
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA 
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA 

 

 
Rua Fonseca Teles 121 – 8º andar – São Cristóvão – Rio de Janeiro – CEP 20940-200 tel.: 21 23348390 

www.inea.rj.gov.br 

  1 

 

 
INSTRUÇÃO TÉCNICA DILAM Nº 18/2011 

 
INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE 
IMPACTO AMBIENTAL – EIA E SEU 
RESPECTIVO RELATÓRIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL – RIMA PARA 
AS OBRAS DA INTERLIGAÇÃO DA 
LINHA 4 (BARRA DA TIJUCA), COM O 
SISTEMA METROVIÁRIO EM 
OPERAÇÃO, INTERLIGANDO A 
ETAPA 1 DA LINHA 4, EM FASE DE 
CONSTRUÇÃO COM A LINHA 1 
(ESTAÇÃO GENERAL OSÓRIO) EM 
IPANEMA. 

 
Esta Instrução Técnica atende ao que determina a Resolução CONAMA 001/86, a 
Lei Estadual 1.356/88 e a Diretriz - DZ 041 R.13 Diretriz para Implementação do 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA, aprovada pela Deliberação CECA 3667/97. 
 
1. OBJETIVO 
 
Esta instrução tem como objetivo orientar a elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, para  as obras da 
interligação da linha 4 ( Barra da Tijuca), com o sistema metroviário em operação, 
interligando a etapa 1 da linha 4, em fase de construção com a estação General 
Osório em Ipanema., como consta no processo E – 07/505081/11. 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O INEA e o Consorcio Rio Barra S. A, informarão aos interessados do pedido 
de licenciamento, das características das novas instalações do empreendimento e 
suas prováveis interferências no meio ambiente, assim como dos prazos 
concedidos para elaboração e apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 
 
2.2. O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA deverão ser apresentados ao INEA em 3 (três) vias formato A-4 
e 3 (três) em meio magnético, em formato PDF, obedecendo às orientações 
contidas nesta Instrução Técnica, firmadas pelo coordenador e pelos profissionais 
que participaram de sua elaboração. 
 
2.3. O empreendedor, após o aceite do INEA, encaminhará uma cópia do Estudo 
de Impacto Ambiental – EIA e uma cópia do Relatório de Impacto Ambiental – 
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RIMA, em meio digital, juntamente com cópia da notificação de aceite do 
EIA/RIMA emitida pelo INEA  para os seguintes locais: 
 

• Câmara Municipal do Rio de Janeiro; 
• Comissão de Controle Ambiental e da Defesa Civil da ALERJ; 
• Ministério Público Federal; 
• Ministério Público Estadual; 
• Coordenação de Meio Ambiente do Grupo de Apoio Técnico Especializado 

(GATE); 
• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA/Rio de Janeiro; 
• Instituto Chico Mendes da Biodiversidade- ICMBio 
• Secretaria Estadual de Transportes; 
• Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA 

• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

 
2.4. O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA serão acessíveis ao público, permanecendo as cópias à 
disposição dos interessados na Biblioteca do INEA, em São Cristóvão, Rio de 
Janeiro. 
 
3. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO 
 
Os itens solicitados nesta instrução técnica para orientar a elaboração do Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA procura atender todos os requisitos da Resolução 
CONAMA nº01/86, Lei Estadual 1.356/88 e a DZ 041 R.13 Diretriz para 
Implementação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental – RIMA. 
 
3.1. O Estudo de Impacto Ambiental – EIA deverá contemplar no mínimo duas 
alternativas tecnológicas e de traçado do projeto, entre as Linhas 1 e 4, alem da 
opção de sua não realização. 
Deverão ser avaliadas ainda as interligações, da Estação Gávea, com Botafogo, 
diretamente ao centro da Cidade, e também com a Estação Uruguai (em 
construção), em um ou dois níveis. 
 
3.2. Devem ser pesquisados os impactos ambientais gerados sobre a área de 
influência nas fases de planejamento, implantação e operação. 
 
3.3. Deve ser analisada a compatibilidade do projeto, com políticas setoriais, os 
planos e programas de ação federal, estadual e municipal, propostos ou em 
execução na área de influência, notadamente a consonância com o Plano Diretor 
Municipal de Transportes e o Plano Diretor de Transporte Urbano da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU), elaborado pelo Governo do Estado. 
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3.4. O Estudo de Impacto Ambiental – EIA deve atender aos dispositivos legais em 
vigor referentes ao uso e à proteção dos recursos ambientais, considerando em 
todos os casos as bacias hidrográficas. 
 
