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OBJETIVO

A proposta dessa apresentação é trazer um formato

simplificado do estudo de impacto ambiental, esclarecendo

os aspectos técnicos, e compartilhando as informações do

projeto que está sendo proposto para a região de São

Sebastião.

Importante salientar que este projeto se enquadra na política

voltada para oferecer moradias de INTERESSE SOCIAL,

reforçando a importância dessa etapa de audiência pública,

uma vez que permite a participação da comunidade local

com objetivo de incorporar as contribuições na análise do

licenciamento ambiental.



LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL 

• A área fica localizada na Região Administrativa de São

Sebastião. O principal acesso ocorre pela rodovia DF – 001

até o balão de entroncamento com a DF – 463





ÁREA ESTUDADA

A área estudada inclui a parte na cor azul, que se encontra

ocupada por casas e outras edificações e, também, a área

na cor laranja que está desocupada e está destinada a

oferecer novas moradias (baixa renda)



OS ENVOLVIDOS NO PROJETO

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito

Federal – CODHAB/DF, permitiu que a COOPERATIVA DE

MULHERES DE SAMAMBAIA – COOPERMUSA elaborasse

os projetos na área estudada, para oferecer lotes e

apartamentos à população de baixa renda que mora no Distrito

Federal.

A CODHAB/DF está participando desse projeto, fornecendo

informações que possam beneficiar as áreas de regularização

de interesse social (ARIS Vila do boa – São Sebastião) com

habitações que melhorem a qualidade de vida dos residentes

nessa área.



COMO É FEITO UM ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL?

O estudo ambiental é uma obrigação exigida pelas leis

brasileiras e do Distrito Federal.

O estudo serve para verificar se o local onde serão

construídas as casas, apartamentos, ruas, escolas, posto de

saúde, mercadinhos, etc., possui capacidade para receber as

obras, ou seja, se o local é viável.

Além disso, o Estudo Ambiental identifica os impactos

ambientais negativos e positivos.



Os impactos ambientais negativos são aqueles que trazem

prejuízos à vida das pessoas, dos animais, das plantas, das

águas, dos solos e da atmosfera. Para que o impacto

negativo tenha o efeito reduzido, o estudo propõe medidas de

controle, como exemplo:

- Para reduzir o efeito do corte das árvores, o estudo

propõe o plantio mudas por meio da compensação

florestal;

- Para reduzir o lixo produzido pelos materiais usados nas

obras, o estudo propõe coletar e destinar o lixo de forma

correta, evitando a poluição de toda área.

COMO É FEITO UM ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL?



Os impactos ambientais positivos são aqueles que não 

prejudicam o meio ambiente e trazem benefícios à população.

- Geração de empregos

- Oferta de casas e apartamentos

- Oferta de Equipamentos públicos

- Oferta de Infraestrutura

- Melhorias na prestação de serviços

COMO É FEITO UM ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL?

Todas as etapas do projeto são analisadas por profissionais

habilitados (Equipe multidisciplinar) que avaliam os impactos desde

a elaboração dos projetos até a operação do empreendimento.



DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL
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ESTUDO DO  MEIO FÍSICO (SOLO, RELEVO, HIDROGRAFIA, etc)

Quando falamos em MEIO FÍSICO, nos referimos ao estudo das

características do solo e seu contorno, dos rios e córregos, da

atmosfera e dos recursos minerais que o terreno possui. Dessa

forma, foi necessário estudar todos esses elementos para verificar

se é possível construir no local ou se existe algum tipo de

impedimento ou recomendação a ser feita para que o projeto

possa ser realizado.

No estudo foi verificado

que o solo apresenta um

contorno suave, sendo

considerado um local plano



A área é composta por 4 tipos de solos: Latossolo

Vermelho, Latossolo Vermelho Amarelo, Cambissolo e

Gleissolo.
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Os Latossolos estão presentes em quase totalidade da área

estudada. É um solo que necessita de cuidado durante a

implantação das obras para evitar erosão.



ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO (PLANTAS E ANIMAIS)

Quando falamos em MEIO BIÓTICO, nos referimos ao estudo

das plantas (Flora) e dos animais (Fauna) existentes na área.

Esse levantamento é importante, pois permite identificar se a

área apresenta alguma espécie que mereça uma atenção

especial.

Além disso, nessa etapa do estudo ambiental, mapeamos as

áreas de preservação permanente – APPs (Ex: mata de beira

dos rios), que são áreas protegidas por lei e não podem ser

desmatadas para a construção do projeto.



ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO – FLORA (PLANTAS)
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De maneira geral a área possui a vegetação alterada. Ou seja,

a maior parte é caracterizada por vegetação que não é nativa do

Cerrado, com predomínio de pastagem, e árvores isoladas.

Atualmente, alguns espaços apresentam a paisagem

caracterizada pela deposição de lixos, entulhos e queimadas

pontuais.



A equipe que analisou os aspectos relacionados à Flora,

procedeu com um levantamento florístico, do tipo censo, onde

foi possível identificar 3.100 (três mil e cem) árvores, sendo:

3.048 (três mil e quarenta e oito) do Cerrado e 52 (cinquenta e

duas) que não são do Cerrado.

O empreendimento tem sua compensação florística estimada

em 15.500 mudas a serem plantadas ou convertidas nas

modalidades previstas pelo Decreto 39.469/2018.

O estudo também caracterizou as áreas situadas às margens

dos rios, identificadas como Área de Preservação Permanente

(APP), que se encontram em um bom estado de conservação,

apesar de pequenos trechos descontínuos de vegetação nativa

em função da ocupação humana.

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO – FLORA (PLANTAS)



ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO – FLORA (PLANTAS)



Plano de Trabalho aprovado 

Autorização Ambiental de Fauna SEI-GDF n.º 11/2021 -

IBRAM/PRESI 

Parecer Técnico n.º 184/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI

Processo nº 00391-00007465/2020-51

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO - FAUNA (ANIMAIS)



- Dados 2ários:  estudos realizados  

- Ribeirão Sto. Antônio da Papuda e 

- Rio São Bartolomeu 

- Dados 1ários:  março e junho de 2021

Rã-pimenta (Leptodactylus labyrinthicus)                                                         Gralha do campo 

(Cyanocorax cristatellus)

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO - FAUNA (ANIMAIS)



Herpetofauna (anfíbios, lagartos e serpentes)

Geológica Consultoria Ambiental

- Métodos: 1) Armadilhas de interceptação e queda e 

2) Busca ativa 

- Dados 2ários: 47 espécies

- Dados 1ários:  12 espécies em 124 registros 

- Nenhuma ameaçada ou endêmica

- Espécies bio-indicadoras:

Os anfíbios - sensíveis a alterações

Cobras peçonhentas

Calanguinho: Ameivula ocellifera & Rã-manteiga Leptodactylus

latrans

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO - FAUNA (ANIMAIS)



Mastofauna (mamíferos)

- Métodos: 

1) Parcelas de areia

2) Armadilhas de interceptação e queda e 

3) Busca ativa 

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO - FAUNA (ANIMAIS)



Mastofauna (mamíferos)

Dados 2ários: 56 espécies de 17 famílias

Dados 1ários:  oito espécies de 4 famílias

Nenhuma ameaçada

Uma espécie endêmica do Cerrado:

Mico-estrela Callithrix penicillata

Espécies bio-indicadoras:

Mico-estrela Callithrix penicillata

Tatu galinha Dasypus novemcinctus

Rato do mato (Necromys lasiurus) e Cuíca (Gracilinanus agilis) 

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO - FAUNA (ANIMAIS)



Ornitofauna (aves)

- Métodos: Busca Ativa (listas de Mackinnon)

Dados 2ários: 256 espécies  (17 ords, 48 fam.)

Dados 1ários: 126 espécies (15 ords, 36 fam.)

Uma única espécie em algum grau de ameaça:

- Papagaio-galego Alipiopsitta xanthops (quase-ameaçada)

Quatro espécies endêmicas

- Batuqueiro Saltatricula atricollis

- Bandoleta Cypsnagra hirundinacea

- Gralha do campo Cyanocorax cristatellus

- Papagaio-galego

Batuqueiro Saltatricula atricollis

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO - FAUNA (ANIMAIS)



Entomofauna (insetos – abelhas )

- Métodos: 

- Armadilhas atrativas (garrafas pet)

- Família Apidae

- Dados 1ários: quatro espécies 

Apidae

- Animais bio-indicadores

- Serviços ecossistêmicos (Polinização)

Eulaema cingulata (Apidae)

Euglossa sp.

Eulaema sp.

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO - FAUNA (ANIMAIS)



Ictiofauna (peixes)

Geológica Consultoria Ambiental

- Métodos: a) Rede de arrasto e 

b) Peneira

Dados 2ários: 36 espécies (5 ord., 14 fam.)

cór. Mato Grande, rio São Bartolomeu

Dados 1ários:  nove espécies (4 ord., 5 fam.)

