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Audiência pública do dia 10.08.21 Alto Mangueiral 

Degravação da Audiência Pública para apresentação e discussão do ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA para PARCELAMENTO DE SOLO URBANO, 

referente ao licenciamento ambiental (LICENÇA PRÉVIA - LP) do empreendimento denominado 

Parcelamento de Solo Urbano ALTO MANGUEIRAL, localizado na Região Administrativa de SÃO 

SEBASTIÃO. 

Presidência IBRAM: João Carlos Costa Oliveira.  

Assessoria IBRAM; Antônio Terra 

Apresentação do EIA/RIMA: Verena Felipe Mello.  

Diretor Imobiliário CODHAB: Marcus Palomo 

Conselheiro -  Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social (FUNDHIS): Antônio Moraes 

Dia 10/08/2021. 

Legenda: 

 

(mm:ss) – tempo da fala. 

(...) – palavra ou expressão inaudível. 

(F) – falas de fundo 

(?) – Dúvida. 

 

João Carlos Costa Oliveira (00:00) 

Boa noite a todos. A todos que estão nos acompanhando nesse momento... gostaria de informar que em virtude das 

medidas para o enfrentamento e como medida de precaução em frete a emergência de saúde pública decorrente do 

novo coronavirus estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal a realização dessa audiência pública se dá de forma 

on-line com transmissão ao vivo pelo canal do Brasília Ambiental no Youtube. Essa audiência pública trata da 

apresentação e discussão do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, EIA/RIMA, para 

parcelamento de solo referente ao licenciamento ambiental, licença prévia, do empreendimento parcelamento de solo 

urbano Alto Mangueiral, localizado na Região Administrativa de São Sebastião. Antes da audiência pública 

propriamente dita faremos a leitura dos aspectos legais e das regras para conhecimento de todos e para constar na ata 

da audiência pública que vai compor o processo. A presente audiência pública está sendo realizada no dia 10 de agosto 

de 2021, com início às 19h00 e encerramento previsto para 21h45, isso já incluindo o intervalo de quinze minutos que 

será realizado entre o termino da apresentação do estudo e o início das manifestações dos participantes. A audiência 

pública tem o seguinte embasamento legal: Instrução Normativa IBRAM número 27 de 2020 que instituiu audiência 

pública virtual nos processos de licenciamento ambiental conduzidos pelo Brasília Ambiental e pela Resolução 

CONAMA número 494 de 11 de agosto de 2020 que estabelece em caráter excepcional e temporário nos casos de 

licenciamento ambiental a possibilidade de realização de audiência pública de forma remota por meio da rede mundial 

de computadores durante o período da pandemia do coronavirus COVID-19. Informações gerais da audiência pública. 

Parcelamento de solo Alto Mangueiral processo de licenciamento ambiental 0039100007465/2020-51. Entendimento 

parcelamento de solo Alto Mangueiral localizado na Região Administrativa de São Sebastião. Tipo de licença a ser 

expedida pelo IBRAM licença prévia. Tipo de atividade parcelamento de solo urbano. Interessado empreendedor  

Cooperativa de Mulheres de Samambaia. A empresa responsável pela elaboração do estudo é a Geológica Consultoria 

Ambiental. O aviso da audiência pública foi publicado conforme dispositivo previsto no Artigo Quinto da Lei 5.081 

de 2013 e no site e redes sociais do Brasília Ambiental na internet conforme previsto na Instrução Normativa IBRAM 

número 27 de 06 de agosto de 2020. A documentação e todos os estudos que é objeto da audiência pública estão à 
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disposição do público para consultar na internet no endereço HTTP://WWW.ibram.df.gov.br/. A presente audiência 

pública aberta a qualquer interessado tem por objetivo a apresentação e discussão do estudo de impacto ambiental e 

relatório de impacto ambiental, EIA/RIMA referente ao processo de licenciamento ambiental do Alto Mangueiral, 

bem como colher sugestões e contribuições para o aprimoramento do processo com base na Resolução CONAMA 

