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1.

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO

O presente Estudo Ambiental avalia os impactos ambientais e propõe os
Programas Ambientais para a obra do empreendimento Espaço Paineiras descrito
na proposta técnica elaborada pelo Consórcio Paineiras-Corcovado e o projeto
vencedor do concurso arquitetônico nacional realizado em 2008, encomendado pelo
Ministério do Meio Ambiente, e organizado pelo o Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB), para definir o melhor projeto arquitetônico em busca de revitalizar o antigo
Hotel Paineiras.
A obra do Espaço Paineiras é avaliada considerando os diferentes
contextos que a cercam, principalmente o Parque Nacional da Tijuca, as
comunidades e bairros diretamente afetados.
O estudo foi contratado pelo Consórcio Paineiras-Corcovado LTDA e
elaborado por equipe multidisciplinar da empresa de consultoria ambiental Master
Ambiental, buscando atender os objetivos de preservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental, condições ao desenvolvimento socioeconômico e à
proteção da dignidade da vida humana, conforme princípios da legislação ambiental.
Para maior facilidade do leitor o estudo é dividido em cadernos. Inicialmente
é feita uma apresentação do estudo, da equipe técnica e da delimitação do PCA.
Também é apresentada a metodologia utilizada para a elaboração do PCA e a
caracterização do empreendimento e do Parque Nacional da Tijuca. A legislação
aplicável ao empreendimento é listada e discutida. Para embasar a avaliação de
impactos é apresentada a caracterização ambiental das áreas de influência da obra
do Espaço Paineiras e a caracterização dos meios físico, biótico e socioeconômico.
Por fim, são apresentadas as descrições dos impactos ambientais identificados e os
programas ambientais para serem executados durante a obra.
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1.1.

Equipe Técnica
FERNANDO JOÃO RODRIGUES DE BARROS
Engenheiro Civil e Especialista em Planejamento e Gestão Ambiental
Mestre em Engenharia de Edificações e Saneamento
CREA RJ 27.699/D
CARLOS EDUARDO LEVY
Advogado Especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
Mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento
CREA-PR 154.598/D
OAB PR 33.868
CAIO DALLA ZANNA
Cientista Ambiental
Especialista em Tratamento Biológico de Efluentes
MBA em Gerenciamento de Projetos
Mestre em Engenharia das Edificações e Saneamento
CRQ - 9202600
MARCELA ARFELLI SILVA
Analista Ambiental
Formação em Engenheira Ambiental
Pós Graduanda em Lean Manufacturing
CREA – 134060/D
MARIANA BARRANCOS DE MATTOS DIAS
Analista Ambiental
Formação em Arquitetura e Urbanismo
Mestranda em Geografia – Dinâmica Espaço Ambiental
CAU A71035-0
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CLAUDIA LEVY
Geógrafa
Mestre em Planejamento Regional
Doutoranda em Escola de Graduação de Pesquisas Sócio-ecológicas
CREA PR-133189/D

LAILA MENECHINO
Jornalista e Advogada
Especialista em Comunicação Social e Comunitária
OAB PR 57.894
DALTON NASSER MUHAMMAD ZEIDAN
Biólogo
Especialista em Ensino e Aprendizagem em Ciências e Biologia
Mestrando em Biologia Comparada na área de Fitossociologia
CRBio7 – 66971/07-D
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA
Analista Ambiental
Formação em Engenharia Agrícola e Ambiental
CREA : 2013127654
ANTÔNIO MARTINEZ PRADO
Geógrafo
JOÃO PAULO QUEYROI GOMES
Estagiário de Engenharia Agrícola e Ambiental

RENATA EMY OHARA
Estagiária de Direito
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1.2.

Dados Cadastrais do Empreendedor

Razão Social: PAINEIRAS CORCOVADO LTDA.
CNPJ 15.479.676/0001-87
Inscrição estadual: 0.557.163-4
Endereço: Estrada das Paineiras, s/n, Santa Tereza, Rio de Janeiro - RJ, CEP nº
22.241-330,
Representante: Luiz Fernando Barreto Silva

1.3.

Dados Cadastrais da Empresa de Consultoria Ambiental

Razão Social: MASTER AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 05.762.058/0001 – 96
Endereço: Rua Jonathas Serrano, 400 – Jd. Quebec – Londrina PR – CEP: 86060 –
220
Telefone: 43 – 3344 – 1627
Responsável Técnico: Fernando João Rodrigues de Barros
CREA RJ 27.699/D
Email: fernando@masterambiental.com.br
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1.4.

Objetivos e Justificativa do PCA

Este Plano de Controle Ambiental (PCA) tem como objetivo avaliar os
impactos ambientais da obra do Espaço Paineiras e propor medidas mitigadoras e
programas que viabilizem sua construção sob o ponto de vista socioambiental.
O Parque Nacional da Tijuca é local de visitação de cariocas e turistas do
mundo inteiro. O monumento do Cristo Redentor no morro do Corcovado é símbolo
nacional, tornando o parque ainda mais atrativo e importante para a imagem da
cidade do Rio de Janeiro e do Brasil.
Contudo, é fato que as estruturas existentes para a recepção de turistas e
cariocas no Parque Nacional da Tijuca são precárias. Longas filas, falta de
estacionamento, engarrafamentos, falta de sanitários, são apenas alguns problemas
existentes.
O órgão gestor do Parque Nacional da Tijuca, o ICMBio, dentro de suas
atribuições e responsabilidades, concedeu por meio de licitação, a exploração com
fins lucrativos da área ao Consórcio Paineiras-Corcovado.
Tal concessão visa à adequação dos padrões de uso desta unidade de
conservação, de forma a viabilizar o cumprimento da sua finalidade básica de
preservação dos ecossistemas naturais, buscando em paralelo, intensificar o
aproveitamento do patrimônio natural e cultural do País e seu potencial para uso
público. Também busca renovar e melhorar a infraestrutura de atendimento ao
turismo.
Conforme indica o edital de licitação, a concessão busca prover melhores
condições de preservação do patrimônio natural e melhor aproveitamento do
potencial de visitação do Parque Nacional, além da geração de empregos diretos, e
educação ambiental e pesquisa científica.
O PCA da obra do Espaço Paineiras se torna então referência para as
atividades de gestão ambiental deste empreendimento, buscando atender aos
interesses do Parque Nacional da Tijuca, do Consórcio Paineiras-Corcovado e da
sociedade civil.

1.5.

Delimitação do PCA

Neste capítulo são apresentados os limites do Plano de Controle Ambiental
– PCA da obra do Espaço Paineiras. Para a caracterização do empreendimento foi
considerado como referência a Proposta Técnica do edital de concessão (processo
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n. 02152.000026/2011) e os projetos concedidos pelo empreendedor à equipe de
consultoria, outras versões de projetos não foram consideradas.
O presente Plano de Controle Ambiental se limita a avaliar as atividades
relacionadas à construção do Espaço Paineiras e não abrange as atividades de
projeto e operação do empreendimento. Assim, o PCA se limita a avaliar os
impactos e descrever as medidas mitigadoras e programas para a fase de obra.
Não são abordados impactos relacionados à arquitetura, patrimônio
histórico, cultural ou arqueológico decorrentes da implantação e operação do
Espaço Paineiras.
Para os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico foram
utilizadas fontes de informações bibliográficas, como o Plano de Manejo do Parque
Nacional da Tijuca aprovado pela Portaria ICMBio nº 40, de 25 de junho de 2008,
entre outras fontes. Os trabalhos de campo tiveram foco em suprir as lacunas de
informação, sem as quais não seria possível realizar a avaliação de impactos
ambientais.
Foram considerados os aspectos legais mais relevantes para o estudo, no
âmbito federal, estadual e municipal, com ênfase para a legislação federal, uma vez
que a obra será realizada no interior do Parque Nacional da Tijuca.
A gestão do Parque Nacional da Tijuca cabe ao ICMBio, sendo que algumas
atividades são compartilhadas com outras esferas da administração pública e
empresas privadas concessionárias. Neste contexto, as responsabilidades de
algumas medidas mitigadoras e programas propostos neste PCA são divididas entre
os diversos envolvidos. Cabe ao órgão gestor, o ICMBio, articular e cobrar com as
diferentes partes a execução de suas atividades, conforme preveem as diretrizes do
Acordo de Cooperação para Gestão Compartilhada do Parque Nacional da Tijuca.
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2.

METODOLOGIA

Neste capítulo, descreve-se a metodologia para elaboração do PCA da obra
do Espaço Paineiras, a ser implantado dentro do Parque Nacional da Tijuca. A
metodologia utilizada neste trabalho pela equipe multidisciplinar é descrita em dois
itens neste capitulo: o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental e a Avaliação
dos Impactos ambientais.

