 55 77 69

20 Zona Turística 1 (ZT1) 65 55 65 61

21 Zona Turística 1 (ZT1) 65 55 64 63

GROM Acústica & Vibração
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ANEXO A – Glossário de termos técnicos

LAeq – Nível de pressão sonora equivalente;

Lmáx – Nível máximo medido;

Lmin – Nível mínimo medido;

L10 – Dado estatístico (os níveis de ruído observados excedem o L10 em 10% do tempo);

L90 – Dado estatístico (os níveis de ruído observados excedem o L90 em 90% do tempo);

Lc – Nível corrigido;

Lra – Nível de ruído ambiente;

NCA – Nível de critério de avaliação;
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ANEXO B – Croquis/mapas com os pontos de medição

Figura 01: Visão geral dos pontos de medição
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Figura 02: Ponto de medição 01

Figura 03: Ponto de medição 02

Figura 04: Pontos de medição 03, 04 e 05
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Figura 05: Pontos de medição 06 e 07

Figura 06: Pontos de medição 08 e 11
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Figura 07: Pontos de medição 09 e 10.

Figura 08: Pontos de medição 12, 13 e 14.
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Figura 09: Ponto de medição 15

Figura 10: Ponto de medição 16

Figura 11: Pontos de medição 17 e 18.

Avaliação de Ruído / AGRAR CONSULTORIA LTDA.

Doc. #:

TEC-AGRA-3293R2
Página:

23
AVALIAÇÃO DE RUÍDO



Figura 12: Ponto de medição 19

Figura 13: Pontos de medição 20 e 21.
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ANEXO C – Relatório Fotográfico dos Pontos 20 e 21.

Período Diurno

Ponto 20

  

Pontos 21

Período Noturno

Ponto 20

  

Pontos 21
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ANEXO D – Certificados de calibração
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.~Rc)IVl-LAB

- LABORATÓRIO DE CALlBRAÇÃO & ENSAIOS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
N°: 0463/10

Solicitante:

GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS

Endereço:

Rua Pedra Alves, 47- Santo Cristo - Rio de Janeiro

Equipamento:

Calibrador de Nível Sonoro

Fabricante:

Larson Davis

Modelo:

CAUSO

N.O série:

3083

Tipo:

2
Data da calibração:

14/09/10

Data de emissão:

14/09/10

Itens Avaliados:

Nível de pressão sonora e Freqüência.

Condições de Teste:

Temperatura

24,1 °C
Umidade Relativa do Ar

49,2 O/o

Pressão atmosférica

1012,4 mbar

Procedimento de Calibração:

A calibração foi realizada pelo método da comparação seqüênciaJ. Esta calibração consiste na medição do

nível de pressão sonora produzido pelo objeto obtido pela comparação deste com o nível de pressão

sonora do calibrador padrão do laboratório.

Normas de Referência:

IEC 60942: 1997 e procedimento PRC-T014-9.

Aplicabilidade:

Os resultados aqui declarados referem-se apenas ao equipamento especificado, não se estendendo a

qualquer outro item, ainda que de mesmo lote de fabricação.

Equipamentos Utilizados:

Equipamento: Fabricante: Modelo:
N.O Série:

Certificado/Origem:
Calibração:

Multímetro Keithley 2015
737571 E0648/2010 02/06/10

Medidor de Freqüência
Keithley

2015 737571 E0648/2010 02/06/10

Power Supply GRAS
12AK 58710

DIMCI 0336/2010 22/03/10

Pistonphone
GRAS 42AA

55630
DIMCI 0330/2010 02/03/10

Microfone 1/2"
GRAS

40AU 39362 DIMCI 2659/2009 19/10/09

Pré-amplificador GRAS 1 26AK 50964 DIMCI0336/2010 22/03/10

Barômetro Digital Vaisala PTU200
A2420001

69944/10 11/03/10

Termohigrômetro VaisalaHM34 HM34 E0520020 LV 05781/10 10/03/10

Incerteza de Medição:

A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo

fator de abrangência k=2, que para distribuição normal corresponde a probabilidade de abrangência de

95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Observações:

Este calibrador de nível sonoro encontra-se de acordo com os itens B.3.3, B.3.S da norma IEC

60942: 1997 - Eledroacoustics - Sound Calibrators para a classe 2.

j=(
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Te!.: (21)2516-0077 - Fax: 2516-0308 - comercial@grom.com.br - www.grom.com.br

1/2



G;RCJlVI-LAB

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO & ENSAIOS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÁO
N°: 0463/10

Nível Nominal:
94 dB

Freqüência Nominal: 1000 Hz

Limite Nível Limite Limite
Freqüência

Limite

Inferior (dB) medido (dB)

Superior (dB) Incerteza (dB)

Inferior (%) Medida (Hz)

S . (01.) Incerteza (Hz)

upenor a

-0,5 94,09 0,5 0,10 -4 999,8 4
0,30

Nível Nominal: 114 dB Freqüência Nominal: 1000 Hz

Limite Nível Limite Limite Freqüência Limite

Inferior (dB) medido (dB)

Superior (dB) Incerteza (dB)

Inferior (%) Medida (Hz)

Superior (%) Incerteza (Hz)

-0,5 114,13 0,5 0,10 -4

..7~4'J~.~<~
Responsáveis Técnicos:

.J~ d,Qo ~'0 5BfJOv

Fabiana dos Reis Silva

Técnica da Laboratório de Calibração
sílvio Pinheiro da su

Gerente da Laboratório de Calibração
Junior

********************************

Rua Pedro Alves, 47, Santo Cristo - Rio de Janeiro/Rl - CEP: 20220.280

Tel.: (21)2516-0077 - Fax: 2516-0308 - comercial@grom.com.br - www.grom.com.br
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ANEXO III – CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AVALIAÇÃO DOS RUÍDOS E 
VIBRAÇÕES E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
Item III.1  - Efeitos do Ruído e das Vibrações no Homem 
 
I. EFEITOS DO RUÍDO NO HOMEM  
 

O RUÍDO PODE SER DEFINIDO COMO UM SOM NÃO DESEJADO OU TODA ENERGIA ACÚSTICA CAPAZ 

DE ALTERAR O BEM-ESTAR PSICOLÓGICO OU FISIOLÓGICO DO HOMEM.  
 
Diversos são os efeitos imediatos do ruído sobre o homem: 

 
 Distúrbios do sono 

 
Um dos efeitos mais importantes do ruído é a alteração da qualidade do sono. As principais 
manifestações da perturbação do sono pelo ruído são: 
 

- Diminuição da duração de certos estágios do sono; 
- Despertar repentino; 
- Dificuldades em adormecer; 
- Reações vegetativas. 

 
 Interferência na comunicação 

 
Níveis de ruídos muito altos podem prejudicar a comunicação. Assim, o ruído pode dificultar a 
conversa entre duas pessoas, a escuta de um programa de televisão ou mesmo impossibilitar 
uma comunicação telefônica. 
  

 Redução da performance na execução de tarefas 
 
Tarefas especializadas necessitam de ambiente de trabalho calmo. Dessa forma, níveis de 
ruído muitos altos podem impedir a realização de algumas tarefas ou até mesmo ser agente 
causador de acidentes de trabalho.  
 
Entretanto, a exposição prolongada ao ruído produz efeitos cumulativos que se traduzem por: 

 
 Perda de audição 

 
Comumente, a exposição diária a altos níveis de ruído pode conduzir a perda de audição 
temporária. Entretanto, esta perda pode se tornar permanente se um indivíduo é submetido a 
um longo período de exposição sonora, notadamente, em postos de trabalho e raramente em 
ambientes urbanos. Entretanto, a exposição esporádica a ruídos de níveis muitos elevados 
pode levar também à surdez. 
 

 Modificação comportamental, estresse, sentimento de incômodo, e esgotamento físico 
 
O ruído pode induzir alterações de comportamento que vão desde uma excitação até reações 
agressivas. 
 

 Efeitos fisiológicos não-auditivos 
 
Diferentes efeitos podem ser desencadeados, como: 
 

- Ações no sistema cardiovascular: estreitamento dos vasos sangüíneos (vaso-
constrição) e batimentos mais rápidos e fortes do coração; 

- Na visão: estreitamento do campo visual; 
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- Alterações endócrinas: ativação das glândulas hormonais; 
- No sistema digestivo: redução da secreção gástrica e salivar, causando aumento da 

duração da digestão. 
 
Ë importante ressaltar que os efeitos supracitados manifestam-se a partir de um certo nível de 
ruído e crescem à medida que o nível de ruído também aumenta. 
 
 
II. EFEITOS DAS VIBRAÇÕES  NO HOMEM  
 
Durante uma exposição à vibrações ambientais, os efeitos a seguir podem se manifestar. 
  
(1) Perturbação dos usuários das edificações próximas  
 

 Vibrações do piso transmitidas para os corpos dos usuários das habitações próximas.  
 Ruído regenerado.  

 
Esse ruído é gerado a partir das vibrações do solo transmitidas até as edificações e de lá 
irradiada  pelas estruturas, piso e janelas sendo que essas últimas  podem vibrar por 
ressonância e emitir um ruído  incômodo do tipo “tilintado” e tipo surdo. 
 
Esse ruído torna-se importante durante o período vespertino e noturno. 
 
(2) Efeitos sobre os objetos contidos nos prédios. Equipamentos podem ser afetados no seu 
funcionamento, objetos podem ser destruídos, etc.  
 
(3) Efeitos sobre as estruturas. As vibrações podem chegar a ameaçar a integridade dos 
prédios ou de estruturas.  
 
E importante observar que os efeitos citados no item 1 aparecem antes de aparecer os efeitos 
do item 2, que aparecem antes dos efeitos do item 3. Porém é comum verificar que a maior 
causa de incomodo provem do ruído regenerado (item 1-2). 
 
Item III.2 - Critérios Adotados para Avaliação dos Ruídos e Vibrações 
 
I.  CONCEITOS 
 
As vibrações e o ruído são dois fenômenos vibratórios associados em muitos processos 
mecânicos.  
 
I.1 RUÍDO 
 
No caso do ruído, o som é uma variação de pressão sonora que pode ser medido em Pascais. 
Praticamente usa-se o nível de pressão sonora em decibeis para representá-lo.  
 
O nível de ruído em dB(A) é dado pela seguinte fórmula: 
 
NPS=20log10 (p/p0) 
 
Onde: 
 
p é a pressão sonora em pascais (rms - Root Mean Square) 
p0 = 2X10 –5 pascais a pressão sonora de referência. 
 
As normas e legislação especificam que as medições devem ser realizada em dB(A) – Decibéis 
na ponderação A – a ponderação A é uma modificação introduzida na medição para 
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representar a resposta do ouvido humano. Além disso, costume se usar para definir os níveis 
critérios o nível sonoro equivalente ponderado A LA, eq  que é uma media energética do 
ruído e que está associado diretamente ao incomodo.  
 
I.2 VIBRAÇÕES 
 
As vibrações são movimentos oscilatórios associados a corpos sólidos que podem ser descritos 
em termos de deslocamento, velocidade ou aceleração das superfícies vibrando.  
 
O deslocamento é o mais fácil descritor de se compreender. Costuma se definir os limites 
aceitáveis de vibração para cada freqüência pela sua velocidade (rms- Root Mean Square) em 
m/s (rms) ou aceleração em m/s2.. 
 
As medições poderão ser realizadas como um medidor de velocidade vibratória ou um 
acelerômetro (neste caso a conversão para velocidade vibratória deve ser realizada através de 
uma integração) 
 

 Decibeis Vibratórios 
 
Os níveis de vibrações podem ser expressos também em decibéis através das seguintes 
formulas: 
 
Para velocidade 
 
NVV:=10 log10(V/V0) 
 
Onde: 
 
NVV é o nível de velocidade vibratória 
V é a velocidade vibratória (rms) 
V0= 5X10-5mm/s  é a velocidade de referencia 
 
Ou  
 
Para aceleração 
 
NAV:=10 log10(a/a0) 
 
Onde: 
 
NaV é o nível de aceleração vibratória 
a é a aceleração vibratória (rms) 
a0= 25,4 10-6mm/s2 é a aceleração de referencia  

 
II. CRITÉRIOS DE RUÍDO E VIBRAÇÕES UTILIZADOS 
 
II.1 Critérios de Ruídos 
 
NBR10151 (Instalação e Operação) 
 
Com relação ao ruído consideraremos a norma NBR 10.151 ou a legislação municipal para cada 
região na zona de influência do empreendimento. AS operações foram realizadas da seguinte 
forma: 
 
- Identificação da zona 
- Identificação na legislação municipal o NCA 
- Levantamento do nível de ruído LRA na região de estudo 
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- Se LRA > NCA então o NCA passa a ser o LRA 
- Medir o Ruído provocado pela atividade 
- Se o nível de ruído encontrado  é superior ao NCA existe um impacto negativo. 

 
NBR10152 (Instalação e Operação) 
 
Complementarmente, a norma NBR 10.152 poderá ser utilizada para avaliar o ruído 
regenerado. Recomenda-se utilizar os limites em dB(A) apresentados no quadro a seguir  para 
compatibilizar com a norma NBR 10.151. 
 