numero 09/1987 e na Lei Distrital número 5.081 de 2013. Relembrando que o processo trata-se de um licenciamento 

ambiental trifásico, ou seja, nós teremos licença prévia, LP, licença de instalação, LI e licença de operação, LO. Neste 

momento estamos tratando da licença prévia que trata da viabilidade prévia do empreendimento. A licença de 

instalação e licença de operação serão tratadas posteriormente. Destacar que audiência pública serve para colher 

informações e aprimorar o processo de estudos ambientais. Não é um fórum de decisão, bem como, existem outras 

possibilidades de participação dentro do processo de licenciamento. Acompanhamento do processo no SEI, Ouvidoria, 

apresentação de manifestações por carta e reuniões técnicas. A transmissão da audiência pública virtual está sendo 

realizada no canal do Brasília Ambiental no Youtube. Existe um ponto de acesso físico conforme previsto da 

Resolução CONAMA número 494 de 2020. Já que as pessoas com dificuldade de acesso a internet podem 

acompanhar a audiência pública virtual na Biblioteca da Administração Regional de São Sebastião, situada na Quadra 

101, Área Especial sem número. Por gentileza..já estão aqui na tela as informações. O encaminhamento das 

contribuições e as perguntas podem ser feitas pelo Whatsapp o número 61 99248 9698 em formato de texto ou áudio. 

Repetindo é o número que se encontra na tela 61 99248 9698. E também o e-mail para contribuições que está aí na tela 

que é o e-mail licenciamento.ibram@gmail.com. No site do IBRAM você encontra os formulários para aas 

contribuições. Está aí também na tela o endereço para você baixar os formulários. No Whatsapp e no e-mail podem ser 

encaminhados documentos que serão anexados a ata completa da audiência pública. Então, você pode aproveitar esses 

canais para enviar documentos, arquivos. Lembrando que o chat do Youtube não é um canal válido para o 

encaminhamento de contribuições. O chat ficará aberto para servir de canal exclusivo de interação e de comunicação 

entre os participantes. Qualquer pessoa poderá se manifestar na audiência pública exclusivamente de forma on-line 

por meio do número do Whatsapp e do e-mail que está aí na tela. As manifestações, todas as manifestações será 

admitidas na forma de texto ou áudio, contendo a identificação do interessado, nome completo. Se for representante de 

algum grupo, associação ou entidade incluir o nome completo desta. Ok, pessoal, você podendo fazer manifestações 

fala o nome e se pertencer a alguma entidade colocar o nome e a entidade que pertence. Nome completo. Isso é 

importante para constar aqui na ata da audiência pública. As mensagens que não contenham a identificação do 

interessado não serão validadas e incluídas na audiência pública. As manifestações devem ser realizadas de forma 

objetiva para melhor aproveitamento das contribuições. Essas contribuições que são vinculadas ao tema da audiência 

pública. Estudo ambiental, impactos, aspectos ambientais. E elas devem ser de forma cordial e respeitosa e com áudio 

ou texto devem ser encaminhadas de forma clara para compreensão da mesa. As manifestações devem ser 

encaminhadas preferencialmente na forma de texto, deixando o formato de áudio exclusivamente para aqueles 

participantes que no momento não tenham condições do envio de formato de texto. As manifestações devem ser 

encaminhadas preferencialmente durante a apresentação do EIA/RIMA ou até o final do intervalo para facilitar o 

trabalho de leitura e respostas das manifestações. A ordem de manifestações será de acordo com a ordem de chegada 

das mensagens pelo número do Whatsapp ou pelo e-mail. A manifestação oral do participante poderá ser feita via 