2.1.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

A avaliação de impacto ambiental não é um processo linear, mas sim um
processo que envolve inúmeras discussões entre a equipe multidisciplinar
responsável pela sua elaboração, os empreendedores do projeto, os órgãos
ambientais e a sociedade civil.
O processo deve ser guiado por uma metodologia que auxilie na coleta de
informações e apoie a equipe multidisciplinar em suas avaliações e decisões ao
longo da elaboração do estudo.
Segundo Sanchéz (2011), existem duas abordagens comumente utilizadas
na prática em estudos de avaliação de impacto ambiental. A primeira é a abordagem
Exaustiva, que busca reunir o máximo de conhecimento do meio e parte do princípio
de que quanto mais informação, melhor será o estudo.
A segunda abordagem é a Dirigida, que busca coletar somente os dados
necessários para preencher as lacunas de informação relevantes para analisar os
impactos. Pressupõe que só faz sentido levantar dados que serão efetivamente
utilizados na análise dos impactos e que são úteis na tomada de decisões. Para a
avaliação dos impactos deste PCA foi utilizada a abordagem Dirigida.
Com a abordagem claramente definida, partiu-se para a elaboração do
fluxograma da figura 01, o qual descreve graficamente o passo a passo do processo
de avaliação de impactos que orientou o trabalho da equipe multidisciplinar.
Inicialmente foram estudadas as características do empreendimento, seus
projetos executivos e memoriais. Também foram avaliadas as fontes bibliográficas
de informações sobre os meios biótico, socioeconômico e físico. No caso do
empreendimento Espaço Paineiras, por já estar parcialmente em operação, foram
analisados os processos relacionados a este.
Com base nestas informações preliminares, foi elaborada uma Matriz
Preliminar de Impactos, a qual elenca os diversos impactos identificados e permite
uma primeira discussão da equipe multidisciplinar. Também tem a função de auxiliar
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na identificação das lacunas de informações bibliográficas, orientando a busca por
informações faltantes e o trabalho de campo.
A etapa seguinte foi o planejamento e execução da coleta de informações de
campo e a definição das áreas de influência da obra Espaço Paineiras. Para cada
meio foram definidas a Área Diretamente Afetada (ADA), a Área de Influência Direta
(AID) e a Área de Influência Indireta (AII). A definição das áreas de influência foi
determinante para focar o trabalho de campo na coleta de informações realmente
relevantes para a avaliação de impactos e elaborar um diagnóstico conciso e
objetivo.
Com o diagnóstico dos meios, partiu-se para a avaliação de impactos,
realizada por meio de discussões da equipe multidisciplinar. O resultado da
avaliação foi uma descrição detalhada dos impactos, com definição de atributos que
permitem ranqueá-los para definir a cada um deles medidas mitigadoras e
compensatórias coerentes com seu grau de importância. Todos os impactos foram
consolidados em uma Matriz de Impactos final, que sintetiza de forma gráfica os
resultados do estudo.
A última etapa do processo de elaboração do PCA foi a definição dos
programas ambientais que descrevem as ações a serem realizadas pelo
empreendedor durante as fases de obra, para que os impactos identificados pelo
estudo sejam efetivamente mitigados ou compensados.
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Figura 1: Fluxograma de processos de avaliação de impacto ambiental e elaboração do Plano
de Controle Ambiental - PCA
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2.2.

Avaliação dos Impactos Ambientais

A avaliação de impacto ambiental relaciona as características ambientais de
um determinado local e uma atividade (empreendimento) com o objetivo de avaliar e
descrever as alterações causadas por essa atividade no meio ambiente em que está
inserida, conforme ilustra a figura 02.
Impacto ambiental
Empreendimento

X

Ambiente
(Físico, Biótico,
Socioeconômico)

Figura 2:Impacto ambiental segundo a relação entre empreendimento e meio ambiente

É necessário compreender com profundidade as atividades e projetos
relacionados ao empreendimento e as características ambientais do local em que
será implantado. A partir disso, estabelecer as medidas necessárias para que os
impactos ambientais sejam mitigados ou compensados.
A identificação dos aspectos e impactos para o PCA foi realizada somente
para a fase de obra do Espaço Paineiras, conforme ilustra a figura 03.

Fase de obra

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Figura 3: relação entre empreendimento, aspecto e impacto ambiental.

Conforme a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), impacto
ambiental é “qualquer alteração nas características físicas, químicas ou biológicas
do ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia derivada da
atividade do empreendimento, que possa direta ou indiretamente afetar: a saúde, a
segurança e o bem estar da população e as atividades socioeconômicas; a biota; as
condições estéticas e sanitárias; e a qualidade dos recursos naturais”.
Entende-se aspecto ambiental como o elemento das atividades, produtos ou
serviços do empreendimento que podem interagir com o meio ambiente e causar
impactos.
Com o entendimento desses conceitos, foi possível plotar em uma Matriz de
Impactos as fases de execução do empreendimento, seus aspectos ambientais e os
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Aspectos Ambientais

Alteração no meio ambiente causada pelo
aspecto ambiental

Impactos Ambientais

Fases do
Empreendimento

Obra

impactos ambientais relacionados aos aspectos. A figura 04 apresenta a estrutura
da Matriz.
A relação entre Fases do Empreendimento e Aspectos Ambientais é
identificada pela cor verde, enquanto a relação entre Aspectos Ambientais e
Impactos é relacionada com a cor vermelha para impactos negativos e com a cor
azul para impactos positivos.
Nota-se que um mesmo aspecto ambiental pode gerar diferentes impactos e,
da mesma forma, um impacto ambiental pode ser causado por diferentes aspectos.
Essa visão permite uma descrição mais detalhada dos impactos ambientais e suas
causas. Identificar os aspectos ambientais também auxilia na definição de medidas
mitigadoras e programas, informando com maior clareza quais são as causas dos
impactos ambientais.

Como o empreendimento se relaciona
com o Meio Ambiente

Figura 4: Exemplo da estrutura da Matriz de Impactos Ambientais do Plano de Controle
Ambiental – PCA

A Matriz de Impactos Ambientais mostrou-se adequada para estruturar,
organizar, comparar e analisar a complexidade de informações referentes ao
empreendimento a ponto de avaliar cada impacto ambiental e relacioná-los uns com
os outros. Possibilita dispor em coluna e linha os aspectos de cada impacto
ambiental. O cruzamento dessas células resulta em uma avaliação que resguarda a
lógica de causa e consequência possibilitando a visualização do conjunto.
Uma vez identificados, os impactos ambientais foram discutidos pela equipe
multidisciplinar com pontos de vista de diferentes áreas de conhecimento,
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considerando que atribuir maior ou menor grau de importância a um impacto
ambiental não depende somente de uma opinião técnica, mas também de um juízo
de valor. Visando a orientar as discussões, foram estabelecidos critérios de
importância para a identificação e avaliação de impactos ambientais, traduzidos com
os seguintes questionamentos:
•

Atende à legislação?

•

É considerada importante pelo público?

•

Afeta a segurança, saúde ou trabalho das pessoas?

•

Afeta a média ou variância de determinados parâmetros ambientais?

•

Modifica a estrutura ou função dos ecossistemas?

Cada impacto foi então descrito segundo atributos que permitem uma
classificação sucinta. Os atributos e qualificação foram organizados em uma tabela,
conforme o exemplo da tabela 01:

ATRIBUTOS

QUALIFICAÇÃO

Meio Impactado

Socioeconômico, Físico, Biótico

Natureza

Negativo, Positivo

Magnitude

Significativo, Pouco significativo

Reversibilidade

Irreversível, Reversível

Abrangência

ADA, AID, AII

Duração

Permanente, temporário

Controle

Mitigação, Compensação, Valorização

Tabela 1: atributos dos impactos ambientais e suas possíveis qualificações

A definição da cada atributo e sua qualificação é apresentada a seguir.

Meio Impactado: identifica sob qual aspecto a alteração ocorre,
podendo ser no meio físico, biótico e socioeconômico, ou ainda, a
alteração pode ter abrangência em todos os meios.
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Natureza: identifica e qualifica o tipo de influência da alteração
causada pelo empreendimento, sendo de natureza positiva ou
negativa.

Magnitude: identifica, em uma escala de comparação entre os
impactos, a significância da alteração específica, com consequências
significativas ou pouco significativas. O impacto é considerado
significativo quanto maior é a complexidade de sua solução, tratandose de uma escala de valoração que é justificada em cada impacto.
Dessa forma, os impactos significativos negativos serão tidos como
mais urgentes na adoção de medidas mitigadoras e compensatórias.

Reversibilidade: diz respeito à capacidade do bem ambiental atingido
por determinada atividade retornar às condições anteriores, podendo
ser Reversível: quando, após a atividade impactante, o bem ambiental
pode retornar às condições iniciais, de forma natural ou por meio de
uma intervenção humana; Irreversível: quando o bem ambiental
alterado pela atividade do empreendimento não puder alcançar as
condições ambientais iniciais, mesmo após intervenções com o referido
objetivo.

Abrangência: identifica o grau de influência da alteração, podendo
influenciar a Área Diretamente Afetada (ADA), a Área de Influência
Direta (AID) e/ou a Área de Influência Indireta (AII). A delimitação de
cada área é definida em capítulo específico para cada meio estudado
(biótico, socioeconômico e físico).

Duração: refere-se à ocorrência do impacto ao longo do tempo em
relação à atividade que lhe deu causa. Poderá ser Permanente:
quando o impacto permanece enquanto durar a atividade que lhe deu
causa; Temporário: quando o impacto não perdura durante toda vida
útil do empreendimento que lhe deu causa, cessando antes mesmo da
interrupção da atividade.
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Controle: Quanto ao controle nos parâmetros de avaliação, o impacto
pode ser caracterizado como mitigável e/ou compensável quando
negativo,

ou

pode

ser

valorizado,

quando

positivo.

Medidas

mitigadoras são aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou
reduzir a sua magnitude. Quando um impacto não puder ser evitado ou
minimizado suficientemente, pode ainda ser compensado, havendo
impactos que são mitigáveis, porque seus efeitos negativos podem ser
reduzidos, e ao mesmo tempo compensáveis, quando é necessária
uma compensação por causa de sua magnitude, abrangência e
natureza. Um impacto avaliado como positivo pode ser valorizado, ou
seja, pode ter sua característica positiva ampliada ou melhorada. Caso
um impacto não possa ser valorizado será identificado com a sigla NA
(não aplicável).
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3.