Assim para residências teremos: 
 
Locais DB(A) 
Residências 
Dormitórios 35 - 45 
Salas de estar 40 - 50 

 
Quadro 1 APTA na Operação 
 
Alem desse critério, o Nível de Ruído emitido a 5 m de distância de um trem deve ser no 
máximo de 85dB(A), em qualquer local da via. 
 
No Quadro 1 são apresentados os níveis de ruído secundários máximos admissíveis para 
diversos residências e edifícios em áreas de pernoite. 
 
Quadro 1 - Critérios para Ruídos Provocados pela Operação dos trens 
Residências e edifícios com áreas de pernoite 

Nível Máximo de Ruído Secundários Máximo dB(A) 
Categoria da área da comunidade Moradia 

Unifamiliar 
Edifício 

Multifamiliar 
Hotel 

I- Residências de baixa densidade 30 35 40 
II- Residências de média densidade 35 40 45 
III- Residências de alta  densidade 35 40 45 
IV- comercio 40 45 45 
V- Indústrias / Rodovias 40 45 50 
 
 
II.2 Critérios de Vibrações 
 
ISO2631(Instalação e operação) 
 
Para vibrações recomenda-se utilizar no critério da norma ISO 2.631 a curva prevista para o 
caso de conforto. 
 
Porem é muito importante observar que o principal  incômodo provocado pelas vibrações é 
devido ao ruído regenerado, apesar dele poder acontecer para níveis de vibrações muito 
abaixo dos níveis de conforto preconizados pela norma ISO 2.631. 
 
NBR10152 (Instalação e operação) 
 
O ruído regenerado pode se manifestar quando a distância entre a linha de metro e as 
residências são inferior à 50m. A sua avaliação deverá ser realizada utilizando a norma 
NBR10.152 em função da atividade desenvolvida no local. 
 
Quadro 2 APTA na operação 
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No Quadro 2 são apresentados os valores dos níveis de vibrações máximos admissíveis 
provocados pela Operação dos tens para residências e edifícios com áreas de pernoite 
 
Quadro 2 - Critérios de vibrações verticais de piso dentro dos edifícios, provocados 
pela operação dos trens. Residências e edifícios com áreas de pernoite e limites de 
percepção equivalente 

Níveis Máximos de Vibrações transmitidas por 
via sólida (dB re:25,4 10-6mm/s2) 

Categoria da área da comunidade 
Moradia 

Unifamiliar 
Edifício 

Multifamiliar 
Hotel 

I- Residências de baixa densidade 70 70 70 
II- Residências de média densidade 70 70 75 
III- Residências de alta  densidade 70 75 75 
IV- comercio 70 75 75 
V- Indústrias / Rodovias 75 75 75 
 
 
O Quadro 3 baseado na Norma australiana AS 2670.2 – Evaluation of human response to 
whole body vibration – Continuous and shock induced vibrations in buildings - apresenta 
recomendações em termos de velocidade RMS valores limites para quaisquer faixas de 1/3 de 
oitava entre 8Hz e 80Hz que é na faixa de freqüência de interesse da construção, determinado 
para atividades de construções normais para proteger o conforto humano. 
 
Quadro 3 - Recomendações Norma Australiana. 

Local Período Continuo 
Intermitente ou 

impulsivo 
Diurno 0,2mm/s 6.0 mm/s 

Residências 
Noturno 0,14 mm/s 2.0 mm/s 
Diurno 0,4 mm/s 12,7mm/s 

Escritórios 
Noturno 0,4mm/s 12,7mm/s 
Diurno 0,8mm/s 12,7mm/s 

Oficinas 
Noturno 0,8mm/s 12,7mm/s 

Fonte: APTA “Diretrizes para Projeto de Instalações de trens rápidos“. 1979. 
 
 
Item III.3 - Adição de Níveis de Potência Sonora 

 
Sejam NWS1 e NWS2 os dois níveis a adicionar, em que NWS1> NWS2. Calcula-se a diferença 
∆ entre NWS1 e NWS2. A cada valor de ∆ corresponde um valor N a adicionar ao nível mais 
alto. 
 

∆  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 

 
Ex: Quando se deseja “adicionar” 75 dB a 72 dB procede-se da seguinte forma: 

Calcula-se a diferença : ∆ = 75 - 72 = 3dB 
Encontra-se o valor de N na tabela : N = 2dB 
O Nível resultante é : 75dB + 2 dB= 77 dB 
Escrevemos: 75dB ⊕ 72 dB = 77dB 

 
Para adicionar um grande número de níveis de potências sonoras, deve-se ordená-las em 
ordem crescente, antes de combiná-las duas a duas. 
 
ITEM III.4 - NÍVEL DE RUÍDO PRODUZIDO POR UMA FONTE PONTUAL 
SOBRE UM PLANO REFLETOR 
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Pode-se calcular o nível de pressão sonora de uma fonte, a partir da seu nível de potência 
sonora, considerando que ela pode ser representada por um fonte omnidirecional sobre um 
plano refletor: 
 

LA,eq in dB = NWSA - 10 Log (1/2πr2) = NWSA-8dB(A)-20log10(r) 
Onde: 
 
r é a distância da fonte ao receptor; 
NWSA é a potência acústica instalada. 
 
Ex:Considerando uma fonte de 110dB(A) de nível de potência sonora, calcula-se o nível de 
ruído a 100m dessa fonte: 
 
LA,eq = 100 – 8 – 20log10(100)= 100-8-40=52dB(A) 
 
ITEM III.5 – Legislação Ambiental Sonora e Normas Pertinentes  
 
I. RUÍDO 
 
ASPECTOS GERAIS 
 
Existem legislações a nível Federal, Estadual e Municipal que abordam aspectos relacionados à 
poluição sonora. 
 
Para efeito deste trabalho, os níveis sonoros serão avaliados de acordo com a Resolução 
CONAMA Nº 1, de 8 de março de 1990, que remete a NBR10. 151, que trata da "avaliação do 
ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade – procedimento", de 06/2000, e a 
legislação municipal representada pela Lei n° 3.268, de 29 de agosto de 2001, que altera o 
Regulamento n° 15, aprovado pelo Decreto n° 1.601, de 21 de junho de 1978, e alterado pelo 
Decreto n° 5.412, de 24 de outubro de 1985. 
 
Além desses diplomas legais, deverá ser utilizada, para o caso de ruído regenerado a partir de 
vibrações do solo, a norma NBR10.152 - Níveis de ruído para conforto acústico.  

 
Legislação Federal 
 
Resolução CONAMA 01/NBR 10.151  
 
A Legislação Federal materializa-se na Resolução CONAMA Nº 1, de 8 de março de 1990, que 
remete à norma da ABNT - NBR 10151, estabelecendo que “são prejudiciais à saúde e ao 
sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos 
consideráveis aceitáveis pela NBR 10151, ...”.  
 
Esta norma fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em 
comunidades, independente da existência de reclamações. 
 
Ela especifica um método para a medição de ruído, a aplicação de correções nos níveis 
medidos se o ruído apresentar características especiais e uma comparação dos níveis 
corrigidos com um critério que leva em conta a zona onde se encontra o empreendimento e os 
receptores, além do período do dia. O nível critério é dado através do Quadro 4. 
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Quadro 4 - Nível Critério de Avaliação NCA para Ambientes Externos, em dB(A). 
Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 
Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa  60 55 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

 
 
Segundo a mesma norma, caso o nível de ruído ambiente, Lra, medido na região, seja superior 
ao valor mostrado no Quadro 12 para a área e horário em questão, o NCA assumirá o valor do 
Lra.  
 
NBR10152 - Níveis de ruído para conforto acústico.  
 
Esta Norma fixa os níveis de ruído em dB(A) e NC compatíveis com o conforto acústico em 
ambientes internos diversos, conforme apresentado no Quadro 5. 
 

Quadro 5  - Valores dB (A) e NC 

Locais dB(A) NC 

Hospitais   
Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centro Cirúrgico 35 - 45 30 -40 
Laboratórios, Áreas para uso do público 40 - 50 35 - 45 
Serviços 45 - 55 40 - 50 
Escolas   
Bibliotecas, Salas de música, Salas de desenho 35 - 45 30 - 40 
Salas de aula, Laboratórios 40 - 50 35 - 45 
Circulação 45 - 55 40 - 50 
Hotéis   
Apartamentos 35 - 45 30 - 40 
Restaurantes, Salas de Estar 40 - 50 35 - 45 
Portaria, Recepção, Circulação 45 - 55 40 - 50 
Residências   
Dormitórios 35 - 45 30 - 40 
Salas de estar 40 - 50 35 - 45 
Auditórios   
Salas de concertos, Teatros 30 - 40 25 - 30 
Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo 35 - 45 30 - 35 
Restaurantes 40 - 50 35 - 45 
Escritórios   
Salas de reunião 30 - 40 25 - 35 
Salas de gerência, Salas de projetos e de administração 35 - 45 30 - 40 
Salas de computadores 45 - 65 40 - 60 
Salas de mecanografia 50 - 60 45 - 55 
Igrejas e Templos (Cultos meditativos) 40 - 50 35 - 45 
Locais para esporte   
Pavilhões fechados para espetáculos e ati. esport. 45 - 60 40 - 55 

Notas: a) O valor inferior da faixa representa o nível sonoro para conforto, enquanto que o valor superior significa o 
nível sonoro aceitável para a finalidade. 
b) Níveis superiores são estabelecidos neste quadro sendo considerados de desconforto, sem, 
necessariamente, implicar risco de dano à saúde (ver Nota a do Capitulo 1). 
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Legislação municipal  
 
A Lei n° 3.268, de 29 de Agosto de 2001, institui as condições básicas de proteção da 
coletividade contra a poluição sonora. 
 
Para fins previstos nesta Lei, as atividades deverão obedecer aos níveis máximos de sons e 
ruídos preconizados pela NBR 10.151, consoante o que dispõe o seu Anexo (Quadro 6), de 
acordo com os períodos e as zonas em que se divide o município. 
 
Quadro 6 - Níveis máximos para sons e ruídos externos, em dBA, vinculados ao 
documento principal, de acordo com a NBR 10.151. 

Tipos de Usos Zoneamento Municipal 
Período 
Diurno 

Período 
Noturno 

Zonas de preservação e conservação de 
unidades de conservação ambiental e zonas 
agrícolas. 

ZCVS, 
ZPVS, 

Áreas Agrícolas 
45 40 

Residencial urbano 
ZRU, ZR1, ZR2, ZR3, 

ZRM, ZOC 
55 50 

Zonas de negócios, comércio, administração 
ZR4, ZR5, ZCS, CB, ZUM, 

ZT, ZIC, ZP, ZC, AC 
65 60 

Área predominantemente industrial. ZPI, ZI 70 65 
Legenda: 
- ZE – zona especial 
- ZCVS – zona de conservação da vida silvestre 
- ZPVS – zona de preservação da vida silvestre 
- ZOC – zona de ocupação controlada 
- ZRU – zona residencial unifamiliar 
- ZRM – zona residencial multifamiliar 
- ZR 1, 2, 3 – zona residencial (permite ensino em edificação exclusiva) 
- ZR 4, 5 – zona residencial (permite comércio em edificação mista e pequena indústria) 
- ZCS – zona de comércio e serviço 
- CB – centro de bairro 
- ZUM – zona de uso misto 
- ZT – zona turística 
- ZC – zona comercial 
- AC – área central 
- ZI – zona industrial 
- ZPI – zona predominantemente industrial 
- ZIC – zona de indústria e comércio  
- ZP – zona portuária 
 
 
Os níveis máximos de sons e ruídos permitidos em ZE serão verificados de acordo com os usos 
previstos em cada subzona em correlação com o quadro acima. 
 
Esta Lei considera no seu artigo 6° que o uso de explosivos em desmontes de rochas e obras 
em geral, deve obedecer aos critérios da NBR 9.653 e NBR 7.497 da ABNT, ou das que lhe 
sucederem. 
 
No mesmo artigo S 2° ela estabelece que para a utilização de explosivos em obras civis em 
geral, o horário permitido será o compreendido entre 10 às 15hs, nos dias úteis. 
 
No artigo 9° é estabelecido que serão permitidos, independentemente dos níveis emitidos, os 
ruídos e sons que provenham, dentre outros, de:  
 

- cravação de estacas à percussão e máquinas ou equipamentos utilizados em obras 
públicos ou privados, desde que não passíveis de confinamento, atendidas as medidas 
de controle de ruídos, seja na fonte ou na trajetória nos dias úteis e observada a 
melhor tecnologia disponível, respeitando o horário entre 10 e 17 horas, nos dias 
úteis; 
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- máquinas, equipamentos ou explosivos utilizados em obras de caráter emergencial 
por razão de segurança pública, a ser justificada pelo órgão responsável pelo serviço. 

 
VIBRAÇÕES 
 
NORMA ISO 2361 VIBRAÇÕES 
 
Com relação ao incomodo produzido por vibrações no corpo inteiro (item 1) , costuma se 
utilizar os valores propostos pela norma ISO 2.631. 
 