- Nenhuma espécie ameaçada ou restrita

- Uma espécie exótica: Gupi Poecilia reticulata

Gupi Poecilia reticulata

Jacundá Crenicichla britskii

Cascudo Hypostomus cf. ancistroides

ESTUDO DO  MEIO BIÓTICO - FAUNA (ANIMAIS)



ESTUDO DO  MEIO SOCIOECONOMICO

Quando falamos em MEIO SOCIOECONÔMICO, nos

referimos ao estudo das características sociais e econômicas

da população que será diretamente ou indiretamente afetada

pelo projeto. Portanto, nessa etapa do estudo ambiental, a

área estudada foi ampliada, abrangendo toda a região

administrativa de São Sebastião, Jardim Botânico e Lago Sul.

Além das informações já existentes e disponibilizadas pela

CODEPLAN, o estudo socioeconômico entrevistou moradores

e lideranças comunitárias.



Ouvir a comunidade local para entender suas necessidades e

expectativas, é extremamente importante no contexto do

estudo ambiental, principalmente, quando a área envolve o

processo de regularização e a oferta de novas moradias.

A área estudada tem sofrido significativa ocupação irregular. O

perfil socioeconômico é de uma população de baixa renda. O

estudo indicou que se o projeto Alto Mangueiral, estiver

integrado com a área de regularização, poderá trazer melhorias

para região e para os moradores locais.

ESTUDO DO  MEIO SOCIOECONOMICO



Dados contidos 

no diagnóstico 

do meio 

socioeconômico 

foram 

compostos por 

informações 

advindas de 

duas formas 

principais:

1ª Etapa  – Levantamento 

da dados secundários

Método - dados 

estatísticos pré-existentes, 

com registros de 

infraestrutura, 

deslocamentos viários, 

faixa etária, situação do 

domicílio etc.

Fonte: principal 

CODEPLAN – PDAD/GDF 

2ª Etapa – Levantamento 

de dados primários 

obtidos em pesquisas de 

campo

Método – levantamento de 

informações por meio de 

entrevistas com moradores e 

associações comunitárias; 

avaliação in loco do meio 

urbano; registros 

fotográficos; 

Fonte: pesquisas realizadas

na área de influência direta e

área afetada.

ESTUDO DO  MEIO SOCIOECONOMICO



ESTUDO DO  MEIO SOCIOECONOMICO



ESTUDO DO  MEIO SOCIOECONOMICO

Maiores carências percebidas pelos entrevistados nos bairros

diretamente ligados ao empreendimento



Qualidade do transporte público no Bairro Vila do Boa e expansão

ESTUDO DO  MEIO SOCIOECONOMICO



Percepção quanto à implantação do parcelamento na área do 
Alto Mangueiral

ESTUDO DO  MEIO SOCIOECONOMICO



A proposta visa promover a INTEGRAÇÃO SOCIAL com a

previsão de locais livres de uso público, áreas verdes e

equipamentos comunitários para suprir a carência desses

espaços na área estudada.
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URBANISMO

PROPOSTA DE USO E 

OCUPAÇÃO



Conforme já mencionado, a área estudada destina-se à

implantação de novas moradias para famílias de baixa renda,

por meio do Programa de Políticas Urbanas do Governo do

Distrito Federal.

O projeto de parcelamento de solo urbano tem o objetivo de

criar, além dos lotes para novas moradias, lotes destinados à

implantação de comércio, áreas verdes e equipamentos

públicos comunitários.

Dessa forma, o projeto também poderá suprir algumas

carências que existem no local, como equipamentos públicos

e comunitários para atender a área que já possui residências

instaladas.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO



APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O projeto de urbanismo respeitou os critérios de ocupação,

principalmente, os critérios referentes ao número de moradores

que deverão morar nas 6.000 residências previstas para serem

construídas no local.

Os estudos preveem uma população aproximada de 19.840

habitantes podendo chegar a mais de 22.000 beneficiários quando

incluímos a área de regularização.

Cabe esclarecer que a proposta de uso e ocupação poderá sofrer

alterações até sua aprovação final, desde que respeite as normas

vigentes. Além disso, o projeto apresenta o sistema de ruas que irá

se interligar com as ruas das áreas já existentes, permitindo maior

conectividade com a malha viária existente.





Cenário 1 – Considera que a área não receba as novas

moradias.