O PARQUE NACIONAL DA TIJUCA

Segundo Plano de Manejo elaborado em 2008 pelo Ministério do Meio
ambiente, ICMBio em parceria com o IBAMA, o Parque Nacional da Tijuca, ou Parna
Tijuca, contém um fragmento florestal de Mata Atlântica, inserido na zona urbana da
cidade do Rio de Janeiro. Possui apenas 3.953ha, o que faz dele o menor parque
nacional em área territorial, representando somente 0,003% da área do bioma Mata
Atlântica e cerca de 0,004% da área de proteção integral desse bioma.
O Parna Tijuca, apesar de não possuir grande representatividade territorial
no cenário federal, é significativo para a cidade do Rio de Janeiro, pelo aspecto
ecológico, por sua biodiversidade, pela necessidade de proteção dos recursos
hídricos que abastecem a cidade, por sua beleza cênica, importância histórica e
cultural, dentre tantos serviços ambientais que presta à população.
O Parna Tijuca é classificado, conforme o artigo 7 º da Lei do SNUC em
Unidades de Proteção Integral, que têm por objetivo básico preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos
casos previstos em lei.
Possui quatro setores distintos:
•

Setor Floresta da Tijuca;

•

Setor Serra da Carioca - Paineiras, Sumaré, Morro da Carioca;

•

Setor Pedra da Gávea e Pedra Bonita;

•

Setor Pretos Forros e Covanca.

Abriga excepcional patrimônio natural da Mata Atlântica e valiosos bens
culturais e históricos, contemplando maciços rochosos, quedas d’água, riachos,
fauna e flora da floresta atlântica, mirantes e várias outras atrações.
As principais atividades realizadas no parque por seus gestores e usuários,
descritas em seu Plano de Manejo, são:
•

Educação Ambiental;

•

Visitação;

•

Fiscalização;

•

Controle de Incêndios;

•

Pesquisas;

•

Atividades Conflitantes.
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Antes da criação do Parna Tijuca, foram criadas as Florestas da Tijuca e das
Paineiras (1861). O Parque tinha o nome de Parque Nacional do Rio de Janeiro, o
qual foi alterado em 1967 para Parque Nacional da Tijuca, quando foram anexadas
as áreas da Floresta da Tijuca, do Morro da Carioca (Trapicheiro, Sumaré,
Corcovado e Paineiras), da Pedra da Gávea e da Pedra Bonita.
A Unidade de Conservação (UC) é considerada a maior área reflorestada
urbana do mundo e sua importância ambiental e cultural para a cidade do Rio de
Janeiro, para o Brasil e para o mundo, foi reconhecida pela UNESCO em 1991
quando foi elevada à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
O Parna Tijuca possui diversos atrativos e entre os mais conhecidos está o
Cristo Redentor. A Pedra da Gávea, a Pedra Bonita e as Paineiras também são
atrativos bastante visitados. Além dos panoramas de seus diversos mirantes - Vista
Chinesa, Mirante Dona Marta, Vista do Almirante, caminhadas em trilhas, banhos de
cachoeira, passeios de bicicleta e piqueniques são algumas das atividades
recreacionais permitidas.
Destaca-se por ser a UC mais visitada do Brasil, recebendo entre 2 a 2,5
milhões de visitantes ao ano, número que vem crescendo ano a ano e terá aumento
significativo durante os eventos da Copa do Mundo da FIFA e Olimpíadas do Rio de
Janeiro.
O Plano de Manejo do Parna Tijuca definiu o seu zoneamento, segundo
seus usos e características gerais, conforme apresenta a figura 05. O Espaço
Paineiras encontra-se na Zona de Uso Intensivo.
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Figura 5: Zoneamento do Parque Nacional da Tijuca com localização do Espaço Paineiras
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4.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nesse capitulo, o empreendimento é caracterizado por meio da descrição
das atividades a serem realizadas no Espaço Paineiras e projetos e obras a serem
executados.

4.1.

Objeto da concessão do Espaço Paineiras

O Consórcio Paineiras-Corcovado foi vencedor da licitação de concessão
das atividades do Espaço Paineiras na modalidade concorrência do tipo técnica e
preço, promovida pelo ICMBio, pela Comissão Especial de Licitação instituída pela
Portaria nº 318 - 18 de julho de 2011, publicada no DOU, seção 2, p.43, de 19 de
julho de 2011.
O contrato firmado tem vigência de vinte anos, contados a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da minuta constante do Anexo
XIV da licitação.
Essa licitação teve por objeto a concessão de uso de área de
aproximadamente 20.469 m² para a prestação de serviço de controle de acesso
rodoviário e transporte de visitantes no trecho Paineiras – Corcovado, incluindo
serviços de cobrança de ingressos, estacionamento de veículos, alimentação, lojas
de conveniência e centro de visitação e eventos, com ônus para o concessionário de
implantação das estruturas físicas necessárias, nos padrões normativos e condições
necessárias.
O objetivo da concessão de atividades e serviços é a disponibilização da UC
para o uso público, em consonância com a preservação dos recursos naturais, com
os objetivos de sua criação e de seu Plano de Manejo.

4.2.

Localização do empreendimento
O empreendimento Espaço Paineiras está localizado no município do Rio

de Janeiro sobre as seguintes coordenadas UTM X 682760 Y 7461156, mais
especificamente na região leste do município, no bairro do Cosme Velho localizado
na Estrada das Paineiras, sem número, conforme a figura 06.
Conforme apresenta a proposta técnica, o Espaço Paineiras encontra-se
nos limites do Parna Tijuca – Área Estratégica Interna Corcovado, no entroncamento
da Estrada do Corcovado e Estrada das Paineiras. A área está situada a 460 m de

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

altitude, e caracteriza-se pelo seu uso intensivo, servindo de base para o acesso
rodoviário ao topo do Morro do Corcovado, ponto da Estátua do Cristo Redentor.
O acesso pode ser feito por veículo automotor pelos bairros do Cosme
Velho, Santa Teresa ou Alto da Boa Vista. Outra forma de acesso é por trem. A
estação de embarque Cosme Velho situa-se na Rua Cosme Velho, no bairro de
mesmo nome. O trem passa pela Estação Paineiras e segue até a estação final,
denominada Corcovado; onde está localizado o Cristo Redentor. O itinerário
percorrido pelo trem tem duração aproximada de 17 minutos.
O acesso pela trilha do Parque Lage, que se inicia no Parque de mesmo
nome, bairro do Jardim Botânico, é feito apenas por adeptos de caminhadas, pois o
percurso leva aproximadamente duas horas.

Figura 6 – Localização do Empreendimento
Fonte – Master Ambiental
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4.3.

Histórico do empreendimento

A história do Hotel Paineiras está intimamente ligada à estrada de ferro. A
concessão de 50 anos aos engenheiros Francisco Pereira Passos e João Teixeira
Soares para construção da estrada de ferro, em que o Governo Imperial cederia os
terrenos para os leitos das estradas, estações e quaisquer dependências da mesma
estrada, inclusive um hotel-restaurante.
O Hotel Paineiras foi inaugurado junto com o trecho Cosme Velho-Paineiras
da Estrada de Ferro do Corcovado, no dia 9 de outubro de 1884. O prédio original,
demolido em 1970, tinha dois pavimentos e dispunha de dez quartos no pavimento
inferior e onze no pavimento superior, situados em ambos os lados de um corredor
longitudinal centralizado.
Sob concessão da Light, o sistema da ferrovia foi substituído de vapor para
tração elétrica. As intervenções no Hotel das Paineiras, inaugurado em 1921,
contavam com subsolo ocupado por depósitos e vestiários. No térreo, foram
instalados o restaurante, cozinha e as dependências sociais. Junto ao hotel
encontra-se o Alpendre, um amplo terraço construído em 1915. A parte superior
dessa edificação possui um piso de ladrilho hidráulico, colunas de ferro fundido com
tesouras e perfis de aço decorativos. No pavimento inferior havia um grande salão
utilizado para reuniões e refeições.
O edifício do antigo Hotel Paineiras funcionou como hotel até o início da
década de 70 e até o inicio dos anos 80 foi utilizada para a realização de eventos.A
residência anexa atualmente abriga o escritório administrativo do Consorcio
Corcovado-Paineiras, enquanto a maior parte da edificação está sem uso.

4.4.

Situação atual da área do Espaço Paineiras

A atual situação operacional causa impacto visual negativo e desconforto
aos visitantes no momento de sua chegada, pois ocorrem confusões nas filas de
compra de bilhetes e de embarque, muito tempo de espera entre a compra do
bilhete e embarque, perigo de acidentes, recorrente congestionamento de veículos
no local, retornos em locais proibidos, entre outros fatores. A Proposta Técnica para
o Espaço Paineiras, em seu diagnóstico, indica os problemas a seguir explicitados.
(...) atualmente a atividade de transporte de visitantes na estrada do Corcovado no
trecho entre a atual bilheteria de venda de ingressos para o Parna Tijuca, tendo
como o maior atrativo o Monumento do Cristo Redentor, encontra‐se com a
logística prejudicada em virtude dentre outras da falta de espaço físico para o
desenvolvimento da operação de embarque e desembarque de visitantes e
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estruturas de apoio aos mesmos, como a falta de maior número de vagas nos
estacionamentos, maior número de guichês e banheiros.

Atualmente, o consórcio Paineiras-Corcovado opera o Espaço Paineiras
com a estrutura existente, que consiste em uma edificação construída no ano de
2007 para a bilheteria de venda de passagens para acesso rodoviário ao
Monumento do Cristo Redentor. Esta edificação é composta de dois sanitários,
bilheteria, depósito e área coberta para embarque e desembarque de passageiros,
totalizando aproximadamente 65 m², insuficiente para atender a demanda de
turistas.
A área inclui ainda o trecho inicial da Estrada do Corcovado, com outra
ponte sobre a linha férrea; a antiga guarita de entrada do Corcovado, localizada no
meio da pista de rolamento, que possui dois pavimentos, e área construída de
aproximadamente 27 m².
Após a confluência da Estrada das Paineiras com a Estrada do Corcovado,
inicia-se a Estrada do Redentor. Nesse local está o terreno do antigo Hotel das
Paineiras, hoje composto por dois blocos principais.
O primeiro bloco resulta do que foi o antigo Hotel das Paineiras. Do lado
esquerdo desta edificação há uma área para estacionamento. O segundo bloco é
denominado Casa do Administrador.
Com exceção da Casa do administrador, todas as outras edificações foram
disponibilizadas para a implantação do projeto vencedor do concurso público do
Espaço Paineiras, inclusive aquelas que dizem respeito ao funcionamento da linha
férrea, visando a promover a integração das estações de embarque e desembarque
aos meios de acesso rodoviário e ferroviário.
Na área do Espaço Paineiras funcionam os estacionamentos, a venda de
bilhetes e as intercessões entre os diferentes modais de transporte que atendem ao
Parna da Tijuca e acesso ao Corcovado.
Todos os veículos - carros particulares, de turismo, motos e táxis estacionam na área do Espaço Paineiras para que os visitantes façam ali a
aquisição de ingressos para o Corcovado e a integração para o serviço de transporte
do Parque, sendo de importância fundamental para dar suporte à visitação
A estrada do Redentor, que liga o Espaço Paineiras ao bairro Alto da Boa
Vista fica fechada em finais de semana e feriados servindo como área de lazer para
a população, conforme prevê o Plano de Manejo do Parque.
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4.5.