A norma ISO 2.631 estabelece curvas de limite de aceleração máxima recomendável para cada 
tempo de exposição de 1 min até 12 horas. 
 
ISO 2631-1:1997 Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-
body vibration -- part 1: general requirements. 
 
ISO 2631-2:1989 Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2: Continuous 
and shock-induced vibrations in buildings (1 to 80 hz). 
 
Três tipos de situações são previstas na norma: 
 

- Limite de conforto  
- Limite de perda de eficiência provocada por fadiga 
- Limite de exposição que oferecem risco com relação a saúde. 
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Anexo IV: Pesquisa das Organizações Sociais e seu Posicionamento frente ao 
Empreendimento 

 
IV.1.Introdução 
 
A presente pesquisa com as Associações de Moradores e as Associações Comerciais 
complementa o Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de Interligação da Linha 4 
(Etapa 1 Barra da Tijuca) com a Linha 1 (Extensão Estação General Osório) do Metrô 
Rio. Essa pesquisa tem por finalidade compreender os posicionamentos e as 
percepções referentes aos possíveis impactos negativos e positivos do 
empreendimento, assim como sua importância para os bairros de localização das 
associações, aqui consideradas como legítimos representantes da sociedade civil 
organizada. 
 
IV.1.1.As associações de Moradores e os Movimentos Sociais Urbanos nos 
anos 1970 e 1980 
 
O surgimento de associações de moradores nos anos 1970 e 1980 é tradicionalmente 
visto como parte do re-surgimento da sociedade civil no Brasil, no contexto do final do 
período autoritário e da redemocratização. As associações de moradores e demais 
organizações de bairros foram enquadrados analiticamente como parte dos “novos 
movimentos sociais” ou, mais especificamente, como “movimentos sociais urbanos”. 
 
As associações de bairros ligavam-se a natureza do processo de urbanização em 
curso: a concentração da população nas grandes metrópoles provocava a emergência 
de novas necessidades, associadas a novos padrões de consumo que envolviam 
educação, transporte, atendimento médico, equipamentos sociais e culturais. As 
nascentes associações articulavam-se em função de reivindicações coletivas definidas 
a partir da percepção de carências comuns. Importante lembrar, no entanto, que 
carências podiam ser definidas de diferentes modos e em diferentes níveis, daí a 
flexibilidade das formas de mobilização, variando desde organizações de estrato 
popular definidos espacialmente (associações de bairros) até reivindicações coletivas 
difusas (movimento negro, feminista, etc.). 
 
No caso das associações de moradores, enfatizava-se seu caráter “comunitário”, 
evitando a institucionalização da representação e exigindo a participação ativa de 
todos no processo decisório. Esta ênfase na homogeneidade interna tinha 
conseqüências particularmente relevantes para as associações de moradores: a 
almejada igualdade interna só era possível em grupos pequenos, e o crescimento das 
associações se dava antes pela multiplicação do que por sua ampliação (DURHAM, 
1984). O que expressa, por outro lado, a diversidade social existente dentro dos 
próprios limites de bairros, onde o tecido sócio-espacial inclusive encontra-se 
fragmentado.  
 
No contexto do período de redemocratização, a transformação das carências em 
direitos, por parte das associações de moradores, era vista como parte de um amplo 
processo de redefinição do espaço de cidadania (idem: 29). A participação popular era 
vista como um bem em si mesmo, expressando a emergência de novos atores 
políticos com um estilo de participação política alternativa aos padrões institucionais 
existentes. A “grande novidade” desse ativismo era a afirmação de formas específicas 
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de participação que definiam práticas sociais de atores vinculados à problemática do 
bairro e da exclusão e segregação sócio-espacial (JACOBI, 1987). 
 
Dentre a pluralidade de organizações que surgiam, é importante mencionar também 
que eram detectadas clivagens dentro das próprias associações de bairros. 
Apontavam-se diferenças entre as associações de moradores de classes populares – 
mobilizados em torno da luta por bens públicos e sociais tradicionais, como saúde, 
educação, transporte, etc. – e associações de moradores de bairros de classe média, 
que vocalizavam novas demandas em torno da temática do meio ambiente, da 
qualidade de vida e da infraestrutura urbana (idem). 
 
Podem ser, assim, sistematizadas algumas das características mais relevantes dos 
nascentes ativismo urbano: (a) articulação de cunho reivindicativo voltada à 
redistribuição de bens coletivos; (b) identidades baseadas na dimensão do cotidiano e 
do local de moradia; (c) formatos variados, englobando desde formatos federativos 
(englobando várias associações), até unidades organizadas em torno de núcleos bem 
delimitados no espaço físico (bairros, quadras, ruas) (BOSCHI e VALLADARES, 1983). 
 
IV.1.2. Alguns Elementos Contemporâneos Sobre as Associações de 
Moradores: Associativismo nos anos 1990 e 2000 
 
Os anos 1990 observaram certo refluxo nos movimentos de bairro que, 
paulatinamente, deixaram de constituir a referência central dos estudos sobre 
associativismo local. Com a redemocratização e a reabertura de canais de participação 
e de representação política, o ativismo popular perdeu a centralidade que possuía nos 
discursos sobre participação da sociedade civil. Surge uma pluralidade de novos 
atores, decorrentes de novas formas de associativismos que emergem na cena política 
(Gohn, 2004). Não se trata propriamente de um declínio de formas de reivindicações 
urbanas, mas a emergência de novas formas organizativas que passam a conviver 
com as tradicionais associações de bairro, como, por exemplo, as Organizações Não 
Governamentais - ONGs (SILVA, 2004). 
 
A primeira metade dos anos 1990 observou o que alguns analistas chamaram de 
“crise” dos movimentos sociais urbanos. A conquista de novos direitos constitucionais 
e a reabertura de canais institucionais de participação alterou a dinâmica das lutas 
sociais, uma vez que agora se tratava de democratizar os espaços estatais através da 
atuação no plano institucional e governamental. Muitos chegaram mesmo a afirmar 
que a fase do trabalho de base estava ultrapassada, devendo a atuação se concentrar 
apenas no plano institucional. As associações de moradores e de bairro não 
desapareceram, certamente, mas observaram uma rearticulação de seu papel na 
sociedade, passando a contar com novos aliados e/ou competidores na busca de 
organizar as demandas sociais junto ao poder público (GOHN, 2004).  
 
As associações de moradores, que eram um dos atores mais centrais no cenário de 
reivindicações coletivas, passam a ocupar um nível restrito ao associativismo local, 
enquanto níveis mais abrangentes de mobilizações públicas se consolidam em torno 
das ONGs e fóruns da sociedade civil (SCHERER-WARREN, 2004). Assim, enquanto as 
associações de bairro eram interpretadas, nos anos 1980, dentro do quadro de 
resistência e confronto com uma cultura política autoritária dominante no país, nos 
anos 1990 elas passam a ser entendidas como elementos importantes em um nível 
micro-político.  
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Essa ênfase na atuação em um nível micro, e a abertura de canais institucionais no 
âmbito do Estado, implicou em uma reorientação na atuação das associações. Em 
lugar do trabalho de base, passou-se a privilegiar a atuação nos diversos fóruns 
institucionais locais, como planos diretores e conselhos locais. Por meio destes fóruns 
as associações de bairros buscam ser um ator ativo na gestão e no planejamento da 
cidade. Muda-se, de certa forma, o critério de representatividade das associações, 
priorizando a representação formal e individual nessas instâncias, em detrimento de 
princípios coletivos de representação.  
 
Atualmente, as associações de moradores tendem a, cada vez mais, concentrarem 
sua atuação em um nível micro-local, observando uma fragmentação em torno de 
identidades ainda mais restritas que a definida pelo “bairro”. Observam-se assim, o 
surgimento de novas referências sócio-espaciais. Nas áreas carentes das grandes 
cidades as referências mais comuns são as “comunidades” ou “favelas”, enquanto nos 
bairros de classe média se observam referências a frações de bairro, ruas e/ou 
condomínios. 
 
A “pauta” das associações de moradores, como esperado, também se distingue de 
acordo com as características de seus associados e do bairro em questão. Assim, 
organizações de moradores numa mesma localidade, mas de origens sociais distintas, 
usualmente possuem reivindicações bastante diferentes. No caso do Rio de Janeiro, 
isso há muito é uma questão presente, uma vez que a existência de favelas em áreas 
nobres implicou na convivência de grupos de origens sociais distintos e demandas 
bastante diferentes. No caso de São Paulo, no entanto, esse “conflito” entre 
reivindicações diversas é um fator recente, com o avanço de áreas nobres sobre áreas 
periféricas da cidade (GOHN, 2010). 
 
Além da fragmentação das associações de moradores, alguns autores afirmam que, 
no âmbito da atual estrutura da sociedade civil brasileira, as associações de bairro 
tendem a ocupar espaços periféricos de atuação, enquanto as posições centrais na 
rede são ocupadas por ONGs e entidades articuladoras (LAVALLE et alli, 2008). Assim, 
condizente com a baixa institucionalização da maioria das associações, a participação 
é condicionada por mobilizações coletivas em torno de causas extraordinárias de 
caráter mais pontual, enquanto a atividade rotineira atrai pouca atenção. 
 
IV.2. Metodologia 
 
IV.2.1. Afim de captar a opinião da sociedade civil organizada sobre o 
empreendimento, decidiu-se por entrevistar dois conjuntos de organizações situadas 
em bairros contemplados e/ou com projetos de estações do metrô:  
 
a) Associações Comerciais; e 
b) Associações de Moradores. 
 
 
A escolha desses dois conjuntos de organizações tem como justificativa a tentativa de 
abarcar os múltiplos pontos de vista sobre a expansão do sistema metroviário, tanto 
de representantes dos residentes quanto de representantes do setor empresarial. Ou 
seja, são grupos que sofreram diferenciadamente com os impactos gerados pelo 
empreendimento, sendo assim podem vir a apresentar posições bastante distintas.  
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IV.2.2. A opção por entrevistar associações de bairros se justifica pela 
impossibilidade de se contemplar a miríade de associações de unidades inferiores aos 
bairros servidos pela linha do metrô. Utiliza-se, assim, uma unidade espacial 
delimitada juridicamente por meio de lei municipal. 
 
a) Para a área de impacto direto do empreendimento (ver item 2.3.a) entrevistaram-
se associações de unidades inferiores aos bairros, com o objetivo de captar a 
pluralidade e especificidade das opiniões das associações de áreas diretamente 
impactadas pelo empreendimento. 
 
b) Para alguns bairros foram encontradas mais de uma associação, indicando uma 
sobreposição da representação, muitas vezes com opiniões discordantes. 
 
c) A dificuldade de se encontrar associações de bairros na Zona Norte se explica pela 
prevalência das comunidades enquanto referências sócio-espaciais. No entanto, de 
acordo com a metodologia determinada, e objetivando captar posições relativas a 
áreas de maior abrangência, optou-se por entrevistar unicamente associações que 
representassem os bairros como um todo. 
 
 
IV.2.3. Os bairros foram classificados em três categorias, de acordo com sua 
localização geográfica em relação ao empreendimento: 
 
a) Área de impacto direto: foi considerada a VI Região Administrativa do Rio de 
Janeiro, área na qual se localiza o empreendimento, englobando os bairros de 
Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, São Conrado, Vidigal e Lagoa. Por ser a 
área de impacto direto, optou-se por entrevistar também associações de unidades 
espaciais inferiores aos bairros. 
 
b) Bairros na área da linha 4 já licenciada pelo órgão ambiental da época (FEEMA), 
fora da área de impacto direto: Rocinha e Barra da Tijuca. Tratam-se dos bairros 
adjacentes à área de impacto direto do empreendimento que possuem estações 
previstas e já licenciadas, além de serem o ponto da Linha 4 em construção. 
Importante lembrar que Gávea e São Conrado também fazem parte do traçado da 
Linha 4 já licenciada, mas estão contemplados na área de impacto direto. 
 
c) Demais bairros ao longo das linhas 1 e 2 do metrô. Por fazerem parte da malha 
metroviária existente podem sofrer impactos como o aumento na circulação de 
usuários, além de outras possíveis conseqüências positivas e negativas decorrentes 
desse aumento. Sofrerão também com o aumento da acessibilidade no período de 
operação e com o fechamento de estações durante a obra.  
 
IV.2.4. Decidiu-se pela tentativa de se entrevistar a totalidade do universo das 
associações em questão, isto é, todas as associações comerciais e de moradores de 
bairros situados ao longo das linhas 1 e 2 do metrô, bem como de bairros na área de 
expansão da linha 1 e da linha 4 já licenciada, como pode ser observado na Figura 
IV.2.4-1. 
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IV.2.5. Para a identificação das associações, recorreu-se, primeiramente, a listas de 
caráter oficial, fossem elas de contatos disponibilizados por órgãos públicos ou por 
associações da sociedade civil de caráter federativo, que congregassem outras 
associações: 
 
2.5.1) Para as associações comerciais, foram procuradas associações filiadas à 
FACERJ (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de 
Janeiro). A lista foi complementada com outras associações informadas pelas Regiões 
Administrativas e pelas Subprefeituras. 
 