3.5. O Estudo de Impacto Ambiental – EIA deverá ser elaborado tendo como base 
de referência os seguintes tópicos: 
 
3.5.1. Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência do 
projeto, a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, com mapeamento em 
escala adequada os sítios de localização do projeto e de incidência direta dos 
impactos, considerando a proximidade com as áreas protegidas por legislação 
específica e bacias hidrográficas completas. 
 
3.5.2. Objetivos e Justificativas do projeto, definição do traçado, Estações, 
emboques, identificação das diversas áreas para instalação das frentes de obras, 
vias de acessos existentes, as frentes de obras a serem utilizadas, os canteiros de 
obras, a necessidade de desvio e interrupção de tráfego durante as obras. 
 
3.5.3. Quanto à construção: 
 
a) Projeto dos Túneis, Estações, Prismas ou túneis de ventilação    
b) Detalhe das travessias sob os corpos dágua ( Canal do Jardim de Alah); 
c) Estabilidade do solo e edificações, na área diretamente afetada;  
d) Rebaixamento do lençol freático; 
e) Remoção da vegetação, movimentação de terra, terraplenagem, preparação do 

terreno e limpeza; 
f) Sistema de controle de emissões de material particulado proveniente de 

terraplenagem e de circulação de veículos em vias pavimentadas ou não; 
g) Canteiros de obras (descrição, layout, localização, infra-estrutura, pré-

dimensionamento, cronograma de desativação); 
h) Origem, tipos e estocagem dos materiais de construção, incluindo jazidas se 

necessárias e locais de bota fora; 
i) Quantitativo de mão de obra utilizada na fase de instalação e operação; 
j) Destinação do material advindo de terraplenagem e escavações de túneis, e 

seus respectivos roteiros para o transporte até o seu destino final; 
k) A paralisação de trechos e estações existentes; 
l) Plano de sinalização para o tráfego nos principais acessos e acesso a 

pedestres nas áreas diretamente afetadas; 
m) Equipamentos e técnicas construtivas dos túneis ,estações e prismas de 

ventilação; 
n) Projeto de drenagem pluvial e pontos de lançamento; 
o) Informação sobre as seguintes unidades: Centrais de Britagem, e de Concreto; 
p) Sistema de gerenciamento de resíduos de acordo com a Resolução CONAMA 

nº 307, de 05/07/02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil; 

q) Cronograma de obras e seus investimentos; 
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r) Elaboração de um PCO (Plano de Controle de Obras), onde todas as variáveis 
ambientais que precisam ser controladas e monitoradas estejam inseridas. 

s)  Projeto das estações e seu entorno, no que de refere a acessibilidade de 
pedestres, ciclistas e portadores de necessidade especiais; 

 
3.5.4. Quanto a Operação 
 
- Estudo de demanda, no horizonte de 24 anos; 
- Características operacionais do sistema; 
- - Interligações com outros modais ( trem, barcas , BRT’s, ônibus , etc); 
- Capacidade de absorção da demanda existente e futura; 
- Compatibilização do sistema com o planejamento urbano 
- Compatibilização do sistema com a entrega de vagões; 
- Análise dos riscos operacionais, considerando-se os cruzamentos em “Y”. 
 
3.5.5. Espacialização da análise e da apresentação dos resultados; 
 

Todas as espacializações das análises deverão estar georreferenciadas em 
Sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) e datum WGS 
84 (World Geodetic System 1984); 
Os dados geográficos deverão ser apresentados, preferencialmente, no 
formato digital SHP (ArcGis). No entanto, outros formatos CAD também 
poderão ser aceitos: DXF (AutoCad) e DGN (Microstation). Ressalta-se que 
todos os mapas, plantas e imagens deverão também ser apresentadas em 
formato PDF; 

a) Localização geográfica do traçado, em planta e perfil, incluindo malha viária 
existente, (planta planialtimétrica em escala que melhor se adequar para 
caracterizar cartograficamente o empreendimento). 

b) Dos Túneis, Estações e prismas de ventilação; 
c) Equipamentos de infra-estrutura e dos canteiro de obras; 
d) Áreas de domínio público e Áreas de Preservação Permanente, Unidades de 

Conservação da Natureza e áreas protegidas por legislação especial; 
e) Áreas a serem desapropriadas; 
f) Localização dos corpos d’água, delimitação de suas bacias de drenagem;  
g) Recuperação e tratamento paisagístico das áreas dos canteiros; 
h) Fontes de emissão de poluentes atmosféricos. 
 