Descrição da Obra do Empreendimento Espaço Paineiras

Neste capitulo são descritos aspectos da obra do Espaço Paineiras que
permitirão a avaliação de seus impactos ambientais e a elaboração de medidas
mitigadoras e programas ambientais.

4.5.1. Descrição da Obra e Canteiro de obras
As informações sobre a descrição da obra foram fornecidas pela empresa
AQ PROJETOS DE INSTALAÇÕE LTDA em documento intitulado RELATÓRIO DE
CONSOLIDAÇÃO DOS CONCEITOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS que tem como objetivo consagrar as soluções adotadas no
desenvolvimento da etapa de estudo preliminar, e não tem a pretensão de ser
definitivo, serve para ser criticado e gerar subsídios para o desenvolvimento do
projeto.
Segundo este documento o Espaço Paineiras é um empreendimento para
uso misto, com as seguintes características da edificação:
•

Subsolo (nível 443,75):
compartimentos técnicos.

•

1° Sobresolo (nível 447,60): Pavimento destinado a estação de modais e
compartimentos técnicos.

•

2° Sobresolo (nível 451,45): Pavimento destinado a estação de modais e
compartimentos técnicos.

•

3° Sobresolo (nível 455,30): Pavimento destinado a acessos operacionais,
carga/descarga, compartimentos técnicos, restaurante e cozinha.

•

Térreo Geral (nível 460,20): Pavimento destinado a área de contemplação,
praça central, lojas, espaço para exposição, restaurante, cozinha.

•

2° Pavimento (nível 464,75): Pavimento destinado a área de exposições e
café.

•

3° Pavimento (nível 468,25): Pavimento destinado a área de eventos.

•

4° Pavimento (nível 471,63): Pavimento destinado a área de eventos.

•

5° Pavimento (nível 475,13): Pavimento destinado a restaurante e cozinha.

Pavimento

destinado

a

estacionamento

e

O canteiro de obras desse empreendimento é a área na qual ficarão
instalações como as baias de resíduos, equipamentos, refeitórios, banheiros, entre
outras estruturas necessárias para apoiar as atividades de construção. A delimitação
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do canteiro de obras foi feita no local da obra em vistoria da equipe da Master
Ambiental. Não foi fornecido à equipe da Master Ambiental projeto do canteiro de
obras. A figura 7 apresenta o perímetro do canteiro de obras.

Figura 7 - Perímetro do canteiro de obras para a construção do Complexo Paineiras

A escolha do terreno para implantação do canteiro de obras deve ser
baseada em alguns aspectos básicos, sendo o requisito prioritário à preferência
desse ser em área plana, de modo a evitar movimentações de terra. Ressalta-se
também a importância deste local não ser passível de inundações e apresentar fácil
acesso para os colaboradores e para os transportadores.
A estrutura do canteiro de obras deve dispor de condições mínimas de
habitação e segurança do trabalho, como abastecimento de água potável,
instalações sanitárias com destinação adequada dos efluentes gerados e sistema de
coleta seletiva de resíduos sólidos. É necessário também buscar locais com
ventilação e insolação adequadas.

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

4.5.2. Abastecimento de Água Potável
O sistema de abastecimento de água potável para a obra do Espaço
Paineiras será de fonte natural, ou o Rio Paineiras e a Bica da Linha de Trem,
localizados próximo à edificação.
Segundo o Engenheiro Civil Miguel Hamati, responsável pelas obras do
empreendimento, estima-se que o consumo diário de água para a obra do
empreendimento seja: de 10-20 m³/dia, sendo que 5-10 m³/dia para consumo
humano e outros 5-10 m³/dia para execução da obra.
O atual ponto de captação de água de abastecimento do Espaço Paineiras
pode ser visualizado na figura 08:

Figura 8 - Ponto de Captação de Água no Rio Paineiras
Fonte – Master Ambiental

A equipe da Master Ambiental realizou trabalho de campo para
complementar as informações sobre a captação de água para o Espaço Paineiras e
observou que a água do Rio Paineiras é captada por bomba submersa, o qual
abastece tanto o Espaço Paineiras, quanto a área de visitação do Cristo Redentor.
O sistema de abastecimento completo é composto de quatro estações elevatórias
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até chegar às instalações do Cristo Redentor. Contudo, por estar em uma cota
inferior, o Espaço Paineiras utiliza somente a água da primeira estação.
Além da água do Rio Paineiras, é utilizada para abastecimento uma bica,
denominada nesse estudo de Bica da Linha do Trem, de baixa vazão. Os dois
pontos de captação podem ser visualizados na figura 09.

Figura 9 - Bomba de Captação de Água do Rio Paineiras e Bica da Linha do Trem
Fonte – Master Ambiental

A casa de máquinas que comporta as bombas de recalque e o primeiro
reservatório pode ser visualizada na figura 10:

Figura 10: Casa de máquinas para captação de água e abastecimento do Complexo Paineiras e
Cristo Redentor
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4.5.3. Resíduos Sólidos de Construção Civil

As obras irão gerar resíduos de Construção Civil, previstos e Classificados
na Resolução Conama 307/02. Para uma avaliação de impactos a geração de
resíduos foi estimada e apresentada segundo o quadro 01

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

Quadro 1: Estimativa de geração de resíduos de construção civil para a obra do Complexo
Paineiras
ETAPA: DEMOLIÇÃO
CLASSE

QUANTIDADE

DESTINO PREVISTO

A

340 m³

CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU
S.A

ETAPA: PREPARO DO TERRENO
CLASSE
A

QUANTIDADE

DESTINO PREVISTO

39000 m³ (solo)

CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU
S.A

16000 m³ (desmonte de rocha)
ETAPA: FUNDAÇÃO
CLASSE
A

QUANTIDADE

DESTINO PREVISTO

5m³ de cimento

CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU
S.A

29 m³ de concreto estrutural
2907 Kg de perfis metálicos

SERB – SANEAMENTO E ENERDIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A

CLASSE

QUANTIDADE

DESTINO PREVISTO

A

50 m³ de concreto

CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU
S.A

B

3500 Kg restos estrutura metálica

SERB – SANEAMENTO E ENERDIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A

B
ETAPA: ESTRUTURA

ETAPA: ACABAMENTO
CLASSE

QUANTIDADE

DESTINO PREVISTO

80 m³ de argamassa

CENTRAL DE TRATAMENTO NOVA IGUAÇU
S.A

A
120 m³ de concreto
0,3 m³ esquadrias
B

300 Kg de papel/papelão

SERB – SANEAMENTO E ENERDIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A

200 Kg plástico
1200 latas de tinta
D

30 pinceis

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS

20 rolos
RESÍDUOS

QUANTIDADE

DESTINO PREVISTO

Orgânico

1825 Kg

SERB – SANEAMENTO E ENERDIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A

Rejeito

365 Kg

SERB – SANEAMENTO E ENERDIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A
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5.

ASPECTOS LEGAIS

Apresenta-se, no presente capítulo, uma abordagem acerca dos principais
aspectos legais relacionados ao Espaço Paineiras, com destaque para a legislação
federal, descrevendo eventuais compatibilidades avaliadas à luz das normas legais.

5.1.

•

Legislação Referente ao Parque Nacional da Tijuca

Decreto Federal nº 50.923/1961: Cria o Parque Nacional do Rio de Janeiro,

no Estado do Rio da Guanabara.
•

Decreto Federal nº 60.183/1967: Altera o nome do Parque Nacional do Rio

de Janeiro para Parque Nacional da Tijuca.
•

Decreto Federal de 3 de junho de 2004: Redefine os limites do Parque

Nacional da Tijuca, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e dá
outras providências.
•

Notificação IPHAN nº 987/1966: Notifica a inscrição nos livros do Tombo do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o Monumento Natural Parque Nacional da
Tijuca e Florestas de Proteção, com delimitação da área.
•

Estudo de Normas de Proteção de Entorno do Parque Nacional da

Tijuca, de 06 de setembro de 1974: Estudo de proteção do entorno do Parque
Nacional da Tijuca e Florestas de Proteção, morros do Pão de Açúcar, Urca,
Babilônia, Cara de Cão, Corcovado, Dois Irmãos e Pedra da Gávea.

5.1.1. Bairros Alto da Boa Vista, Cosme Velho e Santa Teresa
A seguir, apresenta-se a legislação que declara como APAC – Área de
Proteção do Ambiente Cultural e como APARU - Área De Proteção Ambiental
Recuperação Urbana os bairros de relação intrínseca com o Projeto Paineiras, que
serão expostos no tópico “Plano Diretor – Parque Nacional da Tijuca”.
•
Decreto Municipal nº 11.301/1992: Cria área de proteção ambiental e
recuperação urbana do Alto da Boa Vista.
•

Lei Municipal nº 1.784/1991: Declara Áreas de Proteção Ambiental o bairro

do Cosme Velho e parte do bairro de Laranjeiras, na VI Região Administrativa Botafogo e dá outras providências.
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•
Lei Municipal nº 495/1984: Transforma o Bairro de Santa Teresa em área de
proteção ambiental (APA), e dá outras providências.
•

Decreto Municipal nº 5.050/1985: Regulamenta a Lei n.º 495, de 09 de

janeiro de 1984, que transformou o Bairro de Santa Teresa em Área de Proteção
Ambiental (APA), altera o Regulamento de Zoneamento, aprovado pelo Decreto n.º
322, de 03 de março de 1976, e dá outras providências.