Cenário 2 - Considera a construção das novas moradias

conforme o Plano de Uso e Ocupação apresentado e cumprindo

as Diretrizes Urbanísticas e Ambientais existentes para a região.

O Cenário 1 trouxe a preocupação de que se a área continuar

desocupada, poderá sofrer uma ocupação irregular e,

consequentemente, os aspectos de planejamento urbano, social

e ambiental ficariam prejudicados. Ou seja, no futuro, poderemos

ter uma cidade sem ruas planejadas, sem rede de esgoto e

água, sem rede para coletar a água da chuva, sem rede de

energia elétrica segura, sem local para construir posto de saúde,

delegacia, escola pública, hospital, praças, etc.

CENÁRIOS  



CENÁRIOS  

O Cenário 2 se mostrou o mais adequado uma vez que

considera as premissas ambientais e de planejamento

urbano para viabilizar a regularização das áreas já ocupadas

e a implementação de melhorias urbanas com a oferta de

novas residências, prevendo a implantação de redes de

esgotos, de águas tratada, de energia elétrica, de coleta de

água das chuvas, de ruas planejadas para circulação de

veículos (ônibus, caminhões, carros, bicicletas), de lotes

para construções de escolas, praças, delegacia, posto de

saúde, hospital, comércio, supermercados, etc., tudo isso

respeitando os aspectos ambientais.



INFRAESTRUTURA



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Quanto à infraestrutura básica que deverá atender ao

projeto, foram realizadas consultas as concessionárias de

serviço público (CAESB, CEB, NOVACAP, SLU) para

entender quais as alternativas de atendimento à população

prevista para ocupar a área estudada.

No que tange ao SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA, a CAESB informou que não há sistema implantado

ou projetado para o atendimento imediato do

empreendimento. Foram estudadas as seguintes

alternativas:



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Alternativa 1 – Interligação ao sistema da CAESB

A concessionária mencionou que o Sistema Produtor Paranoá

Sul poderia atender a demanda dessa região, entretanto, não

há previsão para conclusão dessas obras. Também se

encontra em estudo a verificação de capacidade de

atendimento através do Sistema de captação do córrego

Cabeça de Veado, que já complementa o atendimento dos

habitantes do Jardim Botânico e Lago Sul.

Alternativa 2 – Solução independente de abastecimento:

Realizado por meio de poços tubulares profundos

Essa alternativa também foi considerada viável pela CAESB,

devendo o empreendedor garantir as devidas autorizações

para perfuração de poços para o fornecimento de água para a

futura população residente na área.



SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quanto ao ESGOTAMENTO SANITÁRIO, a CAESB informou

que não há sistema de esgotamento implantado ou projetado

para atendimento do empreendimento. Portanto, a viabilidade

técnica para atendimento do empreendimento considera a

execução de obras de reforma e ampliação da ETE São

Sebastião para que ocorra a interligação ao sistema

existente.

Nesse sentido, os responsáveis pelo empreendimento

deverão realizar as obras para promover as melhorias que se

fizerem necessárias.



SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA DAS CHUVAS

Quanto ao Sistema de Coleta das Águas das Chuvas (Águas

Pluviais) que serão enviadas para os córregos e rios locais, a

NOVACAP informou que existe uma rede de sistema público

de águas pluviais implantadas que faz parte do lançamento do

Jardim Botânico III.

O empreendedor deverá elaborar um projeto de drenagem

pluvial completo e específico para o local, prevendo a

implantação de soluções compensatórias de drenagem, por

meio da utilização de dispositivos de infiltração, detenção e

retenção das águas das chuvas.



ENERGIA ELÉTRICA

A CEB informou que existe viabilidade para o fornecimento de

energia elétrica aos imóveis que serão construídos,

ressaltando que deverá ser desenvolvido um estudo técnico

que poderá indicar a necessidade de expansão e reforços do

sistema de energia elétrica existente.

Dessa forma, os responsáveis deverão apresentar projetos

para permitir a instalação dos equipamentos de energia e

Iluminação Pública.



COLETA DE LIXO

O SLU respondeu que se encontra equipado e preparado para

executar a coleta do lixo na área estudada, uma vez que, nas

proximidades, a coleta dos resíduos residenciais e comerciais já

é realizada.

Por essa razão, não haverá impacto significativo quanto à

capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte e

destinação final dos lixos que serão gerados.



Após manifestação das concessionárias (CAESB, CEB, NOVACAP

e SLU) é possível observar que existem alternativas e soluções

para viabilizar a implantação do projeto.