áudio pelo Whatsapp respeitado o tempo de três minutos para cada manifestação individual e de cinco minutos para 

manifestação de representante grupo, associação ou entidade. As mensagens válidas serão agrupadas por temas e 

encaminhadas a mesa para que sejam expostas. Podendo ser lidas, reproduzidas ou expostas pela mesa. E respondidas 

pela mesa que vai compor o Instituto Brasília Ambiental, os consultores ambientais ou o empreendedor. Se não houver 

tempo hábil para responder a todos os questionamentos esses serão respondidos posteriormente e incluídos na ata 

completa da audiência pública. Independente de ter participado ou não da transmissão ao vivo da audiência pública, 

qualquer cidadão poderá no prazo máximo de até dez dias contados da data de realização da audiência pública 

encaminhar suas contribuições, questionamentos ou solicitar anexação de documentação pelo e-mail: esse, uh, ele, ah, 

m de Maria, sulam@ibram.df.gov.br. Repetindo esse, uh, ele, ah, m de Maria, sulam@ibram.df.gov.br, onde serão 

posteriormente respondidas e incluídas na ata completa que será publicada em até trinta dias após a data de realização 

da audiência pública. O vídeo com a transmissão dessa audiência pública ficará disponível no canal do Youtube do 

Brasília Ambiental para que possa ser acessado. Mais informações podem ser verificadas no regulamento da audiência 

pública virtual no site do Brasília Ambiental esse endereço que consta aí na tela. Bem agora regras da audiência 

pública. A audiência pública terá a duração máxima de duas horas, sendo possível antecipar seu encerramento caso 
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todas as manifestações dos interessados tenham sido realizadas e respondidas. Atingido o prazo de duração máxima da 

audiência pública o presidente da sessão poderá prorrogar seu término por mais trinta minutos. A audiência pública 

será dividida em quatro blocos. A abertura, que é isso que está sendo realizada agora incluindo a leitura dos principais 

itens do regulamento, as regras de funcionamento da audiência pública virtual. A segunda parte é a exposição técnica 

de até trinta minutos, ou seja, essa exposição é onde vai ser apresentado o estudo de impacto ambiental e relatório de 

impacto ambiental pela empresa de consultoria Geológica. Depois da apresentação dessa exposição técnica nós 

teremos o intervalo de quinze minutos para organização das perguntas, questionamentos e encaminhamentos das 

manifestações. Logo após o intervalo vamos entrar na terceira etapa que é a leitura e as respostas das manifestações 

enviadas pelos participantes via Whatsapp e via e-mail. Logo após respondidas todas as questões se dará o 

encerramento da audiência pública. Bem, terminando essa parte inicial que é a abertura gostaríamos de chamar agora 

para dar continuidade da audiência pública a senhora Verena Felipe Melo, responsável pela apresentação do estudo de 

impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e coordenadora técnica do estudo. Por favor, Verena. 

Verena Felipe Mello (15:23) 

Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Meu nome é Verena Felipe Melo. Eu estou aqui responsável pela coordenação 

deste estudo de impacto ambiental e aqui hoje comigo eu estou contando com a participação também do senhor 

Marcus José da Cruz Palomo que é o diretor imobiliário da CODHAB, também do conselheiro FUNDHIS que é o 

Fundo de Habitação Interesse Social o senhor Antonio Moraes e, além disso, todos os consultores que participaram 

desse estudo ambiental que a gente vai está apresentando aqui agora para vocês que é objeto dessa audiência. Vou 

passar a tela aqui para começar a apresentação. Então, a gente está falando aqui como já foi referenciado do estudo e 

do relatório de impacto ambiental, EIA/RIMA, do parcelamento de solo denominado Alto Mangueiral que está situado 

na Região Administrativa de São Sebastião e o número do processo é o 39100007465/2020-51. O interessado é a 

Cooperativa de Mulheres de Samambaia (?) (03:39). O objetivo desse estudo, a proposta dessa apresentação é trazer 

um formato mais simplificado do estudo ambiental esclarecendo os aspectos técnicos e compartilhando as 

informações do projeto que estão sendo propostos para Região Administrativa de São Sebastião. É importante a gente 

comentar aqui que a gente está falando de um projeto que se enquadra na política de oferecer moradia de interesse 

social e daí a importância dessa etapa de audiência pública uma vez que ela vai permitir a participação da comunidade 

e a gente vai conseguir incorporar essas contribuições dentro da base do licenciamento ambiental. Então, eu começo 

aqui fazendo uma apresentação da localização e da caracterização geral da área. Essa área está localizada dentro da 