5.2.

Legislação – Âmbito Federal

Tendo em vista que o presente estudo serve para embasar a construção
relativa ao Espaço Paineiras, necessita-se observar que, para qualquer atividade
potencialmente poluidora, o licenciamento ambiental é previsto legalmente.
Nesse sentido, frisa-se que a Lei Complementar nº 140/2011 veio a ratificar
o conceito de licenciamento ambiental já previsto na Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente e na Resolução CONAMA nº 237/1997 como sendo destinado à “[...]
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental” (artigo 2º, inciso I).
Ainda, a referida lei complementar veio a regulamentar o artigo 23 da
Constituição Federal, estabelecendo a competência comum entre União, Estados e
Municípios no que tange à proteção ambiental.
Apesar das normas de licenciamento serem citadas adiante, dentro de seus
tópicos (federal, estadual e municipal), é importante notar, de modo introdutório, a
competência segundo a previsão legal em nível federal, estadual e municipal.
Em nível federal, a competência do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
nacional ou regional pertence ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA,
conforme o artigo 4º da Resolução CONAMA nº 237, de 1997.
Já quanto à competência estadual no Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº
5.101/2007 determina, segundo o artigo 5º, inciso I, que compete ao Instituto
Estadual do Ambiente – INEA, “conduzir os processos de licenciamento ambiental
de competência estadual e expedir as respectivas licenças, determinando a
realização e aprovando os estudos prévios de impacto ambiental [...]”.
Por fim, em nível municipal, o Decreto nº 26.912/2006 prevê que compete à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMAC o licenciamento ambiental para a
execução de projetos e obras, localização, construção, operação e ampliação de
empreendimentos entre outros (artigo 4º).
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Visto essa noção geral acerca da necessidade e competência quanto ao
licenciamento ambiental, passa-se a abordar a legislação em âmbito federal
pertinente ao Espaço Paineiras.
•

Constituição Federal/1988: Ressalta-se que o artigo 225 consignou o meio

ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e
fixou, de forma compartilhada entre Poder Público e coletividade, o dever de
defendê-lo e preservá-lo. Ainda, seu parágrafo 3º trouxe respaldo ao princípio do
poluidor pagador, quando impôs ao causador do dano ambiental a obrigação de
reparar o dano proporcionado.
•

Lei Federal nº 6.938/1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências. Destaca-se o artigo 14, §1º, uma vez que este enuncia o princípio da
responsabilidade objetiva ambiental, ao dispor que: “§ 1º - Sem obstar a aplicação
das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros, afetados por sua atividade. [...]”. Ainda, importante também é ressaltar
o artigo 15, caput, por prever que “o poluidor que expuser a perigo a incolumidade
humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo
existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100
(cem) a 1.000 (mil) MVR”. As penas poderão ser aumentadas em dobro se a
conduta se enquadrar ao §1º deste referido artigo.
•

Lei Complementar nº 140/2011: Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e

VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate
à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da
flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
•

Lei Federal nº 7.347/1985: Disciplina a ação civil pública de responsabilidade

por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências.
•

Lei Federal nº 9.605/1998: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
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providências. Convém destacar o Capítulo V dessa lei, que tipifica os crimes contra
a fauna, a flora, o ordenamento urbano, o patrimônio cultural, a poluição entre
outros. Seguem, na íntegra, importantes dessas tipificações a serem observadas
pelo Consórcio Paineiras-Corcovado:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que
em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou
médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas
de proteção: (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006).
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006).
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Incluído pela Lei
nº 11.428, de 2006).
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem
permissão da autoridade competente:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata
o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua
localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações
Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos
Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada pela Lei nº 9.985, de
18.7.2000)
o

§ 2 A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das
Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante
para a fixação da pena. (Redação dada pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)
§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e
multa.
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação
permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder
Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou
não, em desacordo com as determinações legais:
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e
outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada
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pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até
final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem
licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela
autoridade competente.
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de
vegetação:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de
ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas,
protetora de mangues, objeto de especial preservação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em
terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente: (Incluído
pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
o

§ 1 Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do
agente ou de sua família. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
o

§ 2 Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será aumentada de 1
(um) ano por milhar de hectare. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de
vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um
terço se:
I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação
do regime climático;
II - o crime é cometido:
a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegetações;
c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente
no local da infração;
d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do
território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas
legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.(grifo
nosso)

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

Observação: apesar da necessidade de serem observados todos esses artigos
relativos a infrações, merece destaque diferenciado, para o Projeto Paineiras, o
mencionado inciso I do artigo 53, em razão deste enunciar que, para os crimes da
“Seção II – Dos Crimes contra a Flora” (artigos 38 a 53), haverá aumento de pena de
um sexto a um terço se do fato resultar a “diminuição de águas naturais, a erosão do
solo ou a modificação do regime climático”.
•

Decreto Federal nº 6.514/2008: Dispõe sobre as infrações e sanções

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações, e dá outras providências.
•
Instrução Normativa IBAMA nº 10/2012: Regula os procedimentos para
apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, a imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de
multas no âmbito do IBAMA.
•

Resolução CONAMA nº 001/1986: Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes

gerais para a avaliação de impacto ambiental.
•

Resolução CONAMA nº 006/1986: Dispõe sobre a aprovação de modelos

para publicação de pedidos de licenciamento.
•

Lei Federal nº 10.650/2003: Dispõe sobre o acesso público aos dados e

informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA.

5.2.1.

Unidades de Conservação

Em vista da importância e singularidade que tem o Parque Nacional da
Tijuca como unidade de conservação, ressalta-se que foi assinado, em 2011, um
Acordo de Cooperação para a Gestão Compartilhada do Parque Nacional da Tijuca,
de modo a haver, além da gestão do parque pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio, também a cooperação do Governo
Estadual do Rio de Janeiro, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e de órgãos
como a Companhia de Limpeza Urbana – COMLURB e a Secretaria do Patrimônio
da União.
O acordo abrange áreas relativas à administração, ao uso público, à
pesquisa e manejo dos recursos naturais, à educação ambiental, à vigilância, à
limpeza e conservação, à coleta seletiva e reciclagem de resíduos, entre outros.
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Dada a ciência dessa gestão compartilhada, seguem as normas relativas às
unidades de conservação:
•

Lei Federal nº 9.985/2000: 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. Convém mencionar o artigo 11, que trata do
Parque Nacional e estabelece qual o seu objetivo. O objetivo básico do Parque
Nacional é, conforme o artigo 11, “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”. Atenta-se que essas atividades relativas ao objetivo deve respeitar o
Plano de Manejo de cada Parque Nacional. Ainda, ressalta-se o artigo 36, §3º, pois
este dispõe que, para empreendimentos sujeitos a Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), quando o empreendimento afetar
Unidade de Conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento
deverá ocorrer mediante autorização do órgão responsável por sua administração e
a unidade afetada deve ser beneficiária da compensação.
•

Decreto Federal nº 4.340/2002: Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18

de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. Salienta-se que esse
decreto descreve as ações prioritárias para a aplicação de recursos no que tange à
compensação ambiental.
•

Decreto nº 6.848/2009: Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 4.340,

de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental.
•

Instrução Normativa Instituto Chico Mendes nº 20/2011: Regula os

procedimentos administrativos para a celebração de termos de compromisso em
cumprimento às obrigações de compensação ambiental dirigidas a unidades de
conservação federais, nos termos da exigência estabelecida no art. 36 da Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000, de apoio à implantação e à manutenção de unidade
de conservação nos casos de licenciamento ambiental de significativo impacto
ambiental.
•

Resolução CONAMA nº 371/2006: Estabelece diretrizes aos órgãos

ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de
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recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 18 de
julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza-SNUC e dá outras providências.
•

Resolução CONAMA nº 428/2010: Dispõe, no âmbito do licenciamento

ambiental, sobre a necessidade de autorização do órgão responsável pela
administração da Unidade de Conservação (UC), nos casos de licenciamento
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental que afetem
unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento. No caso do
Espaço Paineiras, a unidade de conservação refere-se ao Parque Nacional da
Tijuca, em que seu gestor é o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio.

5.2.1.1 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
•

Lei Federal nº 11.516/2007: Dispõe sobre a criação do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; altera
as Leis nos 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006,
9.985, de 18 de julho de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156,
29 de julho de 2005, 11.357, de 19 de outubro de 2006, e 7.957, de 20
dezembro de 1989; revoga dispositivos da Lei no 8.028, de 12 de abril
1990, e da Medida Provisória no2.216-37, de 31 de agosto de 2001; e
outras providências.

5.2.2.

de
de
de
dá

Proteção Florestal e Documento de Origem Florestal – DOF

•
Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal): Dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória
no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Convém destacar
que o Código Florestal contém normas regulamentadoras referentes às Áreas de
Preservação Permanente. Seu conceito encontra-se no artigo 3º, suas delimitações
estão previstas no artigo 4º e o artigo 8º prevê a possibilidade, em caso de utilidade
pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, de haver a intervenção ou a
supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente. Segue o
artigo 4º, sobre suas delimitações:

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para
os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
(Incluído pela
Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta)
metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos)
metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte)
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou
represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento;
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
(Redação dada pela Lei
nº 12.727, de 2012).
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem
por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base,
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta)
metros,
a
partir
do
espaço
permanentemente
brejoso
e
encharcado.
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios
artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água
naturais.
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 2º No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas rurais com até 20 (vinte)
hectares de superfície, a área de preservação permanente terá, no mínimo, 15 (quinze)
metros.
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um)
hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput,
vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão
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ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

(Redação

§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso V
do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto
na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não
implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da
água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.
§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que
tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física
diretamente a ela associada, desde que:
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos,
garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de
Meio Ambiente;
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos
hídricos;
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
V - não implique novas supressões de vegetação nativa.
2012).