Os projetos e estudos técnicos solicitados pelas concessionárias

deverão ser elaborados com mais detalhes nas etapas seguintes de

licenciamento. Além disso, todos os projetos necessitam da

aprovação das concessionárias para que a implantação das obras

esteja em conformidade com as exigências da CAESB, CEB e

NOVACAP

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A INFRAESTRUTURA



IMPACTOS AMBIENTAIS E 

MEDIDAS MITIGADORAS



Para avaliação considerou-se:

 Etapas do Empreendimento – Planejamento, Instalação e

Operação;

 Meio Físico – Ar, solo e água;

 Meio Biótico – Flora e Fauna;

 Meio socioeconômico – Aspectos sociais.

Essa parte da análise teve o objetivo de identificar, descrever

e avaliar os potenciais impactos ambientais associados aos

componentes ambientais mencionados anteriormente (meios

biótico, físico e socioeconômico), durante as etapas de

planejamento, construção e ocupação do projeto proposto.

IMPACTOS AMBIENTAIS 



IMPACTOS AMBIENTAIS 

Método de avaliação de impactos:

Lista de checagem

a) Natureza: positivo (P) ou negativo (N).

b) Ocorrência: efetivo (E) ou potencial (P).

c) Incidência: direto (D) ou indireto (I)

d) Abrangência: local (L) ou regional (R).

e) Duração: temporário (T), permanente (Pe) ou cíclico (C).

f) Tempo: imediato (Im), médio prazo (Mp) ou longo prazo (Lp).

g) Reversibilidade: reversível (Rv) ou irreversível (Iv).

h) Magnitude: irrelevante (Ir), pouco relevante (Pr), relevante

(Re) ou muito relevante (Mr).



Tendo em vista a análise dos impactos, o estudo ambiental

avaliou e alertou com relação ao acompanhamento continuo que

deve ser observado nas diferentes etapas de desenvolvimento

do projeto. Dessa forma, foram elencadas as medidas

compensatórias e mitigadoras que deverão ser observadas ao

longo da instalação e operação do empreendimento, por

exemplo:

• Plantar mudas típicas do Cerrado, em local a ser indicado

pelo IBRAM, conforme Termo de Compromisso de

Compensação Florestal a ser assinado com o órgão

ambiental;

MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 



MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

• Realizar a compensação ambiental, conforme Termo de

Compromisso de Compensação Ambiental a ser assinado,

com o órgão ambiental;

• Acompanhar diariamente a obra e realizar os programas de

Monitoramento e controle ambiental.



 Programa de Monitoramento das Ações de Limpeza do

Terreno, Remoção da Vegetação e Movimento de Terra;

 Programa de Monitoramento de Efluentes de Obras;

 Programa de Monitoramento de Ruídos de Obras;

 Programa de Monitoramento de Sinalização e Controle de

Tráfego na Obra;

 Programa de Monitoramento de Processos Erosivos;

 Programa de Acompanhamento de Educação Ambiental;

 Programa de Acompanhamento de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos; e

 Programa de Monitoramento de Rios e Córregos.

MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 



CONCLUSÃO
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• Considerando que existe uma importante necessidade que o Poder

Público ofereça novas moradias a população de baixa renda;

• Considerando que a proposta de Uso e Ocupação da área está de

acordo com os zoneamentos urbanísticos e ambientais;

• Considerando que as alternativas de infraestrutura foram propostas

considerando o atendimento da população, levando em consideração as

respostas fornecidas pelas concessionárias de serviços públicos;

• Considerando que as medidas para reduzir e compensar os impactos

ambientais foram previstas ao longo do presente estudo ambiental;

Conclui-se que o projeto atende às legislações ambientais e urbanísticas

existentes e apresenta soluções de infraestrutura aptas a garantir a

viabilidade ambiental do empreendimento, sendo, portanto passível de obter

a LICENÇA PRÉVIA, desde que cumpridas as medidas para reduzir e

compensar os impactos ambientais.
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0
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Thales Thiago Sousa Silva CREA/DF

22706/D

Infraestrutura

Antônio José de Brito CREA/DF

7965/D

Infraestrutura

Lázaro Silva de Oliveira CREA/DF

20159/D

Meio Biótico (Flora)

Patrícia Fernandes do Nascimento CREA/DF

24831/D

Meio físico

Rafael Monteiro Virgílio de Carvalho CRBio

057794/04-D

Meio biótico (Fauna)
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