2.5.2) Para as associações de moradores, foram procuradas associações informadas 
pelas Regiões Administrativas e pelas Subprefeituras. A opção se justifica pelo fato 
dessas esferas oficiais serem a área de maior interface dessas associações com as 
instâncias públicas, sendo um bom meio de identificar as associações existentes e 
ativas. A lista foi, posteriormente, complementada com contatos de associações 
disponíveis na internet ou encontradas através do trabalho de campo. 
 
IV.2.6. De acordo com os dados disponíveis, chegou-se aos seguintes resultados 
quanto às associações entrevistadas (Total: 34)  
 
2.6.1) Associações Comerciais (8): 
 
a) Área de impacto direto (1): 
 
ACIPLE - Associação Comercial de Ipanema e Leblon1; 
 
 
b) Bairros com estações já licenciadas (1): 
 
ACIBARRA - Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca; 
 
 
c) Demais bairros das linhas 1 e 2 (6): 
 
ASCOPA - Associação Comercial de Copacabana; 
SAARA - Sociedade Amigos das Adjacências da Rua da Alfandega; 
ACIT - Associação Comercial e Industrial da Tijuca 
Associação Comercial e Empresarial da Cidade Nova 
Associação Comercial e Industrial de Inhaúma 
PEP - Polo Empresarial da Pavuna 
 
 
2.6.2) Associações de Moradores (26): 
 
a) Área de impacto direto (12): 
 
AMAI - Associação de Moradores e Amigos de Ipanema 
AMIPANEMA - Associação de Moradores de Ipanema 
Associação de Moradores do Jardim de Alah 

                                                            
1 Abrange os bairros de Ipanema, Leblon, São Conrado e Jardim Botânico 
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Associação de Moradores do Morro do Cantagalo 
Associação de Moradores do Pavão Pavãozinho 
ANIMA-LEBLON – Associação de Moradores do Leblon 
AMALEBLON - Associação de Moradores e Amigos do Leblon 
AMALGA - Associação de Moradores do Alto Gávea 
AMAGÁVEA - Associação de Moradores e Amigos da Gávea 
AMASCO - Associação de Moradores e Amigos de São Conrado 
AMAJB - Associação de Moradores e Amigos Jardim Botânico 
Associação de Moradores do Morro Dois Irmãos Chácara do Céu 
 
 
b) Bairros com estações já licenciadas (2):  
 
Câmara Comunitária da Barra da Tijuca 
AMABB - Associação de Moradores e Amigos do Bairro Barcellos2 
 
 
c) Demais bairros das linhas 1 e 2 (12):  
 
AMACOPA - Associação de Moradores e Amigos de Copacabana 
SAC - Sociedade Amigos de Copacabana 
AMAB - Associação de Moradores e Amigos de Botafogo 
AMAFLA -  Associação de Moradores e Amigos do Flamengo 
Associação de Moradores e Amigos do Catete e Praia do Flamengo 
AMAGLÓRIA – Associação de Moradores e Amigos da Glória 
Câmara Comunitária de São Cristóvão 
AMADC - Associação de Moradores e Amigos de Del Castilho 
Associação de Moradores e Amigos do Engenho da Rainha 
AMAVIC - Associação de Moradores e Amigos de Vicente de Carvalho 
Associação Moradores e Amigos de Coelho Neto 
Associação de Moradores e Amigos da Pavuna 
 
 
IV.2.7. Tendo em vista as organizações localizadas e entrevistadas, ressaltam-se 
alguns fatores relevantes: 
 
a) Ao longo da linha 2, foram localizadas e entrevistadas as associações de moradores 
dos bairros em que se situam estações com o maior número de passageiros 
transportados (Fonte: Concessionária Metrô Rio): Pavuna3 (1º), Del Castilho (2º) e 
Vicente de Carvalho (3º); 
 
b) Ao longo da linha 2, as associações comerciais entrevistadas também situam-se 
nos bairros que possuem as estações com o maior número de passageiros 
transportados: Pólo Empresarial da Pavuna3 (1º) e Associação Comercial e Industrial 
de Inhaúma (abrange os bairros de Del Castilho (2º) Inhaúma, Maria da Graça, 
Higienópolis e Engenho da Rainha). 
 

                                                            
2 A associação representa a Rocinha toda, apesar do nome. 
3 Engloba as estações: de Pavuna e Engenheiro Rubens Paiva 
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c) Ao longo da linha 1, foram localizadas e entrevistadas associações de moradores 
dos bairros em que se situam estações com o maior número de passageiros 
transportados: Copacabana4 (3º), Botafogo (4º) e Catete5 (5º).  
 
(i) O Bairro de maior circulação de passageiros, Centro6, possui perfil marcadamente 
comercial e empresarial, e não foi localizada uma associação de moradores do Centro, 
de acordo com as informações disponibilizadas pela Subprefeitura do Centro e pela II 
Região Administrativa - Centro.  
 
(ii) No segundo bairro com maior circulação, a Tijuca7 não foi localizada nenhuma 
associação que englobe o bairro inteiro, de acordo com as informações 
disponibilizadas pela Subprefeitura da Grande Tijuca e da VIII Região Administrativa - 
Tijuca. 
 
d) Ao longo da linha 1, foram localizadas e entrevistadas associações comerciais dos 
bairros em que se situam estações com o maior número de passageiros 
transportados: Centro - SAARA8 (1º); Tijuca (2º), Copacabana (3º) e Botafogo (4º). 
 
e) Na Área de Impacto Direto - VI R.A. - foram entrevistadas associações de 
moradores de quase todos os bairros (São Conrado, Gávea, Jardim Botânico, Leblon e 
Ipanema), à exceção de Lagoa e Vidigal, onde não se localizou associações de bairro. 
Foram ainda localizadas as associações de algumas das principais comunidades desses 
bairros (Chácara do Céu, Pavão Pavãozinho e Cantagalo) e de outras unidades sub-
bairros (Jardim de Alah, Alto Leblon e Alto Gávea). Outras associações sub-bairros e 
comunidades não foram localizadas ou apesar de terem sido localizadas, não 
responderam. 
 
f) Nos bairros adjacentes com estações já licenciadas, foram localizadas e 
entrevistadas associações de moradores da Barra da Tijuca e da Rocinha. 
 
 
IV.2.8. Estrutura do Questionário e Quadros de Resultado 
 
O questionário é um instrumento que permite a aquisição de dados para a tomada de 
decisões e por isso foi utilizado como principal recurso para subsidiar a análise sobre o 
posicionamento das Associações de Moradores e  
Associações Comerciais em relação ao empreendimento.  
 
Este questionário (Anexo IV) foi estruturado com perguntas abertas, semi-abertas e 
fechadas, contemplando, desta maneira, tanto os objetivos da pesquisa quanto a 
necessidade do entrevistado em expor sua opinião em relação ao Projeto aqui 
discutido.  
 
As perguntas fechadas como “Você tem conhecimento sobre o Projeto de Interligação 
da Linha 4 com a Linha 1? Sim ou Não” e “Qual a importância deste empreendimento 
                                                            
4 Engloba as estações: Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo 
5 Engloba as estações: Catete e Largo do Machado 
6 Engloba as estações: Cinelândia, Carioca, Uruguaiana, Presidente Vargas e Central 
7 Engloba as estações: Afonso Pena, São Francisco Xavier e Saens Pena 
8 O centro não possui uma associação que o englobe. A Sociedade Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega 
(SAARA) é a única da região que faz parte da lista da FACERJ. 
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para o seu bairro? Muito Significativo, Significativo, Pouco Significativo ou Não 
Significativo” admitem apenas uma resposta e são específicas ao conteúdo deste 
estudo. Já as perguntas abertas e semi-abertas admitem tanto mais de uma resposta 
quanto a justificativa do entrevistado em relação ao seu posicionamento. 
 
Para sistematizar os dados coletados e gerar as informações necessárias para este 
estudo, as associações foram categorizadas nas tabelas de resultado, de acordo com a 
metodologia proposta, em “Associações Localizadas na Área Direta do 
Empreendimento”, que compreende os bairros da VI RA – Região Administrativa da 
Lagoa; “Associações Localizadas na Área da Linha 4 Licenciada fora da Área de 
Impacto Direto” e “Demais bairros Localizados ao Longo da Linha 1 e Linha 2”. 
 
IV.3. Perfil das Associações Entrevistadas 
 
Neste item se buscará identificar, a partir dos dados levantados na pesquisa, o perfil 
de cada uma das organizações: ano de sua fundação, abrangência de atuação, 
representatividade em relação ao número de associados e a população do bairro, e a 
atividade em relação à dinâmica interna – última assembléia e frequência. 
 
3.1. Quanto ao ano de fundação 
 
a) Associações de Moradores 
 
Das 34 associações de moradores entrevistadas, 20 forneceram ou souberam 
informar o ano de fundação da associação.  
 
Essas 20 associações se, dividem, quanto ao período de fundação de acordo com o 
Quadro IV.3.1-1 abaixo. 
 

Quadro IV.3.1.-1: Período de Fundação das Associações de Moradores. 
Década de 
Fundação 

Ano de 
Fundação 

Localização Total 

1960 1961 Pavão Pavãozinho 1 
1972 Cantagalo 

1970 
1978 Chácara do Céu 

2 

1980 Coelho Neto 
1981 São Conrado 
1981 Glória 
1982 Rocinha 
1982 Del Castilho 
1983 Vicente de Carvalho
1984 Leblon 
1985 Pavuna 

1980 

1986 Jardim Botânico 

9 

1992 Barra da Tijuca 
1994 Engenho da Rainha 
1995 São Cristovão 

1990 

1996 Jardim de Alah 

6 
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Década de 
Fundação 

Ano de 
Fundação 

Localização Total 

1997 Ipanema 
1998 Copacabana 
2009 Leblon 

2000 
2009 Flamengo 

2 

Total  20 
Fonte: Associações Entrevistadas, 

 
 
(i) Importante notar que quase metade (9) das associações foram criadas nos anos 
1980, período considerado o “apogeu” do associativismo local, na forma descrita pela 
literatura. 
 
(ii) Outro fator de destaque é que as associações localizadas em comunidades 
(favelas) são as mais antigas: Pavão-Pavãozinho (1961), Cantagalo (1972), e Chácara 
do Céu (1978). A associação da Rocinha também é antiga (1982). Essa antiguidade 
possivelmente está relacionada a atuação da Igreja Católica na formação de base e de 
lideranças em comunidades carentes durante a década de 1960 e 1970.  
 
(iii) As associações mais recentes localizam-se todas na Zona Sul da cidade: Leblon 
(2009), Flamengo (2009), Copacabana (1998), Ipanema (1997) e Jardim de Alah 
(1996). 
 
(iv) As associações de bairros ao longo da linha 2, na zona norte da cidade, foram 
quase todas criadas nos anos 1980: Coelho Neto (1980), Del Castilho (1982), Vicente 
de Carvalho (1983) e Pavuna (1985). As duas exceções foram criadas na primeira 
metade dos anos 1990: Engenho da Rainha (1994) e São Cristovão (1995). 
 
(v) A associação do Leblon criada em 2009 é uma dissidência da associação antiga, 
criada em 1984, o que demonstra uma sobreposição da representatividade das 
associações, além da existência de discordâncias entre elas. 
 
 
b) Associações Comerciais 
 
O Quadro IV.3.1-2 a seguir aponta a data de fundação das associações comerciais 
entrevistadas ao longo das linhas do metrô existentes e previstas. 

 
Quadro IV.3.1-2: Data de Fundação das Associações Comerciais. 

Década de 
Fundação 

Ano de 
Fundação 

Localização Total 

1960 1961 Tijuca 1 

1982 Centro 
1980 

1984 
Barra da Tijuca, Jacarepaguá e 

Recreio dos Bandeirantes 
2 

1990 Copacabana 

1990 
1997 

Inhaúma, Maria da Graça, 
Higienópolis, Del Castilho e 

Engenho da Rainha 

2 
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Década de 
Fundação 

Ano de 
Fundação 

Localização Total 

2005 Pavuna 

2007 
Ipanema, Leblon, Jardim Botânico 

e São Conrado 
2000 

2009 Cidade Nova 

3 

Fonte: Associações entrevistadas 
 
 
(i) Com as associações entrevistadas não é possível perceber um padrão claro acerca 
da relação entre a localização das associações e seu período de fundação. 
 
(ii) O que sobressai é que, em comparação com as associações de moradores, as 
associações comerciais são mais recentes. 
 
 
3.2. Quanto ao número de associados 
 
a) Associações de Moradores: 
 
Das 34 associações de moradores entrevistadas, 18 forneceram ou souberam 
informar (ou estimar) o número de associados como consta no Quadro IV 3.2-1. 
 

Quadro IV 3.2-1: Condição de Associados das Associações de Moradores. 