(Incluído pela Lei nº 12.727, de

Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou
abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão
administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu
entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima
de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15
(quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.
(Redação dada pela Lei
nº 12.727, de 2012).
§ 1o Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o
empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade com termo de referência
expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, não
podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da Área de Preservação
Permanente. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 2o O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para
os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser apresentado ao
órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início
da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a
expedição da licença de instalação.

•
Resolução CONAMA nº 369/2006: Dispõe sobre os casos excepcionais, de
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente APP. Destaca-se o artigo 2ª, que expõe critérios para a autorização da intervenção
ou supressão de vegetação da APP pelo órgão ambiental competente. Segue tal
dispositivo na íntegra para melhor compreensão:
Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos
nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem
como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das
Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos:
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I - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte,
saneamento e energia;
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela
autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho;
d) a implantação de área verde pública em área urbana;
e) pesquisa arqueológica;
f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de
água e de efluentes tratados; e
g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes
tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os critérios e requisitos previstos
nos §§ 1º e 2º do art. 11, desta Resolução.
II - interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como
prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e
proteção de plantios com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão
ambiental competente;
b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade
ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua
recuperação, e não prejudique a função ecológica da área;
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;
d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela
autoridade competente;
III - intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto ambiental,
observados os parâmetros desta Resolução. (grifo nosso)

Ainda, ressalta-se o artigo 3º, pois este determina ainda que, para que a
intervenção ou a supressão de vegetação nativa possa ser autorizada, o requerente
comprovar, entre outras exigências: “I - a inexistência de alternativa técnica e
locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos; II - atendimento às
condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; III - averbação da Área de
Reserva Legal; e IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como
enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa.”
•
Portaria MMA nº 253/2006: torna obrigatória a obtenção da licença DOF –
Documento de Origem Florestal para o transporte e armazenamento de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa. Salienta-se que esta obrigação se refere
apenas aos recursos florestais de origem nativa.
•
Instrução Normativa IBAMA nº 21/2013: estabelece novas regras de
aperfeiçoamento relacionadas ao Documento de Origem Florestal – DOF.
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5.2.3.

Mata Atlântica

Tendo em vista que o Espaço Paineiras situa-se no interior do Parque
Nacional da Tijuca, que é considerado um fragmento do bioma Mata Atlântica, segue
a legislação referente a mesma:
•
Lei Federal nº 11.428/2006: Dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Ressalta-se, a
partir dessa lei, que é proibida a erradicação da vegetação onde houver espécies
ameaçadas de extinção ou exercer a função de proteção de manancial ou de
prevenção e controle da erosão. O parágrafo único do artigo 11 estabelece que, ao
detectar a presença de espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção, os
órgãos competentes do Poder Executivo adotarão as medidas necessárias para
protegê-las.
•

Decreto Federal nº 6.660/2008: 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. Convém destacar o artigo 19, § 1º, que trata da
anuência prévia, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –
Instituto Chico Mendes, “quando se tratar de supressão, corte ou exploração de
vegetação localizada nas unidades de conservação instituídas pela União onde tais
atividades sejam admitidas.” Tal autorização se refere aos casos em que se
ultrapassar os limites expressos nos incisos I e II do mesmo artigo.
•

Resolução CONAMA nº 10/1993: Estabelece parâmetros básicos para

análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica.
•

Resolução CONAMA nº 09/1996: Define “corredor de vegetação entre

remanescentes” como área de trânsito para a fauna. Conforme o artigo 1º, “corredor
entre remanescentes caracteriza-se como sendo faixa de cobertura vegetal existente
entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e avançado de
regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna
residente nos remanescentes.”

5.2.4.
•

Proteção à Fauna
Lei Federal nº 5.197/1967: Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras

providências. O artigo 1º, caput, enuncia a proteção da fauna silvestre, ao
determinar que: “Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu
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desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna
silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do
Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.”

5.2.5.
•

Saneamento Básico
Lei Federal nº 11.445/2007: Estabelece diretrizes nacionais para o

saneamento básico, definido como o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais para o abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de
águas pluviais; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.
•

Decreto Federal nº 7.217/2007: Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá
outras providências.

5.2.6.

Resíduos Sólidos

•
Lei Federal nº 12.305/2010: consolidando a responsabilidade do gerador, em
todo o território nacional, essa lei, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, trouxe princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativos à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, fixando as responsabilidades do
poder público e do setor privado quanto às medidas necessárias aos processos de
redução, reutilização, reciclagem e destinação final de resíduos. Destaca-se o
Decreto nº 7.404/2010, que criou o Comitê Interministerial da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de
Logística Reversa.
•

ABNT NBR 10.004/2004: normatiza

sobre

resíduos

sólidos

e

sua

classificação.
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5.2.6.1 Resíduos da Construção Civil
•

Resolução CONAMA nº 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Ressalta-se que essa
resolução foi alterada pela Resolução nº 448/12 (altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º,
9º, 10 e 11 e revoga os artigos 7º, 12 e 13), pela Resolução nº 431/11 (alterados os
incisos II e III do art. 3º) e, também, pela Resolução nº 348/04 (altera o inciso IV do
art. 3º).
•

NBR 11.174:1990 – Armazenamento de resíduos classes II – não inertes e III

– inertes.

5.2.7.
•

Movimentação de Terras e Desmonte de Materiais in natura
Portaria DNPM Nº 441/2009: Dispõe sobre os trabalhos de movimentação de

terras e de desmonte de materiais in natura necessários à abertura de vias de
transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações de que trata o § 1º do art.
3º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. Primeiramente, vale salientar
que a movimentação de terras é entendida como “a operação de remoção de solo
ou de material inconsolidado ou intemperizado, de sua posição natural” (artigo 2º, I),
enquanto que por desmonte de material in natura compreende-se a “operação de
remoção, do seu estado natural, de material rochoso de emprego imediato na
construção civil” (artigo 2º II). Ressalta-se, a partir disso, que os artigos 11 e 12
tratam dos deveres do responsável pela obra ou executor em relação aos materiais
ou terras excedentes e à recuperação ambiental.
Observação: Esse referido decreto de 1967 diz respeito ao Código de Mineração, e
o seu § 1º do art. 3º prevê que: “Não estão sujeitos aos preceitos deste Código 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.”
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5.2.8.
•

Qualidade do Ar
Lei Federal nº 8.723/1993: Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes

por veículos automotores e dá outras providências.
•

Resolução CONAMA nº 5/1989: Institui o Programa Nacional de Controle da

Qualidade do AR (PRONAR).
•

Resolução CONAMA nº 3/1990: dispõe sobre padrões de qualidade do ar,

previstos no PRONAR.
•

Portaria Normativa IBAMA nº 348/1990: também dispõe sobre padrões de

qualidade do ar. De acordo com a Portaria, padrões primários são aquelas
concentrações que, se ultrapassadas, podem afetar a saúde da população e
padrões secundários são as concentrações abaixo das quais se prevê o mínimo
efeito adverso sobre o bem estar da população, bem como à fauna e a flora e a
qualidade ambiental em geral.

5.2.9.
•

Poluição Veicular
Resolução CONAMA nº 418/2009: 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.
Ressalta-se que essa resolução trata da instituição dos limites máximos de ruído
emitidos por veículos automotores e da preocupação com o controle da emissão de
poluentes dos veículos. Destaca-se também que, por meio dessa, os estados foram
determinados a implantarem seus planos. O Plano de Controle da Poluição Veicular
do estado do Rio de Janeiro será abordado na legislação estadual pertinente, no
tópico “Poluição Veicular”.

5.2.10. Poluição Sonora
•

Resolução CONAMA nº 1/1990: Dispõe sobre os critérios de padrões de

emissão de ruídos decorrentes de diversas atividades. O item III prevê que na
execução dos projetos de construção, o nível de som produzido não pode
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ultrapassar os níveis estabelecidos por norma técnica específica para áreas
habitadas. Por sua vez, o item IV prevê que os ruídos por veículos automotores e no
interior de ambientes de trabalho obedecerão respectivamente, normas do Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN, e pelo Ministério do Trabalho.
•

NBR nº 10.151:2000: Trata sobre o procedimento para avaliação de ruído em

áreas habitadas, especificando um método para a medição do conforto ou
aceitabilidade dos ruídos em comunidades, independente da existência de
reclamações. O item 6.2.4 da norma apresenta o quadro sobre o Nível de Critério de
Avaliação (NCA) para ambientes externos em dB(A), a qual segue abaixo:

Quadro 2: Limites de níveis de pressão sonora segundo NBR10.151:2000
Tipos de áreas
Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista, com vocação comercial e administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

Diurno

Noturno

40

35

50

45

55

50

60

55

65

55

70

60

5.2.11. Poluição do Solo por Substâncias Químicas
•

Resolução CONAMA nº 420/2009: Dispõe sobre critérios e valores

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por
essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.

5.2.12. Segurança do Trabalho
Dentre as diversas normas que compõem a legislação ambiental vigente,
destaca-se também neste estudo as principais normas relacionadas à segurança do
trabalho, dada a natureza da atividade, ou seja, a execução da obra referente ao
Espaço Paineiras.
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•

Lei Federal nº 9.795/1999: Dispõe sobre a Política Nacional de Educação

Ambiental. Ressalta-se o artigo 3º, inciso V: “Como parte do processo educativo
mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: [...] V - às
empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover
programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do
processo produtivo no meio ambiente; [...]”
•

Portaria Conjunta MMA/IBAMA nº 259/2009: Obriga ao empreendedor, no

caso o Consórcio Paineiras-Corcovado, a incluir em estudos ambientais as
alternativas de tecnologias mais limpas para reduzir os impactos na saúde do
trabalhador e no meio ambiente, incluindo poluição térmica, sonora e emissões
nocivas ao sistema respiratório.
•

Portaria MTB nº 3.214/1978: Aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) do

Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativas à
Segurança e Medicina do Trabalho. Especificamente quanto às obras e operação do
Projeto Paineiras, convém destacar as seguintes NRs a serem observadas pelo
Consórcio Paineiras-Corcovado:
•

NR-4: sobre serviços especializados em engenharia e segurança do trabalho.

