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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Gestão Florestal

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 96/2018 - IBRAM/SUGAP/COFLO/GEFLO  

1. INTRODUÇÃO

Este Parecer Técnico tem o obje�vo de analisar o pedido de supressão de vegetação requerida
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER em 21 de setembro de 2017 para a
implantação das obras de ampliação da capacidade de tráfego da DF-047. Trata de a�vidade necessária à
implantação do projeto objeto da Licença de Instalação n. 001/2013-IBRAM.

2. HISTÓRICO

A primeira análise, realizada por meio do Parecer Técnico SEI-GDF n.º 49/2017
- IBRAM/SUGAP/COFLO/GEFLO, de 13 de outubro de 2017, observou a necessidade de o interessado re�ficar
todas as informações divergentes no inventário. O estudo deveria ser corrigido para incluir os indivíduos
arbóreos conforme Termo de Referência. As coordenadas u�lizadas deveriam ser corrigidas para estar em
conformidade com o disposto na atual legislação. A metodologia de amostragem deveria ser jus�ficada com
referências bibliográficas. E, por fim, deveria esclarecer sobre as análises esta�s�cas realizadas.

Em 13 de novembro de 2017 foi apresentado, por meio do O�cio 1019/2017 - DG/DER-DF, a
complementação do estudo. Porém, conforme Informação Técnica SEI-GDF n.º 67/2017
- IBRAM/SUGAP/COFLO/GEFLO (de 17 de novembro de 2017), as complementaçãoes apresentadas não
atenderam ao solicitado no Parecer Técnico SEI-GDF n.º 49/2017 - IBRAM/SUGAP/COFLO/GEFLO. Logo, o
requerimento foi indeferido.

Em resposta, em 05 de janeiro de 2018, foi encaminhado a esta GEFLO, por despacho um relatório
contendo novo estudo para um dos trechos. Apesar de não ser o despacho expediente correto para tramitação
entre órgãos diversos, esta GEFLO retomou a análise, quando a GEFLO emi�u a Informação Técnica SEI-GDF n.º
2/2018 - IBRAM/SUGAP/COFLO/GEFLO (em 09 de janeiro de 2018). Nesta Informação Técnica, apesar de ter sido
observado diversas inconsistências no estudo, para a con�nuidade da análise exigiu apenas que o interessado
esclarecesse a que altura foi realizada a medição do diâmetro ou da circunferência dos indivíduos arbóreos e
qual é a riqueza total de espécies na área do estudo, o que foi feito por meio do O�cio SEI-GDF n.º 1/2018 - DER-
DF/DG/SUTEC/DIMAM de 12 de janeiro de 2018.

3. LOCALIZAÇÃO

A área objeto de análise está localizada, conforme Lei Complementar nº 803/2009, alterada pela
lei Complementar nº 854/2012, na Macrozona Urbana, parte na Zona Urbana do Conjunto Tombado e parte na
Zona Urbana de Uso Controlado I.

Conforme o Mapa da Unidades Hidrográficas do Distrito Federal (1994), A supressão se dará na
Região Hidrográfica do Paraná, Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá e Unidade Hidrográfica do Riacho Fundo.

Segundo o Mapa Ambiental do Distrito Federal (2014), o empreendimento interfere na Área de
Proteção Ambiental das Bacias do Gama e Cabeça de Veado, na Área de Relevante Interesse Ecológico do Riacho
Fundo e na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central.

4. VISTORIA

Em vistoria realizada no dia 19 de janeiro de 2018, pôde-se observar que para os trechos 1 e 3 o
estudo apresentado está correto. Para o trecho 2, alguns erros puderam ser observados, mas não comprometem
o estudo. Alguns poucos indivíduos foram iden�ficados de maneira incorreta, mas é jus�ficável por estarem em
região de mata de galeria, onde as copas das árvores se sobrepõem e, eventualmente, pode ocasionar alguma
confusão. Porém, quase a totalidade foi iden�ficada de forma correta, bem como todos os indivíduos
observados na vistoria possuíam diâmetro a altura do peito (DAP) e altura em conformidade com o informado
no estudo.

Porém, foi observado que há árvores inventariadas que não estão na área objeto do
empreendimento, conforme a Planta DF-047 (EPAR) - TRECHO 02, peça do Processo nº 0391-001095/2009, à
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página nº 2.420. Como o inventário não apresentou as coordenadas dos indivíduos, não é possível fazer a
correção nesta GEFLO.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, este Parecer é favorável à emissão de ASV apenas para os trechos 1 e 3. Para o
trecho 2 o interessado deverá apresentar, conforme o Termo de Referência para Inventário Florestal deste
IBRAM, "coordenadas, conforme Instrução própria, dos vér�ces de cada parcela amostrada". Como não foi
realizada amostragem, mas censo, deverá apresentar as coordenadas dos vér�ces de toda a poligonal alvo da
supressão que deverá esta em acordo com a Planta DF-047 (EPAR) - TRECHO 02, peça do Processo nº 0391-
001095/2009, à página nº 2.420. Além disso, deverá apresentar quais indivíduos inventariados estão
sobrepondo esta poligonal.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA - Matr.0264449-5,
Gerente de Gestão Florestal, em 25/01/2018, às 10:39, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756,
de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
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