Nome da 
Associação 

Abrangência 
Número de 
Associados 

População 
do Bairro 
(2010) 

Razão 
Associados/ 
População 

AMAI Ipanema 370 42.743 0,01 

ANIMA-Leblon Leblon 950 46.044 0,02 

AMA Leblon Leblon 1500 46.044 0,03 
Associação de 

Moradores de São 
Conrado 

São Conrado 2500 10.980 0,23 

AMA JB 
Jardim 

Botânico 
11007 18.009 0,61 

Associação de 
Moradores do 

Cantagalo 
Cantagalo 1800 s/info   

Associação de 
Moradores do Pavão 

Pavãozinho 

Pavão-
Pavãozinho 

3000 s/info   

Associação de 
Moradores do Jardim 

de Alah 

entorno da 
praça Jardim 

de Alah 
80 s/info   

Associação de 
Moradores do Morro 
Dois Irmãos Chácara 

do Céu 

Chácara do 
Céu 

1600 s/info   

Cãmara Comunitária 
da Barra da Tijuca 

Barra da 
Tijuca 

400 135.924 0,00 

AMAGLORIA Glória 50 9.661 0,01 
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Nome da 
Associação 

Abrangência 
Número de 
Associados 

População 
do Bairro 
(2010) 

Razão 
Associados/ 
População 

Associação de 
Moradores e Amigos 
do Catete e Praia do 

Flamengo 

Catete e 
Flamengo 

42 64.100 0,00 

AMAB Botafogo 800 82.890 0,01 

Sociedade Amigos de 
Copacabana 

Copacabana 2000 146.392 0,01 

AMA Del Castilho Del Castilho 400 15.610 0,03 
Associação de 

Moradores e Amigos 
de Vicente de 

Carvalho 

Vicente de 
Carvalho 

600 24.964 0,02 

Associação de 
Moradores e Amigos 

de Coelho Neto 
Coelho Neto 200 32.423 0,01 

Associação de 
Moradores da Pavuna 

Pavuna 200 97.350 0,00 

Fonte: Associações Entrevistadas, IBGE, 2010 e Consultora. 
 
 

(i) A primeira informação geral que pode ser identificada é a baixa representatividade 
das associações, medida pela razão associados/população. Em geral, menos de 3% 
dos moradores associam-se às suas respectivas associações de bairro. 
 
(ii) As exceções à tendência acima são as associações do Jardim Botânico, em que 
61% dos moradores são associados, e São Conrado, em que 23% dos moradores são 
associados. Ambas localizam-se na Zona Sul da cidade e fazem parte da área de 
impacto direto do empreendimento (VI R.A.). Destaca-se o fato de fazerem parte dos 
bairros de menor população, entre os listados. 
 
(iii) As associações de moradores de comunidades (favelas) estão entre as de maior 
número absoluto de associados: Pavão-Pavãozinho (2º); Cantagalo (4º); e Chácara 
do Céu (5º). É importante lembrar que as associações de favelas desempenham 
funções sociais particulares, distintas das associações de bairro. Destaca-se o fato de, 
por exemplo, emitirem comprovantes de residência para os moradores e 
reconhecerem a transferência de imóveis, assim como outras funções burocráticas. 
Esse pode ser um dos fatores que explique o maior número de associados dessas 
associações.  
 
(iv) Além do fato das duas associações mais representativas localizarem-se na Zona 
Sul da Cidade, e das associações com maior número absoluto de associados 
localizarem-se em comunidades/favelas, não é possível perceber algum padrão claro 
sobre a relação entre a representatividade dessas associações e a localização 
geográfica. Assim como não é possível comprovar que o maior número de associados 
representa uma maior legitimidade das ações e posições das associações. 
 
(v) Destaca-se o fato das duas associações do Leblon possuírem uma 
representatividade próxima, ainda mais ao se considerar que a associação com menor 
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número de associados (950) foi criada recenteemente em 2009, enquanto a maior 
(1500), foi criada em 1984. 
 
 
b) Associações Comerciais 
 
Abaixo o Quadro IV 3.2-2 expressa o número de associados em cada uma das 
associações comerciais pesquisadas.  
 

Quadro IV 3.2-2: Condição de Associados das Associações Comerciais. 

Nome da Associação Abrangência 
Número de 
Associados 

ACIPLE 
Ipanema, Leblon, 

Jardim Botânico e São 
Conrado 

1730 

ACIBARRA 
Barra da Tijuca, 

Jacarepaguá e Recreio 
dos Bandeirantes 

1500 

ACIT Tijuca 200 
Associação Comercial e 
Empresarial da Cidade 

Nova 
Cidade Nova 5 

Sociedade Amigos das 
Adjacências da Rua da 

Alfândega 

11 ruas na região da 
rua da Alfândega 

843 

ASCOPA Copacabana 20 

Associação Comercial e 
Industrial de Inhaúma 

Inhaúma, Maria da 
Graça, Higienópolis, Del 
Castilho e Engenho da 

Rainha 

220 

Polo Empresarial da 
Pavuna 

Pavuna 30 

Fonte: Associações Entrevistadas. 
 
 
(i) Não é possível fazer um índice de representatividade para as associações 
comerciais, pois os dados sobre o número e tamanho das empresas em cada bairro 
são bastante gerais compreendendo vários setores da economia e vários tipos de 
atividades empresariais. Sendo assim, ao se considerar os diversos setores ou 
somente o setor de comércio e serviços poderia haver grandes distorções nos 
resultados. Optou-se, portanto, por não se fazer este tipo de comparação. 
 
(ii) Não se identifica um padrão claro acerca da relação entre o número de associados 
e a localização geográfica das associações. Ressalva-se, porém, que três associações 
comerciais representam três bairros ou mais, enquanto as outras contêm uma 
abrangência de bairro ou até mesmo de conjunto de ruas.  
 
(iii) Destaca-se o fato de que as duas maiores associações, ACIPLE e ACIBARRA, 
encontram-se em áreas contíguas da cidade. 
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3.3. Quanto à periodicidade das assembléias 
 
a) Associações de Moradores 
 
Das 34 associações de moradores entrevistadas, 22 souberam informar a data de 
realização da última assembléia e sua periodicidade, segundo consta no Quadro IV 
3.3-1: 
 

Quadro IV 3.3-1: Situação das Assembléias por Associações de Moradores 

Nome da Associação Abrangência 
Última 

Assembléia 
Periodicidade da 

Assembléia 

AMAI Ipanema 30/10/11 Quadrimestral 

ANIMA-Leblon Leblon 
outubro de 

2011 
Três em três 

meses 

AMA Leblon Leblon 
novembro de 

2010 
A atual é diária, 

via internet 

Associação de Moradores 
de São Conrado 

São Conrado 31/05/10 3 em 3 anos 

AMA JB Jardim Botânico 
Julho de 

2011 
Anual 

Associação de Moradores 
do Cantagalo 

Morro do 
Cantagalo 

novembro de 
2011 

Não há. Mais ou 
menos anual. 

Associação de Moradores 
do Pavão Pavãozinho 

Pavão-
Pavãozinho 

dezembro de 
2010 

Anual 

Associação de Moradores 
do Jardim de Alah 

entorno da praça 
Jardim de Alah 

não sabe 
não há, depende 
da necessidade 

Associação de Moradores 
do Morro Dois Irmãos 

Chácara do Céu 
Chácara do Céu  - Mensal 

Câmara Comunitária da 
Barra da Tijuca 

Barra da Tijuca 
novembro de 

2011 
anual 

AMABB Rocinha  -  6 em 6 meses 

AMAGLORIA Glória 
outubro de 

2010 
anual 

Associação de Moradores 
e Amigos do Catete e 

Praia do Flamengo 

Catete e 
Flamengo 

setembro de 
2011 

3 em 3 meses 

AMAFLA Flamengo não sabe 2 em 2 meses 

AMAB Botafogo 
Julho de 

2011 
2 em 2 anos 

Sociedade Amigos de 
Copacabana 

Copacabana 
novembro de 

2011 
Mensal 

Câmara Comunitária de 
São Cristóvão 

São Cristovão 
Fevereiro de 

2010 
1 a 2 por ano 

AMA Del Castilho Del Castilho Há 2 anos 4 em 4 anos  
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Nome da Associação Abrangência 
Última 

Assembléia 
Periodicidade da 

Assembléia 

Associação de Moradores 
e Amigos do Engenho da 

Rainha 

Engenho da 
Rainha 

1994 
Não há. Quer 

retornar 

Associação de Moradores 
e Amigos de Vicente de 

Carvalho 

Vicente de 
Carvalho 

novembro de 
2011 

Mensal 

Associação de Moradores 
e Amigos de Coelho Neto 

Coelho Neto 
outubro de 

2011 
2 em 2 anos 

Associação de Moradores 
da Pavuna 

Pavuna 2010 não tem definido 

Fonte: Associações Entrevistadas. 
 
 
(i) Em geral, as associações da Zona Sul possuem uma maior periodicidade de 
realização das assembléias, em comparação com as associações da Zona Norte, 
indicando uma possível maior institucionalização e/ou atuação das associações. 
 
(ii) Não há uma periodicidade padrão de realização das assembléias. A periodicidade 
média das assembléias varia entre mensal, bimestral e trimestral até anual e bienal. 
 
(iii) Uma associação, Engenho da Rainha, se destaca pela distância temporal da 
realização da última assembléia, indicando uma associação pouco institucionalizada 
e/ou atuante 
 
 
b) Associações Comerciais 
 
O Quadro IV 3.3-2 refere-se à situação das assembléias nas associações comerciais.  
 

Quadro IV 3.3-2: Situação das Assembléias por Associações Comerciais. 

Nome da 
Associação 

Abrangência 
Última 

Assembléia 

Periodicidade 
da 

Assembléia 

ACIPLE 
Ipanema, Leblon, 

Jardim Botânico e São 
Conrado 

Janeiro de 
2011 

Anual 

ACIBARRA 
Barra da Tijuca, 

Jacarepaguá e Recreio 
dos Bandeirantes 

Janeiro de 
2011 

De 4 em 4 
anos 

ACIT Tijuca 
Janeiro de 

2011 
Anual 

Associação 
Comercial e 

Empresarial da 
Cidade Nova 

Cidade Nova 
Outubro de 

2011 
4 vezes por 

ano 

Sociedade Amigos 
das Adjacências da 
Rua da Alfândega 

11 ruas na região da rua 
da Alfândega 

há dois anos 2 em 2 anos 
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Nome da 
Associação 

Abrangência 
Última 

Assembléia 

Periodicidade 
da 

Assembléia 
ASCOPA Copacabana 2009 Anual 

Associação 
Comercial e 
Industrial de 

Inhaúma 

Inhaúma, Maria da 
Graça, Higienópolis, Del 
Castilho e Engenho da 

Rainha 

Maio de 2011 Trimestral 

Polo Empresarial da 
Pavuna 

Pavuna  -  Mensalmente 

Fonte: Associações Entrevistadas. 
 
 
(i) Considerando o universo de associações entrevistadas, não é possível determinar 
uma periodicidade de realização das assembléias padrão. 
 
(ii) Também não é possível se inferir um padrão entre a periodicidade e a localização 
das associações. 
 
 
IV.4. Conhecimento sobre o Projeto e Posição das Associações em Relação ao 
Empreendimento 
 
Conforme pode ser observado no Quadro IV.4-1, do total de 34 associações 
entrevistadas, 26 são associações de moradores e 8 são associações comerciais. Em 
relação à totalidade destas associações, mais de 80% tem conhecimento do Projeto 
de Interligação da Linha 4 (Etapa 1 Barra da Tijuca) com a Linha 1 (Extensão Estação 
General Osório) do Metrô Rio e 52,9% do universo entrevistado se posiciona a favor 
do empreendimento.  
Contudo, considerando os votos efetivos, ou seja, daqueles que se posicionaram 
contra ou favor, desconsiderando os itens ‘indiferente’ e o ‘não tem opinião formada’, 
62,1% das associações se posicionam a favor do empreendimento. 
 