•

NR-6: sobre uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

•

NR-9: sobre a elaboração e implementação de Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais (PPRA); NR – 21, sobre trabalhos a céu aberto.
•

NR-26: sobre sinalização de segurança.

5.2.13. Recursos Hídricos
•

Lei Federal nº 9.433/1997: 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 nº 8.001, de 13
de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
•

Resolução CONAMA nº 357/2005: Dispõe sobre a classificação dos corpos

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece
as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
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Ressalta-se que essa resolução foi alterada e complementada pelas resoluções nº
410/2009 e nº 430/2011.
•
Resolução CONAMA nº 430/2011: 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.

5.3.

Legislação – Âmbito Estadual

5.3.1. Proteção Ambiental
•

Constituição do Estado do Rio de Janeiro/1989: Capítulo VIII – Do Meio

Ambiente – artigos 261 a 282.
•

Lei Estadual nº 3.325/1999: Dispõe sobre a educação ambiental, institui a

Política Estadual de Educação Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação
Ambiental e complementa a Lei Federal nº 9.795/99 no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro.
•

Lei Estadual nº 3.467/2000: Dispõe sobre as sanções administrativas

derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e dá
outras providências. Ressalta-se o artigo 68, que prevê multa de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquele que destruir, inutilizar
ou deteriorar, conforme inciso I, “bem especialmente protegido por lei, por ato
administrativo ou por decisão judicial”. Ademais, o artigo 69 prevê multa de R$
10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para aquele que
“Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por
lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico,
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a
concedida”.

5.3.2. Saneamento
•

Decreto Estadual nº 42.930/2011: Cria o Programa Estadual Pacto pelo

Saneamento.
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•

Lei

Estadual

nº

5.032/2007:

Dispõe

sobre

a

obrigatoriedade

do

acompanhamento social, da educação ambiental e sanitária nas intervenções de
saneamento, em áreas urbanas do Estado no Rio de Janeiro.
•

Lei Estadual nº 2.661/1996: Regulamenta o disposto no art. 274 (atual 277)

da Constituição do Estado do Rio de Janeiro no que se refere à exigência de níveis
mínimos de tratamento de esgotos sanitários, antes de seu lançamento em corpos
d’água e dá outras providências.

5.3.3. Resíduos Sólidos
•

Lei Estadual nº 4.191/2003: Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos

Sólidos e dá outras providências.
•

Lei Estadual nº 6.362/2012: Estabelece normas suplementares sobre o

gerenciamento estadual para disposição final ambientalmente adequada de resíduos
sólidos em aterros sanitários.
•

Lei Estadual nº 3.007/1998: Dispõe sobre o transporte, armazenamento e

queima de resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se o artigo 2º, por
dispor

que

compete

ao

gerador

e

aos

manipuladores

secundários

a

responsabilidade pelos resíduos no que diz repeito ao seu processamento,
transporte e manipulação em condições que não causem prejuízos ao meio
ambiente e não constituam perigo imediato ou potencial para a saúde humana, o
equilíbrio ecológico e o bem estar público.
•

Lei Estadual nº 3.009/1998: Proíbe o despejo de lixo em locais públicos e dá

outras providências.
•

Lei Estadual nº 6.633/2013: Institui o programa “Rio é Limpeza” em áreas e

logradouros públicos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com base na Lei
3.009, de 31 de julho de 1998, conforme especifica.

5.3.4. Resíduos da Construção Civil
•

Lei Estadual nº 4.829/2006: Institui a Política de Reciclagem de Entulhos de

Construção Civil e dá outras providências.
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5.3.5. Poluição Ambiental
•

Lei Estadual nº 3.467/2000: essa lei, já referida anteriormente (tópico

“Legislação Estadual Ambiental”) dispõe, em seu artigo 61, que incorre em multa de
R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), ou multa
diária aquele que: II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda
que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à
saúde da população; III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção
do abastecimento público de água de uma comunidade; V – lançar resíduos sólidos,
líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Convém ainda ressaltar que,
segundo o §2º: “As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão
aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente,
identificando a dimensão do dano decorrente da infração”.
•

Decreto-Lei nº 134/1975: Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição

do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

5.3.6. Poluição Sonora
•

Lei Estadual nº 126/1977: Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora,

estendendo, a todo o Estado do Rio de Janeiro, o disposto no Decreto-Lei nº 112, de
12 de agosto de 1969, do ex-Estado da Guanabara, com as modificações que
menciona. Para o Espaço Paineiras, convém mencionar a expressa proibição,
trazida pelo artigo 3º, inciso I, de ruídos “produzidos por veículos com equipamento
de descarga aberto ou silencioso adulterado ou defeituoso”.

5.3.7. Poluição Veicular
•
Resolução CONEMA nº 34/2011: Aprova o Plano de Controle da Poluição
Veicular - PCPV para o Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Ressalta-se que o referido plano trata, basicamente, da poluição do ar, do
monitoramento e diagnóstico da qualidade do ar, dos impactos socioeconômicos, do
inventário de emissões veiculares, entre outros. Em razão do fluxo de caminhões
que haverá sob o contexto do Espaço Paineiras, convém salientar que esse PCPV
prevê, como condição para licenciamento, a obrigatória aprovação na inspeção
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anual de emissão de gases dos veículos de uso intensivo, classificação na qual se
enquadram os caminhões.

5.3.8. Recursos Hídricos
•

Decreto Estadual nº 2.330/1979: Regulamenta, em parte, os Decreto-Lei nº

39, de 21 de março de 1975, e nº 134, de 16 de junho de 1975, institui o Sistema de
Proteção dos Lagos e Cursos d’Água do Estado do Rio de Janeiro, regula a
aplicação de multas, e dá outras providências.
•

Deliberação CECA nº 49/1979: Delega poderes e competência a SERLA

para aplicação de multas previstas no Decreto nº 2.330, de 08 de janeiro de 1979.
•

Lei Estadual nº 650/1983: Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa e

Proteção das Bacias Fluviais e Lacustres do Rio de Janeiro.
•

Deliberação CECA nº 48/1979: Aprova o Regulamento de Fiscalização da

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA.
•

Lei Estadual 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 Estadual nº 4.247/2003: Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Convém mencionar que o artigo 4º trata dos usos de recursos hídricos sujeitos a
essa cobrança e outorga e o artigo 5º prevê os casos considerados insignificantes,
os quais não se sujeitam, portanto, à essa cobrança e outorga. Salienta-se, contudo,
que o § 2º desse último faz a ressalva de que “a caracterização como uso
insignificante na forma do caput, não desobriga os respectivos usuários ao
atendimento de outras deliberações ou determinações do órgão gestor e executor da
política de recursos hídricos competentes, inclusive cadastramento ou solicitação de
informação.”

5.3.8.1 Rio Paineiras
O Rio Paineiras, responsável pelo abastecimento no Espaço Paineiras,
pertence à Sub-bacia do Rio Carioca, Bacia Contribuinte ao Complexo Lagunar de
Jacarepaguá, conforme “Informativo Anual Sobre a Qualidade da Água Distribuída
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para a População do Estado do Rio de Janeiro – Janeiro a Dezembro de 2010”,
realizado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. (CEDAE, 2010).
As bacias contribuintes a esse referido complexo, conforme a Resolução
CERHI-RJ Nº 107/2013, fazem parte da Região Hidrográfica V – Baía de
Guanabara.
Assim sendo, segundo informações sobre o “Complexo Lagunar de
Jacarepaguá”, disponível no site do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, “o
Complexo Lagunar de Jacarepaguá é enquadrado como: recreação por contato
secundário, preservação da flora e fauna, uso estético, e espécies destinadas à
alimentação humana (Diretriz da extinta Feema nº 110).
Segundo a mesma fonte, por contato secundário compreende-se “as
atividades em que o contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade
de ingerir água é pequena (58 - ISSN 1677-7042, D.O.U., Seção 1, art. 2°, XXXI, de
18 de março de 2005, Conselho Nacional do Meio Ambiente, MMA)”.
Por fim, nesse mesmo conteúdo sobre o Complexo Lagunar de Jacarepaguá
trazido pelo INEA é disposto que, quanto à avaliação da qualidade de água das
lagoas e das bacias contribuintes, utilizam-se os padrões previstos na Resolução
CONAMA nº 357/2005.

5.3.8.2 Rio Cabeça
Outro rio que merece destaque devido à localização do Espaço Paineiras e
sua área de influência é o Rio Cabeça, pertencente à Bacia Hidrográfica da Lagoa
Rodrigo de Freitas, conforme o “Plano de Contingências da Lagoa Rodrigo de
Freitas (PCMLRF) – Abril/2012”, realizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro.
A Bacia Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas é considerada Área de
Preservação Permanente - APP, segundo o artigo 463 da Lei Orgânica do município
do Rio de Janeiro de 1990.
Conforme o Boletim nº 048/2014, da Gestão Ambiental do Sistema da Lagoa
Rodrigo de Freitas, a qualidade de sua água foi diagnosticada, seguindo os
parâmetros da Resolução CONAMA nº 357/2005, como de recreação por contato
secundário, ou seja, pertencente à classe 3 (artigo 4º, inciso IV, alínea “d”).
Segundo o artigo 2º, inciso XXXI dessa mesma resolução, a recreação de
contato secundário “refere-se àquela associada a atividades em que o contato com a
água é esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir água é pequena, como
na pesca e na navegação (tais como iatismo)”.
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5.4.