Todas as análises deverão ser apresentadas em mapas temáticos em escalas que 
permitam uma análise clara dos dados plotados. 
 
3.5.6. Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência do 
projeto a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos sócio-ambientais e 
econômicos, com mapeamento em escala adequada. 
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3.6.  Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 
 
Completa descrição e análise dos fatores ambientais e suas interações, de modo a 
caracterizar a situação ambiental antes da execução do projeto, considerando: 
 
3.6.1. Meio Físico 
a) Caracterização geológica, geomorfológica e classificação de solos; 
b) Levantamento topográfico; 
c) Processos erosivos e de sedimentação, estabilização dos solos; 
d) Caracterização das emissões atmosféricas e da qualidade do ar; 
e) Caracterização do nível de ruído; 
f) Qualidade do ar; 
 
3.6.2 Meio Biótico 
 
Analisar os ecossistemas na área de influência direta dos empreendimentos, 
considerando: 
 
3.6.2.1. Fauna 

• Caracterização da riqueza e abundância de espécies da fauna da área de 
influência direta, ressaltando-se as espécies raras e ameaçadas de extinção 
e aquelas protegida por legislação. 

• Deverão ser assinalados os conjuntos faunísticos que se revelem 
importantes como indicadores biológicos ou relevantes nos ecossistemas. 

 
3.6.2.2. Flora 

• Apresentação de mapas da vegetação da área de influência direta, 
identificando os diferentes domínios e fitofisionomias existentes. 

• Caracterização da riqueza e abundância de espécies da flora da área de 
influência direta, ressaltando-se as espécies raras e ameaçadas de 
extinção, e aquelas protegidas por legislação. 

• Caracterização da vegetação que será diretamente impactada pelo 
empreendimento. 

Unidades de Conservação 
• Identificação e mapeamento das Unidades de Conservação municipais, 

estaduais e federais, porventura existentes na região, cotando-se a distância 
entre elas e o empreendimento. 

 
3.6.3. Meio Antrópico 
 
a) Estudo de Uso e Ocupação, contendo: 
• Levantamento do zoneamento da área do traçado; 
• Histórico de ocupação; 
• Distribuição das atividades; 
• Tipos variados de uso do solo AID; 
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• Estrutura fundiária, evolução do uso (áreas de conflito e grandes áreas 
institucionais), etc.; 

b) Dinâmica populacional na área de influência (direta e indireta) contendo: 
• Pirâmide etária em termos proporcionais ao total de população; 
• Taxas de crescimento; 
• Tipos de domicílios e famílias; 
• Escolaridade (% analfabetos, % analfabetismo funcional, escolaridade por anos 

de estudo); 
• Indicadores de saúde e segurança; 
c) Análise de renda, pobreza da população, contendo: 
• População economicamente ativa (PEA) por setor de atividade, ocupação 

(de acordo com Grandes Grupos Ocupacionais do IBGE) e estrato de renda; 
• Índice de Gini; 
• Participação do município no PIB nacional por setor de atividade; 
• Uma análise do mercado formal de trabalho usando na economia formal 

segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
d) Estudo de Infraestrutura, contendo: 
• Tipos logradouros; 
• Abastecimento de água para suprimento local e regional; 
• Esgotamento sanitário e disposição de esgotos; 
• Coleta e disposição de lixo; 
• Sistema de telecomunicações e de energia elétrica; 
• Equipamentos de lazer; 
e) Estudo Viário, contendo: 
• Fluxos de veículos, por tipo; 
• Horários de maiores circulações; 
• Rotas alternativas; 
• Estrutura da malha viária; 
f) Estudo qualitativo do perfil da população e atividades a ser desapropriada, se 
houver, contendo: 
• Quantidade e perfil dos residentes (idade, sexo, escolaridade e profissão); 
• Número de estabelecimento a serem desapropriados e tipo de atividade 

exercida em cada estabelecimento; 
• Número de pessoas desmobilizadas em atividades produtivas a na área do 

corredor e na faixa de servidão (por sexo, idade, escolaridade e tipo de 
atividade exercida); 

• Organização social – forças e tensões sociais, grupos e movimentos 
comunitários, lideranças, forças políticas e sindicais, associações civis, 
organizações não governamentais. 