As associações da ‘Área de Influência Direta do Empreendimento’, da ‘Área da Linha 4 
Licenciada’ e ‘Ao Longo da Linha 1 do Metrô’, todas ou a maioria possuem 
conhecimento do projeto em questão. Contudo, ‘Ao Longo da Linha 2 do Metrô’, 50% 
das associações não possuem conhecimento do empreendimento. Estes dados 
mostram que mesmo sendo uma rede integrada em que a modificação e impacto 
sobre uma das linhas atinge todo o sistema metroviário, a proximidade com o 
empreendimento é o principal elemento que faz com que os entrevistados tomem 
conhecimento do projeto e se posicionem em relação ao mesmo.  
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Quadro IV.4-1: Conhecimento sobre Projeto e Posição da Associação Frente ao Empreendimento 
 

Conhecimento do 
Projeto 

Posição da Associação 
Associação por 

localidade 
Total 

Sim % Não % Favor % Contra % Indiferente % 
Não tem 
Opinião 

% 
Votos 

Efetivos 
Favor % Contra % 

Totalidade de  
associações  
entrevistadas 

34 28 82,4 5 14,7 18 52,9 11 32,4 1 2,9 4 11,8 29 18 62,1 11 37,9 

Área Direta do  
Empreendimento 

13 13 100,0 0 0,0 5 38,5 7 53,8 0 0,0 1 7,7 12 5 41,7 7 58,3 

Área da Linha 4  
Licenciada 

3 2 66,7 1 33,3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3 100,0 0 0,0 

Linha 1 10 10 100,0 0 0,0 4 40,0 3 30,0 1 10,0 2 20,0 7 4 57,1 3 42,9 
Demais Bairros 

Linha 2 8 4 50,0 4 50,0 6 75,0 1 12,5 0 0,0 1 12,5 7 6 85,7 1 14,3 
Totalidade de  
Associações  
de Moradores 

26 21 80,8 5 19,2 12 46,2 10 38,5 1 3,8 3 11,5 22 12 54,5 10 45,5 

Área Direta do  
Empreendimento 

12 12 100,0 0 0,0 4 33,3 7 58,3 0 0,0 1 8,3 11 4 36,4 7 63,6 

Área da Linha 4  
Licenciada 

2 1 50,0 1 50,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2 100,0 0 0,0 

Linha 1 6 6 100,0 0 0,0 1 16,7 3 50,0 1 16,7 1 16,7 4 1 25,0 3 75,0 
Demais Bairros 

Linha 2 6 2 33,3 4 66,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 5 5 100,0 0 0,0 
Totalidade de  
Associações  
Comerciais 

8 8 100,0 0 0 6 75,0 1 12,5 0 0 1 12,5 7 6 85,7 1 14,3 

Área Direta do  
Empreendimento 

1 1 100,0 0 0 1 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0,0 

Área da Linha 4  
Licenciada 

1 1 100,0 0 0 1 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0,0 

Linha 1 4 4 100,0 0 0 3 75,0 0 0,0 0 0 1 25,0 3 3 100,0 0 0,0 
Demais Bairros 

Linha 2 2 2 100,0 0 0 1 50,0 1 50,0 0 0 0 0,0 2 1 50,0 1 50,0 
Fonte: Consultoria 
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Na Área de Influência Direta do Empreendimento, 33,3% das associações de 
moradores entrevistadas são a favor do projeto, enquanto que na ‘Área da Linha 4 
Licenciada’ e ‘Ao Longo da Linha 2 do Metrô’, 100% e 83,3% das associações, 
respectivamente, se posicionam a favor. Apenas uma associação ao longo da linha 2 
não se posicionou favoravelmente,  pois não tem opinião formada.  
 
Já as associações comerciais, em todas as localidades, nenhuma desconhecia o 
projeto. Sendo que destas 75% são a favor e 12,5% são contra e o restante não 
opinou. A única que se posicionou contra está situada na Linha 2.  
 
 
IV.5. Importância do Empreendimento para o Bairro de Localização das 
Associações 
 
O Quadro IV.5-1 mostra que, da totalidade dos entrevistados, 52,9% consideram o 
empreendimento muito significativo para o seu bairro, 14, 7% consideram 
significativo, 5,9% das associações consideram pouco significativo e 2,9 % não 
significativo. 23% das associações, aproximadamente, não responderam este item, 
pois oito associações que fazem parte do “Movimento do Metrô Linha 4 que o Rio 
Precisa” optaram por responder o questionário coletivamente. E, nesta resposta única, 
não incluíram a importância do empreendimento, refletindo nas estatísticas referentes 
à Área de Influência Direta do Empreendimento: 46,2% das associações desta área 
não responderam a esta pergunta. Além disso, deve-se ressaltar que essas 
associações se posicionam contra o empreendimento e assim consideram os efeitos 
negativos do empreendimento como muito significativo. 
 
Na Área da Linha 4 Licenciada, 100% das associações consideram que o 
empreendimento é muito significativo. Das associações ‘Ao Longo da Linha 1 do 
Metrô’, 70% consideram a expansão do metrô muito significativa; e Ao Longo da 
Linha 2 do Metrô a mesma resposta é dada por 50% dos entrevistados. 
 
Das associações de moradores entrevistadas na Área de Influência Direta do 
Empreendimento, 33,3% dos entrevistados o consideram muito significativo e 50% 
não responderam. Já na ‘Área da Linha 4 Licenciada’ e Ao Longo da Linha 2 do Metrô, 
100% e 66,7%, das associações, respectivamente, consideram o empreendimento 
muito significativo. 
 
Em relação às associações comerciais, do total entrevistado, 62,5% consideram que 
para seus bairros o empreendimento é muito significativo, 25% responderam como 
pouco significativo e 12,5% como significativo. 
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Quadro IV.5-1: Importância do Empreendimento para os Bairros de Localização das Associações Entrevistadas. 
 

Importância do Empreendimento 
Associação por localidade Total Muito 

Significativo 
% Significativo % 

Pouco 
Significativo 

% 
Não 

Significativo 
% 

Não 
Responderam 

% 

Totalidade de associações 
entrevistadas 34 18 52,9 5 14,7 2 5,9 1 2,9 8 

23,5 
Área Direta do Empreendimento 13 4 30,8 3 23,1 0 0,0 0 0,0 6 46,2 
Área da Linha 4 Licenciada 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Linha 1  10 7 70,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 20,0 
Demais Bairros  

Linha 2 8 4 50,0 2 25,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 

Totalidade de Associações de 
Moradores 26 13 50,0 4 15,4 0 0,0 2 7,7 8 

30,8 
Área Direta do Empreendimento 12 4 33,3 2 16,7 0 0,0 0 0,0 6 50,0 
Área da Linha 4 Licenciada 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Linha 1  6 3 50,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 2 33,3 
Demais Bairros  

Linha 2 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Totalidade de Associações 
Comerciais 

8 5 62,5 1 12,5 2 25,0 0 0,0 0 
0,0 

Área Direta do Empreendimento 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Área da Linha 4 Licenciada 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Linha 1  4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Demais Bairros  

Linha 2 2 0 0,0 0 0,0 2 ### 0 0,0 0 0,0 
Fonte: Consultoria 
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Também é possível observar através da tabela de resultados que há uma 
diferenciação entre o posicionamento das associações de moradores e as associações 
comerciais. As últimas tendem a caracterizar o empreendimento como muito 
significativo ou significativo para os bairros onde estão localizadas.  Estas associações 
consideram o aumento do fluxo de pessoas e o aumento da acessibilidade positivo 
para os negócios; já as associações de moradores nem sempre enxergam a maior 
circulação de indivíduos como algo positivo. 
 
IV.6. Percepção sobre os Possíveis Impactos Negativos Gerados pelo 
Empreendimento 
 
Os Quadros IV.6-1 e IV.6-2 apresentam os resultados referentes à percepção dos 
entrevistados aos possíveis impactos negativos gerados pelo empreendimento. Da 
totalidade das associações, 38,2% consideram que o empreendimento não geraria 
impactos negativos. Do total, 32,4% consideram o ‘fechamento de estação’ como um 
possível impacto negativo, 20,6% o ‘aumento da demanda sobre o serviço de metrô’, 
14,7% o ‘aumento de pessoas circulando no bairro’, 8,8% a ‘alteração do tráfego’, 
8,8% consideram o ‘incomodo de vizinhança’, 2,9% a ‘descaracterização da paisagem’ 
e 2,9% a ‘perda de espaços públicos’. 
 
Das associações entrevistadas ‘Ao Longo da Linha 2 do Metrô’, ou seja, nos bairros 
mais distantes das obras e interferências, 75% afirmam que não há impactos 
negativos tendo em vista os benefícios trazidos pela expansão da malha metroviária. 
Alguns mencionam uma preocupação com o aumento no número de passageiros e do 
número de pessoas no bairro (12,5% cada), mas nem todos chegam a considerar isso 
um impacto relevante do empreendimento.  
 
Das associações ‘Ao Longo da Linha 1 do Metrô’ 40% consideram não haver impactos 
negativos, enquanto os outros impactos apontados foram o ‘aumento de demanda 
sobre o serviço de metrô’, o ‘aumento de pessoas circulando no bairro’, o ‘incomodo 
de vizinhança’ e o ‘fechamento de estação’ com 20% cada.  
 
Na Área de Influência Direta do Empreendimento, o impacto ‘fechamento de estação’ 
é o que possui maior percentual, com 66,7% dos entrevistados, em um número 
bastante discrepante em relação aos outros impactos. O segundo impacto mais 
considerado foi o de ‘aumento da demanda sobre o serviço de metrô’ (23,1%). 
 
Na ‘Área da Linha 4 Licenciada’ as maiores preocupações correspondem ao ‘aumento 
da demanda sobre o serviço de metrô’, ao ‘aumento de pessoas circulando no bairro’ 
e à ‘Alteração do Tráfego’. 
 
Em relação às associações comerciais, 62,5% consideram que o empreendimento não 
possui impacto negativo. Além destes, Os impactos causados pelo ‘aumento da 
demanda sobre o serviço de metrô’ e pelo ‘aumento de pessoas circulando no bairro’ 
foram apontados por 25% das associações comerciais cada um.  
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Quadro IV.6-1: Possíveis Impactos Negativos Gerados pelo Empreendimento. 
 

Impactos negativos 

Associação por localidade Total Incomodo 
Vizinhança 

% 
Alteração 
Tráfego 

% 

Perda 
de 

Espaço 
Público 

% 
Descaracterização 

da Paisagem 
% 

Totalidade de associações 
entrevistadas 

34 3 8,8 3 8,8 1 2,9 1 2,9 

Área Direta do Empreendimento 13 1 7,7 1 7,7 0 0,0 0 0,0 

Área da Linha 4 Licenciada 3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

Linha 1 10 2 20,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 
Demais Bairros 

Linha 2 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Totalidade de Associações de 
Moradores 

26 2 7,7 2 7,7 0 0,0 0 0,0 

Área Direta do Empreendimento 12 1 8,3 1 8,3 0 0,0 0 0,0 

Área da Linha 4 Licenciada 2 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 

Linha 1 6 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Demais Bairros 

Linha 2 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totalidade de Associações Comerciais 8 1 12,5 1 12,5 1 12,5 1 12,5 

Área Direta do Empreendimento 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Área da Linha 4 Licenciada 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Linha 1 4 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 
Demais Bairros 

Linha 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Fonte: Consultoria 
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Quadro IV.6-2: Possíveis Impactos Negativos Gerados pelo Empreendimento. 
 

Impactos Negativos (continuação)  

Associação por localidade Total Aumento 
Demanda 

% 
Perdas 

Econômicas 
% 

Aumento 
do N° de 
Pessoas 

% 
Fechamento 
de Estação 

% 

Não 
possui 

impacto 
negativo 

% 

Totalidade de associações 
entrevistadas 

34 7 20,6 0 0 5 14,7 11 32,4 13 38,2 

Área Direta do Empreendimento 13 3 23,1 0 0 1 7,7 9 69,2 2 15,4 

Área da Linha 4 Licenciada 3 1 33,3 0 0 1 33,3 0 0,0 1 33,3 

Linha 1 10 2 20,0 0 0 2 20,0 2 20,0 4 40,0 
Demais Bairros 

Linha 2 8 1 12,5 0 0 1 12,5 0 0,0 6 75,0 
Totalidade de Associações de 
Moradores 

26 5 19,2 0 0 4 15,4 10 38,5 7 26,9 

Área Direta do Empreendimento 12 2 16,7 0 0 1 8,3 8 66,7 2 16,7 

Área da Linha 4 Licenciada 2 1 50,0 0 0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 

Linha 1 6 1 16,7 0 0 1 16,7 2 33,3 1 16,7 
Demais Bairros 

Linha 2 6 1 16,7 0 0 1 16,7 0 0,0 4 66,7 

Totalidade de Associações Comerciais 8 2 25,0 0 0 2 25,0 1 12,5 5 62,5 

Área Direta do Empreendimento 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

Área da Linha 4 Licenciada 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Linha 1 4 1 25,0 0 0 2 50,0 0 0,0 2 50,0 
Demais Bairros 

Linha 2 2 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

Fonte: Consultoria 
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IV.7. Percepção sobre os possíveis impactos positivos gerados pelo 
empreendimento 
 
Os Quadros IV.7-1 e IV 7-2, a seguir, mostram que, da totalidade de associações 
entrevistadas, metade considerou como possível impacto positivo o ‘aumento da 
acessibilidade’, 47,1% a ‘melhoria das condições e da oferta do transporte público’, 
44,1% a ‘diminuição do tempo de deslocamento’, 29,4% a ‘dinamização do setor de 
comércio e serviço’, 20,6% ‘reforma dos espaços públicos’, 23,5% a ‘melhoria das 
condições ambientais’ e 14,7% a ‘geração de emprego e renda’.  
 
Do total de associações entrevistadas, 29,4% consideram que o empreendimento não 
geraria impactos positivos, sendo que 34,6% das associações de moradores deram 
essa resposta. Este percentual é maior na Área de Influência Direta do 
empreendimento: 46,2% das associações afirmaram que não há impactos positivos, 
em particular nas associações de moradores, as quais metade respondeu não haver 
qualquer impacto positivo. Dentre as associações da Área de Influência Direta, que 
responderam que haveria impactos positivos, os impactos foram distribuídos de 
maneira equitativa. Já as associações de moradores alegaram ser a ‘diminuição no 
tempo de deslocamento’ (41,7%) o principal impacto. 
 