Legislação – Âmbito Municipal

Antes de se iniciar a abordagem das leis referentes ao município do Rio de
Janeiro, importante é mencionar algumas normas pertinentes ao tempo de
existência do Estado da Guanabara, mas que devem ser consideradas para o
Espaço Paineiras:
•
Lei nº 1.574/1967: Estabelece normas para o desenvolvimento urbano a
regional do Estado da Guanabara e dá outras providências. A respeito da
interferência em relação às terras em que o Complexo Paineiras se estabelecerá,
atenta-se ao artigo 27, que dispõe sobre a obrigatoriedade, pelos proprietários dos
terrenos, em providenciar a fixação, estabilização ou sustentação das terras, por
meio de obras relacionadas a medidas de precaução contra erosões de solo,
desmoronamento e contra carreamento de terras, materiais, detritos e lixo para as
valas, sarjetas ou canalizações públicas ou particulares a logradouros públicos.
•

Decreto Estadual da Guanabara nº 3.800/1970: Aprova os Regulamentos

complementares à Lei do Desenvolvimento Urbano do Estado da Guanabara, e dá
outras providências. Convém salientar, para o Espaço Paineiras, que o referido
decreto dispõe sobre locais para estacionamento ou guarda de veículos, proteção
para execução de obras, preparo do terreno e demais normas concernentes à
realização de obras em prol do desenvolvimento urbano.
A seguir, expõe-se as principais normas do município do Rio de Janeiro a
serem observadas para o Complexo Paineiras:

5.4.1.
•

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável
Lei Complementar nº 111/2011: 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.

5.4.1.1 Plano Diretor – Mata Atlântica
No artigo 178, estão previstas as ações estruturantes relativas à proteção do
Bioma Mata Atlântica, como a priorização do “reflorestamento com espécies
autóctones de vertentes de morros e maciços que contribuam para a proteção de
mananciais e de faixas marginais de cursos d´água” (inciso III), a criação de
“corredores ecológicos conectando os fragmentos florestais do Município, de forma a
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mitigar as consequências da fragmentação dos ecossistemas aumentar o potencial
de sobrevivência das espécies e da conservação da biodiversidade” (inciso IV).

5.4.1.2 Plano Diretor – Águas Pluviais
Convém ressaltar também o artigo 221, que trata da preocupação do Poder
Público em relação ao reuso e captação das águas pluviais para fins não potáveis.
Tal dispositivo prevê que é de interesse do Poder Público desenvolver alternativas e
criar um instrumento legal para exigência dos responsáveis de grande porte e
atividades de grande consumo de água. Ainda, dispõe que as instalações para esse
reuso devem compor um sistema independente de armazenamento e distribuição,
de modo que atenda às exigências técnicas e sanitárias necessárias. Considera-se,
portanto, que o Espaço Paineiras deve atentar-se a essa importância dada pelo
município do Rio de Janeiro pela captação e reuso das águas pluviais.

5.4.2. Geradores de Energia
•
Resolução SMAC nº 537/2013: Estabelece parâmetros para o Licenciamento
Ambiental das Centrais de Geração de Energia Elétrica. Convém mencionar que o
artigo 1º expõe as categorias para fins de licenciamento, sendo divididas em: uso
emergencial, uso temporário, uso em horário de ponta e uso contínuo. Ainda,
ressalta-se o artigo 3º, que prevê a Coordenadoria Geral de Controle Ambiental
como responsável por estabelecer, por meio de portaria, a documentação
necessária para o licenciamento ambiental das Centrais Geradoras de Energia
Elétrica.

5.4.3.

CONDEMAM

•
Lei Municipal nº 1.214/1988: Cria e regula no Município do Rio de Janeiro, o
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMAM.

5.4.4.
•

Uso e Ocupação do Solo
Lei Municipal nº 1.198/1988: Estabelece critérios para a implantação de

projetos oriundos de órgãos federais, estaduais ou municipais que impliquem
alterações nas condições de uso e ocupação de solo vigentes nas áreas atingidas e
dá outras providências. Nesse sentido, é importante notar que o artigo 1º dispõe
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sobre a exigência obrigatória de uma apresentação prévia de um anteprojeto a fim
de haver discussão e manifestação dos moradores, cidadãos, sociedades civis e
organizações comunitárias, sempre que órgãos federais, estaduais ou municipais
pretendam implantar projetos que:

I - interfiram com as condições locais vigentes;
II causem impactos ao meio ambiente ou ao sistema viário;
III - descaracterizem áreas consolidadas;
IV - tragam prejuízos às construções de valor histórico ou à memória do bairro;
V - exijam desapropriações de imóveis, trazendo problemas sociais aos seus ocupantes ou
prejuízos às atividades econômicas, culturais, educacionais ou científicas estabelecidas no
local.

Observação: um novo Projeto de Lei Complementar, o PLC nº 33/2013, que define
as condições disciplinadoras de uso e ocupação para ordenamento territorial da
cidade do Rio de Janeiro, foi apresentado recentemente e, por isso, não se pode
deixar de mencionar que alterações poderão vir a ocorrer quanto à normatização
sobre uso e ocupação do solo.

5.4.5. Gestão de Resíduos
•
Lei Municipal nº 4.969/2008: Dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios
e diretrizes para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município do Rio de
Janeiro e dá outras providências. Destaca-se o artigo 7º, que trata dos deveres
advindos da responsabilidade dos geradores pelos resíduos sólidos, desde a sua
geração até a sua destinação final. E conforme o Anexo I, os geradores de resíduos
sólidos são conceituados como: “pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos sólidos por
meio de seus produtos e atividades, e as que desenvolvem ações que envolvam o
fluxo de resíduos”. Assim sendo, nota-se a responsabilidade dada ao Consórcio
Paineiras-Corcovado no que tange aos resíduos a serem gerados em virtude do
Espaço Paineiras.
•
Lei Municipal nº 3.273/2001: Dispõe sobre a Gestão do Sistema de Limpeza
Urbana no Município do Rio de Janeiro. De acordo com o artigo 8º, inciso I,
considera-se gerador de lixo extraordinário aquele que produz resíduos sólidos
urbanos que ultrapassa o limite do volume diário de 120 litros ou 60 quilogramas. Ao
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considerar o Espaço Paineiras como responsável em gerar lixo extraordinário,
ressalta-se que normas relacionadas a critérios técnicos devem ser respeitadas
dessa lei, como o artigo 68, inciso IV, que dispõe que uma das obrigações do
gerador de lixo extraordinário é: “acondicionar o entulho de obras ou os resíduos de
poda extraordinários em caçambas estacionárias de, no máximo, cinco metros
cúbicos de capacidade, de acordo com o especificado nas Normas Técnicas a
serem estabelecidas pelo órgão ou entidade municipal competente”.

5.4.6.

Obras

O município do Rio de Janeiro não conta, atualmente, com um Código de
Obras. Contudo, ressalta-se que um novo Projeto de Lei Complementar, o PLC nº
31/2013, que institui um Código de Obras e Edificações da Cidade do Rio de
Janeiro, foi apresentado no mês de abril de 2013 e, por enquanto, não foi aprovado.
Por esse motivo, vale mencionar que alterações poderão vir a ocorrer quanto à
normatização sobre obras no município.
Ademais, convém mencionar que também segue em trâmite para aprovação
o PLC nº 32/2013, que institui o Código de Licenciamento e Fiscalização de Obras
Públicas e Privadas da Cidade do Rio de Janeiro.
Ressalta-se, apesar disso, a seguinte normatização relacionada à execução
de obras:
•
Lei Municipal nº 146/1979: Dispõe sobre as condições de segurança para a
execução de obras, reparos ou serviços nas pistas de rolamento de veículos e nas
calçadas para circulação de pedestres nas vias abertas ao trânsito público, e dá
outras providências.
•
Decreto Municipal nº 10.426/1991: Simplifica formalidades no processo de
licenciamento de edificações e dá outras providências. Salienta-se que esse
regulamento prevê as condições que a prefeitura do Rio de Janeiro considera
indispensáveis ao projeto e à construção das edificações de uso comercial e de uso
misto.

5.4.7. Resíduos da Construção Civil
•
Lei Municipal nº 1.546/1990: Dispõe a carga e descarga escombros,
entulhos e resíduos da construção, reforma ou demolição de edificações de qualquer
natureza. Ressalta-se, contudo, que essa lei não apresenta nenhum impedimento
quanto aos horários para o transporte desses resíduos.
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•
Resolução SMAC nº 519/2012: Disciplina a apresentação de Planos de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC.

5.4.8. Poluição Sonora
•
Lei Municipal nº 646/1984: Estabelece condições básicas de proteção da
coletividade contra a poluição sonora. De acordo com o artigo 1º, “o Poder Executivo
estabelecerá os níveis máximos de ruído admissíveis para os períodos diurno e
noturno, considerados de acordo com o zoneamento existente no Município, e em
conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 126, de 10 de maio de 1977”.
•
Lei Municipal nº 3.268/2001: Altera o Regulamento nº 15, aprovado pelo
Decreto nº 1.601, de 21 de junho de 1978, e alterado pelo Decreto nº 5.412, de 24
de outubro de 1985. Em vista do significativo impacto de ruído que o Complexo
Paineiras ocasionará, ressalta-se os artigos 4º, 5º e 6º, que tratam dos níveis
máximos permissíveis e dos métodos de medição de sons e ruídos.

5.4.9. Recursos Hídricos
•
Lei Municipal nº 1.197/1988: Transforma em área de proteção ambiental os
mananciais, os reservatórios de água de abastecimento público e as áreas de
entorno dos mesmos situados no Município. Conforme enuncia o artigo 2º, parágrafo
único, “os limites externos de contorno dos mananciais devem ser fixados, no
mínimo, em 200 (duzentos) metros de afastamento das respectivas margens e na
extensão do veio fluvial.” Já o artigo 3º determina a proibição, dentro dos limites
dessas áreas de proteção ambiental, de construções e edificações, de extração de
recursos solos, de corte e retirada de vegetação, entre outros.
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