g) Caracterização e avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da área 
de estudo, conforme determina a Portaria n° 230, de  17/12/2002 do 
IPHAN. 
OBS: para realização desse estudo poderão ser utilizados os dados do último 
censo do IBGE (2010). 
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4. Análise de Impactos Ambientais 
 
4.1. Identificação, medição e valoração dos impactos ambientais positivos e 
negativos; diretos e indiretos; locais, regionais, e estratégicos; imediatos, a médio e 
a longo prazo; temporários, permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; das 
ações do projeto e suas alternativas nas fases de implantação, operação, 
manutenção e desativação, com a descrição da metodologia empregada. Na 
avaliação de impactos ambientais deverão, necessariamente, ser considerados os 
impactos cumulativos e sinérgicos. 
 
4.2. Deverá se apresentado uma matriz síntese de impactos que permita a 
identificação dos elementos necessários à aplicação da metodologia de gradação 
de impactos ambientais, de acordo com o estabelecido na Deliberação CECA, Nº 
4.888, de 02.10.07.  
 
4.3. Atribuição do grau de importância dos impactos em relação ao fator ambiental 
afetado e aos demais, bem como a relação à relevância conferida a cada um deles 
pelos grupos sociais afetados. 
 
Considerar dentre outros: 
a) Alteração na qualidade do ar nas bacias aéreas da área de influência direta e 

indireta, 
b) Níveis de ruído; 
c) Alteração da paisagem; 
d) Alteração na flora e fauna; 
e) Nas Unidades de Conservação; 
f) No tráfego das vias de acessos que sofrerão interferências quando da 

realização das obras; 
g) A estabilidade do solo e edificações; 
h) Riscos de acidentes provenientes da construção e operação do 

empreendimento, 
i) Interferência na saúde, educação, renda e qualidade de vida da população; 
j) Aumento de demanda/ capacidade de absorção no sistema metroviário 

existente (LINHA 1) e nos  demais sistemas rodoviários existentes ou em 
implantação, na área de influencia do projeto. 

k) A interrupção de trechos e estações existentes; 
l) No tráfego das vias de acesso as estações quando da operação do sistema; 
m)  Alteração do uso e ocupação do solo no entorno das estações; 
 
4.4. Prognóstico da qualidade ambiental de influência, nos casos de adoção do 
projeto e suas alternativas e na hipótese de sua não implantação determinando e 
justificando os horizontes de tempo considerados. 
 
4.5. Definição das medidas mitigadoras, para cada um dos impactos analisados, 
avaliando sua eficiência e o atendimento aos padrões ambientais, plano de 
emergência, plano de recuperação da área no caso de acidentes e justificativa dos 
impactos que não podem ser evitados ou mitigados, considerando a adoção de 
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medidas compensatórias. A viabilidade do empreendimento do ponto de vista 
ambiental deverá ser avaliada em função dos impactos identificados, considerando 
as medidas mitigadoras e em último caso as compensatórias, que devem 
privilegiar.as localidades impactadas negativamente pela atividade. 
 
4.6. Elaboração de proposta de acompanhamento e de monitoração dos impactos, 
indicando os fatores ambientais e parâmetros a serem considerados nas fases de 
implantação e de operação incluindo a definição dos locais a serem monitorados, 
parâmetros, freqüência, indicadores e técnicas de medição acompanhados dos 
respectivos cronogramas de execução. 
 
4.7. Planos e programas ambientais da atividade. Sugere-se como proposta mínima 
o seguinte: 

• Plano de Monitoramento Ambiental dos impactos previstos, com base nos 
indicadores estabelecidos.  

• Programa de Gestão Ambiental,  
• Programa de Comunicação e Responsabilidade Social, e 
• Programa de Gerenciamento de Uso e Ocupação do solo e mobilidade 

urbana. 
 
5. Indicar a bibliografia consultada e as fontes de dados e informações. 
 
6. Indicar o coordenador e os profissionais responsáveis pelo estudo, com as 
respectivas qualificações, currículos, assinaturas e registros profissionais. 
 
7. A Equipe Multidisciplinar responsável pela elaboração do EIA deverá apresentar 
cópia do comprovante de inscrição no “Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental”, conforme determinado na Resolução CONAMA 
nº 01/88. 
 
8. Preparação do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA de forma objetiva e 
facilmente compreensível, consubstanciando os resultados do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA segundo critérios e orientações contidas na Resolução CONAMA 
nº01/86 e na DZ –041 R 13.  
 
 