Os três impactos positivos que tiveram mais citações são relacionados à melhoria da 
mobilidade urbana, o que demonstra que os entrevistados relacionam o metrô e o 
transporte de qualidade. Para as associações entrevistadas, a melhoria das condições 
ambientais está relacionada à diminuição do número de carros particulares circulando 
nas ruas, o que geraria uma queda nas emissões de gases poluentes.  
 
As associações de moradores localizadas ‘ao Longo da Linha 2 do Metrô’ foram as que 
mais ressaltaram a mobilidade em suas respostas. 83,3% dos entrevistados ‘Ao Longo 
da Linha 2 do Metrô’ apontaram o aumento da acessibilidade como impacto positivo; 
83,3% dos entrevistados ‘Ao Longo da Linha 2 do Metrô’ apontaram a melhoria do 
transporte público como um benefício que o metrô trará. A ‘diminuição do tempo de 
deslocamento’ também foi dito como um fator importante do empreendimento por 
66,7% das associações de moradores.   
 
Os representantes destas associações afirmaram que a ligação com a Barra da Tijuca, 
Ipanema e Leblon e seus equipamentos urbanos é importante para os moradores de 
seus bairros. Também destacaram como importante a ligação entre Cascadura e 
Madureira com a Barra da Tijuca, e, portanto, com o metrô. Isto demonstra que as 
associações destas áreas enxergam o metrô como uma forma de criar uma maior 
integração entre as diferentes áreas da cidade e as agrada a possibilidade de utilizar 
serviços e comércios oferecidos em outros bairros. 
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Quadro IV.7-1: Possíveis Impactos Positivos Gerados pelo Empreendimento 
 

Possíveis Impactos positivos  

Associação por localidade Total 
Dinamização 

do  Setor 
Comércio e 

Serviço  

% 
Aumento 

Acessibilidade 
% 

Reforma 
de 

Espaços  
Públicos 

% 

Geração 
de  

Emprego 
e Renda 

% 

Totalidade de associações 
entrevistadas 

34 10 29,4 17 50,0 7 20,6 5 14,7 

Área Direta do Empreendimento 13 3 23,1 4 30,8 5 38,5 4 30,8 

Área da Linha 4 Licenciada 3 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 

Linha 1 10 4 40,0 5 50,0 2 20,0 1 10,0 
Demais Bairros 

Linha 2 8 3 37,5 6 75,0 0 0,0 0 0,0 

Totalidade de Associações de 
Moradores 26 5 19,2 11 42,3 4 15,4 3 11,5 

Área Direta do Empreendimento 12 2 16,7 3 25,0 4 33,3 3 25,0 

Área da Linha 4 Licenciada 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

Linha 1 6 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 
Demais Bairros 

Linha 2 6 3 50,0 5 83,3 0 0,0 0 0,0 

Totalidade de Associações Comerciais 8 5 62,5 6 75,0 3 37,5 2 25,0 

Área Direta do Empreendimento 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Área da Linha 4 Licenciada 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Linha 1 4 4 100,0 4 100,0 2 50,0 1 25,0 
Demais Bairros 

Linha 2 2 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 

Fonte: Consultoria 
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Quadro IV.7-2: Possíveis Impactos Positivos Gerados pelo Empreendimento. 
 

Possíveis Impactos Positivos 

Associação por localidade Total 
Melhoria 

do 
Transporte 

Público 

% 

Melhoria 
das 

Condições  
Ambientais 

% 
Diminuição 

do Tempo de  
Deslocamento 

% 

Não 
possui 

impacto 
positivo 

% 

Totalidade de associações 
entrevistadas 

34 16 47,1 8 23,5 15 44,1 10 29,4 

Área Direta do Empreendimento 13 4 30,8 4 30,8 5 38,5 6 46,2 

Área da Linha 4 Licenciada 3 1 33,3 2 66,7 2 66,7 0 0,0 

Linha 1 10 5 50,0 2 20,0 4 40,0 3 30,0 
Demais Bairros 

Linha 2 8 6 75,0 0 0,0 4 50,0 1 12,5 
Totalidade de Associações de 
Moradores 

26 11 42,3 5 19,2 12 46,2 9 34,6 

Área Direta do Empreendimento 12 3 25,0 3 25,0 5 41,7 6 50,0 

Área da Linha 4 Licenciada 2 1 50,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 

Linha 1 6 2 33,3 1 16,7 2 33,3 3 50,0 
Demais Bairros 

Linha 2 6 5 83,3 0 0,0 4 66,7 0 0,0 

Totalidade de Associações Comerciais 8 5 62,5 3 37,5 3 37,5 1 12,5 

Área Direta do Empreendimento 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Área da Linha 4 Licenciada 1 0 0,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 

Linha 1 4 3 75,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 
Demais Bairros 

Linha 2 2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 
Fonte: Consultoria 
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As associações ‘Ao Longo da Linha 1 do Metrô’ confirmaram a ‘melhoria das condições 
e oferta do transporte público’ e o ‘aumento da acessibilidade’ como os mais 
importantes impactos positivos, com 50% cada um. Outros impactos como 
‘dinamização do setor de comércio e serviços’ e ‘diminuição no tempo de 
deslocamento’ também foram bastante destacados. Entre as associações de 
moradores da Linha 1 metade disse não haver impactos positivos. 
 
Na ‘Área da Linha 4 Licenciada’ os principais pontos positivos do empreendimento 
destacados pelas Associações foram o ‘aumento da acessibilidade’, a ‘diminuição no 
tempo de deslocamento’ e a ‘melhoria das condições ambientais’. 
 
Em relação às associações comerciais o principal fator positivo apontado foi o 
aumento da acessibilidade’ por 75% das associações comerciais, seguido pela 
melhoria das condições e da oferta do transporte público’ e a dinamização do setor de 
comércio e serviços’ ressaltados como impacto positivo por 62,5%. 
 
IV.8. Conflitos em relação ao Empreendimento e as Posições das Associações 
divulgadas pela Imprensa 
 
A análise dos resultados das respostas dos questionários indica uma razoável 
diferenciação entre a posição das associações na área de influência direta do 
empreendimento e a posição das demais associações entrevistadas. Além disso, há 
algumas posições destoantes em ambos os grupos. Por esses motivos, faz-se 
necessária uma pesquisa sobre a cobertura do empreendimento pela imprensa, seus 
eventuais conflitos e opiniões. Abaixo, são identificados alguns dos acontecimentos ou 
questionamentos em relação ao empreendimento que mais se destacam. 
 
IV.8.1. Discussão sobre o Traçado Proposto  
 
Em levantamento de material em reportagens, jornais e outros sites na internet ficou 
clara a insatisfação de certas associações de moradores com o traçado da linha 4 do 
metrô. Estas insatisfações são expostas na Ação Civil Pública movida pelo promotor 
Carlos Frederico Saturnino e apoiada formal e integralmente por 15 associações de 
moradores: AJO (Associação Amigos do Jardim Oceânico), AMAGAVEA (Associação de 
Moradores e Amigos da Gávea), AMAB (Associação de Moradores e Amigos de 
Botafogo), ALMA (Associação de Moradores da Lauro Muller), AMIPANEMA (Associação 
de Moradores de Ipanema), AMALGA (Associação de Moradores e Amigos do Alto 
Gávea), AMACOPA E AD (Associação de Moradores e Amigos de Copacabana e 
Adjacências), AMAHU (Associação de Moradores e Amigos do Humaitá), AMAJB 
(Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico), AMALEBLON (Associação de 
Moradores e Amigos do Leblon), AMAPLUC (Associação de Moradores e Amigos do 
Parque Lucio Costa), AMOUR (Associação de Moradores da Urca), ANIMA LEBLON, 
Quadrilátero do Charme de Ipanema (antiga Associação de Moradores do Jardim de 
Alah) e SAC (Sociedade Amigos de Copacabana, além do apoio formal da FAM-Rio 
(Federação de Associação de Moradores do Município do Rio de Janeiro). 
 
Segundo a Ação, a maioria dos signatários participa de um movimento denominado 
“Movimento o Metrô Linha 4 que o Rio Precisa”, que conta também com o apoio de 
oito deputados federais, dois deputados estaduais e treze vereadores, filiados aos 
mais diversos partidos políticos. 
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Na Ação é afirmado que “elementos fundamentais do projeto, como o traçado, a 
localização das estações e seus impactos ambientais e urbanísticos foram 
completamente alterados, depois da elaboração do EIA/RIMA, da realização da 
audiência pública e até mesmo depois da própria concessão da licença ambiental 
prévia. As modificações não foram precedidas ou sucedidas de nova audiência pública, 
de novos estudos de impacto, análise das alternativas em processo de licenciamento, 
circunstâncias que caracterizam em violação direta à legislação ambiental e à 
Constituição”. 
 
Afirma ainda que a nova estação que será construída na Praça General Osório (para 
integração com a Linha 4), foi autorizada por meio de ilegal “averbação”, que alterou 
o objeto da licença ambiental antes concedida para a construção da Estação General 
Osório, já construída e em operação na Linha 1 do Metrô. Segundo os signatários, 
esta “averbação” foi praticada sem que tenha havido a realização de audiência pública 
ou de novos estudos de impacto e alternativas. 
 
Além disso, é defendido outro projeto para a Linha 4 do metrô que, segundo o autor, 
foi parcialmente licitado e licenciado. A Linha 4 sairia da Carioca e chegaria à Gávea 
(via Jardim Botânico, Humaitá, Dona Marta, Laranjeiras e Lapa), que seria a estação 
final da Linha 1. Esta seria conectada à Barra da Tijuca passando pelo Jardim 
Oceânico e chegando à Alvorada, que seria a estação final da Linha 4, devido ao 
elevado volume de usuários de Barra, Recreio e Jacarepaguá. Isto eliminaria a 
baldeação intermodal entre Jardim Oceânico e Alvorada. Haveria ainda uma nova 
estação em Botafogo, denominada Morro de São João, e uma ligação da Linha 1 entre 
as estações Uruguai, que está sendo construída na Tijuca, e Gávea, como pode ser 
observado na Figura IV.8.1-1. 
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Figura IV.8.1-1: Traçado da linha 4 defendida na Ação Civil Pública e 

pelo Movimento O Metrô Linha 4 que o Rio Precisa. 
 
 
É afirmado que após o projeto Jardim Oceânico-Morro de São João ter sido licitado, 
feito contrato de concessão, realizado EIA/RIMA para analisar seus impactos, realizada 
uma audiência pública e licenciado parcialmente o empreendimento – trecho Jardim 
Oceânico-Gávea –, o Estado decidiu implantar outro projeto, que liga o Jardim 
Oceânico à General Osório. 
 
Também é questionado na Ação Civil Pública o fato da Estação São Conrado conectar-
se diretamente à Estação Antero de Quental, sem passar pela Estação Gávea. No site 
do “Movimento o Metrô Linha 4 que o Rio Precisa” é proposto que haja ligação direta 
entre Gávea e Antero de Quental, com fim da ligação entre Antero de Quental e São 
Conrado. Na Ação, é afirmado que a Estação Gávea é peça fundamental para a 
expansão futura do Metrô, desde que seja construída como ponto de conexão entre 
linhas distintas. Esta estação permitiria a formação de um sistema conectado, ao 
invés de várias linhas encadeadas como uma linha só. Dali deveriam partir trens com 
destino a São Conrado, Leblon, Jardim Botânico e Rua Uruguai. No site do Movimento 
é proposto que a Estação Gávea tenha dois níveis, para cruzamento das linhas 1 e 4, 
que no futuro poderia ser feita seguindo o traçado antigo. 
 
Para o autor da ação, o que acontecerá na prática é que a Linha 4 deixará de ser uma 
linha nova para se tornar uma mera extensão da Linha 1, o que aumenta o número de 
paradas necessárias para o deslocamento da Barra da Tijuca até o Centro; despeja na 
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ponta da Linha 1 (General Osório) o enorme fluxo de passageiros oriundos da Barra 
da Tijuca e de São Conrado; e conecta as pontas das Linhas 4 e 1 como se uma fosse 
extensão uma da outra, o que pioraria o problema de superlotação das Linhas 1 e 2.  
 
 Para o promotor esta mudança se deve aos Jogos Olímpicos de 2016 que o Rio de 
Janeiro sediará. Em ata de reunião do “Movimento o Metrô Linha 4 que o Rio Precisa” 
é afirmado que o mesmo insistirá que nas obras previstas não sejam feitas 
implantações que inviabilizem futuramente o traçado proposto para as Linhas 1 e 4. 

 
IV.8.2. A polêmica da Estação Nossa Senhora da Paz 
 
Os integrantes do “Projeto de Segurança de Ipanema” - PSI afirmam através de seu 
blog não ser necessária uma estação na Praça Nossa Senhora da Paz, e estão se 
mobilizando para impedir sua construção. São apresentados diversos argumentos: a 
estação da Praça General Osório seria muito próxima; a existência de árvores de mais 
de 80 anos e que poderiam sofrer com as obras; a descaracterização da praça, que é 
tombada; o impacto ambiental das obras, que acarretaria em destruição de fauna e 
flora; e a circulação de pessoas estranhas, que aumentaria com a inauguração da 
estação. 
 
Também é afirmado que o bairro é pequeno e que os moradores estão habituados às 
caminhadas, um dos motivos de Ipanema ter um forte comércio de rua. Teme-se que 
a estação na praça possa acabar com esse hábito do ipanemense. Além disto, o 
fechamento das praças Antero de Quental, Nossa Senhora da Paz e do Jardim de Alah, 
e a interdição temporária do estacionamento da PUC-Rio para as obras, são motivos 
de reclamação, como consta no folheto da entidade na Figura IV.8.2-1. Afirma-se que 
idosos e crianças vão perder seus espaços de lazer. 
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Figura IV.8.2-1: Folheto do Projeto de Segurança de Ipanema 

 
 
O portal UOL Notícias9 informou que o movimento organizou um protesto contra a 
construção de estação do metrô na Praça Nossa Senhora da Paz, que contou com 
aproximadamente 200 pessoas. A reportagem complementa o perfil do PSI: “trata-se 
de um movimento voluntário criado pelos próprios moradores para preservar valores 
tradicionais de Ipanema.” Segundo a reportagem, a coordenadora do projeto afirma 
não ser elitista e ser usuária do metrô, não sendo contra este meio de transporte, e 
sim crítica em relação aos prejuízos que a obra vai causar. Outro argumento 
apresentado é de que a futura estação pode se tornar ociosa, contando com baixo 
número de passageiros devido à existência de outros ramais no mesmo bairro. 
 
Um representante da associação comercial do Quadrilátero do Charme, que possui o 

                                                            
9 Em reportagem de Hanrrikson Andrade denominada "Cerca de 200 moradores de Ipanema 
(RJ) protestam contra construção de metrô em praça histórica" publicada em 22 de outubro de 
2011. 
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mesmo representante da Associação de Moradores do Jardim de Alah e faz parte do 
“Movimento O Metrô Linha 4 que o Rio Precisa”, estava presente na manifestação e 
chamou atenção para as preocupações dos comerciantes: a instalação de 
“respiradores” pode vir a ocupar espaços importantes das ruas, e o processo de 
construção afetaria a rotina dos pedestres, o que poderia resultar em prejuízos nos 
negócios. 
 
Integrantes da Associação de Moradores e Amigos de Copacabana e da Associação de 
Moradores de Ipanema também participaram do protesto. Ambas fazem parte do 
“Movimento O Metrô Linha 4 que o Rio Precisa”, porém apresentaram posições 
divergentes. O representante da associação de Copacabana afirmou que a estação 
poderia modificar a estética do bairro, resultando em prejuízos para a atividade 
turística. Já Maria Amélia Loureiro, presidente da associação de Ipanema, afirmou ser 
a favor da nova estação. 
 
Alguns moradores de Ipanema têm a mesma posição da presidente da associação10, 
argumentando que a estação é positiva, pois possibilitaria a diminuição da quantidade 
de ônibus circulando pelo bairro e do tempo de deslocamento para outras regiões da 
cidade. Esta divergência demonstra que o PSI não representa todos os moradores do 
bairro, e que dentro do “Movimento O Metrô Linha 4 que o Rio Precisa” existem 
posições contrárias quanto à novas estação da praça Nossa Senhora da Paz. 
 
No blog Desafios Urbanos há um post denominado “No Rio de Janeiro, o horror à 
gente diferenciada volta a atacar”. Nele, a jornalista Thalita Pires afirma que os 
argumentos do “Programa de Segurança de Ipanema” são meios sofisticados para 
escamotear o medo que estes moradores sentem de que "suas" vizinhanças sejam 
invadidas por pessoas oriundas de outras áreas da cidade, que não são bem-vindas. É 
afirmado que o benefício do metrô para a cidade não é levado em consideração pelos 
manifestantes.  
 
O argumento da segurança pública, para a autora, revela como o medo do diferente 
está entranhado na mente dos moradores de bairros de classe média alta. Segundo 
ela, a presença do metrô não tem nenhum motivo para atrair um número muito maior 
de pessoas do que o que já passa por Ipanema. Para jornalista, o que provavelmente 
acontecerá é que quem já trabalha na região terá a locomoção facilitada, ganhando 
um tempo que hoje é gasto no trânsito. Em relação à preservação do comércio de alto 
nível, a blogueira afirma que pessoas pobres não freqüentam ruas de comércio de 
luxo, porque não há nada lá para elas.  
 
Notícia no portal R711 mostra a visão de um representante de uma associação do 
Leblon parecida com a externada pelo PSI. Augusto Boisson, presidente da Associação 
de Proprietários de Prédios no Leblon, afirmou que o Leblon é um bairro atípico, por 
ser muito pequeno, e que já o considera muito bem atendido pela integração ônibus-
metrô. Segundo este representante, o Leblon é um bairro residencial e não precisa 
deste meio de transporte.  

                                                            
10 Como consta na reportagem de Lilian Quaino denominada "Estação de metrô em praça 
divide opinião de moradores de Ipanema" publicada em 21 de outubro de 2011 no site do O 
Globo. 
11 Em reportagem denominada "Moradores do Leblon reclamam das obras da linha 4 do metrô" 
e publicada em 26 de julho de 2011 
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Assim, pode ser percebido que movimentos como o “Projeto de Segurança de 
Ipanema” e a Associação de Proprietários de Prédios no Leblon aproveitam alguns 
argumentos do “Movimento O Metrô Linha 4 que o Rio Precisa”, do qual o Projeto de 
Segurança participou de reuniões, para defender posições que não estão na pauta 
mais ampla do movimento. 
 
IV.8.3. As Discordâncias entre as Associações de Moradores 
 
Segundo outras reportagens na imprensa, os argumentos da Ação Civil Pública e do 
Movimento não são compartilhados por todos os moradores dos bairros afetados 
diretamente pelo empreendimento. Em reportagem do RJ-TV12 é afirmado que as duas 
associações de moradores do Leblon divergem sobre a necessidade de metrô no 
bairro. É dito também que a associação de moradores de Ipanema não quer mais 
duas estações no bairro, pois isto aumentaria o fluxo de pessoas na região. Porém, 
existe mais de uma associação no bairro. A AMAI - Associação de Moradores e Amigos 
de Ipanema, por exemplo, não apoiou a Ação Civil Pública e não faz parte do 
movimento contra a expansão da Linha 4 do metrô; enquanto a AMIPANEMA - 
Associação de Moradores de Ipanema participa de ambos. 
 
Esta falta de consenso entre os moradores de Ipanema fica clara nas pesquisas. Foi 
organizada uma enquete pelo “Projeto de Segurança de Ipanema” e, segundo eles, 
foram ouvidos 1.168 moradores do bairro, dos quais 91,37% teriam sido contra a 
estação de metrô na Praça Nossa Senhora da Paz. 
 
Porém, em enquete no site da Veja Rio13 a pergunta “O clima em Ipanema é de 
protesto contra a futura estação de metrô na Praça Nossa Senhora da Paz. E você, o 
que acha da obra?” não obteve o mesmo resultado da pesquisa do PSI. Nesta, 
72,46% das pessoas responderam “Ótima, porque vai melhorar o fluxo e a integração 
da cidade.”; 18,84% concordaram com a posição do PSI, considerando a construção 
da estação um absurdo, pois a praça seria um espaço de lazer para crianças e idosos 
que precisaria ser preservado; e 8,7% declararam-se indiferentes. 
 
Outra enquete no mesmo site14 pergunta se as obras do metrô devem ser paralisadas 
como propõem a Ação Civil Pública do Ministério Público. Nesta, 47,25% das pessoas 
que responderam colocaram-se a favor da paralisação, e 52,75% foram contra. Mais 
uma vez, é possível perceber que a posição em relação à obra de expansão da malha 
metroviária proposta pelo Governo de Estado não é uniforme, pois as duas enquetes 
tiveram resultados muito discrepantes. É importante ressaltar que não foi divulgado o 
número de votantes das enquetes, o que limita o entendimento da expressividade da 
pesquisa. 
 
Em reportagem do jornal O Globo15 fica claro que a posição das associações de 
moradores em relação ao traçado da linha 4 não é consensual. A Câmara Comunitária 

                                                            
12 Em reportagem denominada "Metrô Linha 4 - Indefinições Preocupam os Moradores” e 
publicada no dia 15 de julho de 2010.  
13 Disponível em: http://vejario.abril.com.br/especial/enquete-metro-ipanema-644722.shtml 
14 Disponível em: <http://vejario.abril.com.br/especial/enquete-645368.shtml> 
15 Reportagem de Luiz Ernesto Magalhães, denominada "Linha 4 racha a cidade" e publicada 
em 30 de abril de 2011. 
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da Barra da Tijuca defende o projeto que o Governo do Estado sugeriu e o COI 
aprovou, discordando do movimento "O Metrô Linha 4 que o Rio Precisa". O 
presidente da Câmara Comunitária da Barra, Delair Dumbrosck, afirmou que as três 
associações do bairro que querem mudar o projeto estão em minoria, e que sua 
organização defende a construção do metrô que for possível. A Câmara Comunitária 
da Barra e o Movimento da Linha 4 só concordam em um ponto: a extensão da Linha 
4 até a Alvorada, onde se integrariam aos ônibus dos corredores de BRTs Transoeste 
(Barra-Santa Cruz) e Transcarioca (Barra-Penha-Aeroporto Tom Jobim). 
 
IV.9. Notas Conclusivas 
 
O levantamento da cobertura da imprensa sobre o empreendimento traz novos 
elementos a algumas questões já detectadas nas respostas dos questionários. Ele 
permite, sobretudo, compreender melhor a diferença geral identificada entre o 
posicionamento das associações situadas na área de impacto direto do 
empreendimento e as demais associações. Permite, também, compreender posições 
destoantes entre associações em uma mesma área. 
 
Em primeiro lugar, o levantamento sobre o “Movimento o Metrô Linha 4 que o Rio 
precisa” e o “Projeto de Segurança de Ipanema” permite entender como e porque, na 
área de impacto direto, há uma cisão entre associações favoráveis e contrárias ao 
projeto. Em geral, todas as associações ligadas a esses movimentos são opositoras ao 
empreendimento, na forma como ele está sendo construído. Outras associações 
entrevistadas na mesma área de impacto direto, não ligadas a este movimento, se 
colocam como favoráveis. É o caso, por exemplo, das associações das comunidades 
Cantagalo, Pavão Pavãozinho e Chácara do Céu, além da Associação de Moradores e 
Amigos de Ipanema - AMAI que não integra os dois movimentos. 
 
As informações sobre esses movimentos também ajudam a entender a cisão na 
opinião das demais associações ao longo da linha do metrô. As únicas associações que 
se colocaram contra o empreendimento, enfatizando aspectos negativos em 
detrimento dos positivos, foram a Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - 
AMAB, a Sociedade Amigos de Copacabana - SAC e a Associação de Moradores e 
Amigos de Copacabana - AMACOPA, que fazem parte do “Movimento o Metrô Linha 4 
que o Rio Precisa” e têm argumentos compatíveis com o mesmo. As outras 
associações ao longo das linhas 1 e 2 se colocam como favoráveis ao 
empreendimento. 
 
É importante ressaltar que as associações de moradores de Glória e Flamengo 
também fazem parte da FAM-Rio - Federação Municipal das Associações de Moradores, 
que integra o movimento e assina a Ação Civil Pública. Entretanto, o presidente da 
associação da Glória afirmou não ter opinião formada sobre a nova linha do metrô, 
por não estar acompanhando a discussão, e o entrevistado da associação do 
Flamengo disse que o bairro já possui metrô e que o projeto não os influencia. Assim, 
percebe-se que a posição tomada pela FAM-Rio, feita em conjunto com associações de 
bairros que estão inseridos na área de impacto direto do empreendimento, não 
representa todos os filiados da federação, em especial os situados fora da AID. 
 
Em segundo lugar, a distinção geral entre a posição das associações comerciais, 
majoritariamente favoráveis, e associações de moradores, com posições divididas, 
também é observada em conflitos entre associações comerciais e de moradores de 
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uma mesma localidade. A Associação Comercial de Ipanema e Leblon - ACIPLE é 
favorável ao projeto, em discordância com algumas associações de moradores desses 
bairros que integram o “Movimento o Metrô Linha 4 que o Rio Precisa”. Da mesma 
forma, em Copacabana há divisão entre associações comerciais e de moradores: a 
Associação Comercial de Copacabana - ASCOPA discorda da posição da AMACOPA e da 
SAC, associações de moradores. A ASCOPA é favorável ao empreendimento, em 
grande parte, pois, a maior circulação de pessoas seria positiva para o comércio. 
 
Para concluir, é possível se depreender três aspectos gerais mais relevantes a partir 
da pesquisa com associações de moradores e comerciais: (i) diferenças de opinião 
entre associações de moradores e comerciais; (ii) diferenças de opinião entre 
associações de moradores na área de impacto direto e as demais; (iii) diferenças de 
opinião entre associações de moradores dentro da mesma área de impacto direto. 
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Anexo V – Plantas - Topografia 
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