Região Administrativa de São Sebastião e o acesso principal acontece pela Rodovia 001 até mais ou menos o 

entroncamento da DF463. E aqui eu quero fazer um esclarecimento e uma diferenciação importante por que foi objeto 

de algumas perguntas antes dessa audiência que é que esse projeto ele não é o projeto de expansão do Mangueiral. É o 

projeto do Alto Mangueiral. Localizações diferentes. E aí, eu estou identificando nessa figura onde está situado a área 

que está sendo proposta esse estudo para ofertas dessas moradias populares. Então, a gente aqui a partir da terceira 

ponte, coloquei aqui uma setinha para a gente identificar, a gente consegue ver o traçado de acesso até o 

empreendimento que passa ali pela DF001 e percorre até a DF463 e é onde está identificado com a estrela e a 

poligonal vermelha é toda essa área que foi estudada dentro desse projeto, dentro desse estudo. E aí, essa figura 

também traz alguns lugares de referência que é o Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo e a localização da 

Administração Regional onde a gente está tendo a oportunidade de transmitir essa audiência para quem não conseguir 

acesso a internet. Na figura de baixo a gente tem uma visualização de um sobre vôo que a gente fez da área para 

identificar mais ou menos um panorama de que é a área hoje. Ao longo do estudo a gente também vai ter oportunidade 

de detalhar melhor para vocês e explicar melhor de que se trata esse projeto. Então, a área estudada. A área que foi 

estudada dentro desse estudo inclui principalmente esse trecho que está demarcado em azul que engloba as áreas que 

estão ocupadas já por edificações, por outras casas, que a gente consegue incorporar essa parte de regularização dentro 

do estudo para beneficiar a comunidade como um todo e também a área que está identificada na coloração laranja. É 

uma área que está desocupada e ela tem condição de oferecer uma proposta de otimizada para ofertar novas moradias 

voltadas para baixa renda. Os envolvidos no projeto a gente esclarece aqui que então a CODHAB, ela (?) junto a 

COOPERMUSA que esses projetos fossem elaborados para essa área no intuito de oferecer lotes, apartamentos e 

unidades imobiliárias de maneira geral a população de baixa renda que mora no Distrito Federal. Então, a CODHAB 

vem participando desse projeto em conjunto para fornecer informações que possam beneficiar tanto as áreas de 
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regularização como também melhorara a qualidade de vida dos residentes na região e ofertar novas oportunidades de 

moradia. E aí, eu começo a explicar aqui um pouquinho de como é feito o estudo ambiental. Então, primeiramente é 

importante esclarecer que o estudo ambiental ele é uma obrigação exigida pelas Leis Brasileiras e do Distrito Federal. 

E esse estudo ele serva para verificar a viabilidade ambiental da construção dessas ocupações, das construções de 

casas, de apartamentos, para definição de ruas, da proposição de equipamentos e gente está falando de escolas, posto 

de saúde, de comercio de maneira geral e a capacidade que essa área tem para receber esse tipo de ocupação. O estudo 

ele identifica como uma das principais análises desse estudo é de identificar os impactos ambientais negativos e 

positivos. A gente esclarece aqui também o quê que seria os impactos negativos? São aqueles impactos que podem 

trazer de alguma forma prejuízo tanto para as pessoas como também do meio ambiente que existe na região. Então, 

para que o impacto negativo ele tenha um efeito reduzido o estudo ambiental ele tem a capacidade de propor medida 

de controle e medidas de compensação. Por isso que ele é uma etapa tão importante e é uma etapa que acontece em 

uma fase prévia e é exatamente nessa fase onde nos encontramos agora. Como exemplo quando a gente tem algum 

tipo de corte ou supressão de vegetação o estudo ele vem trazendo uma proposta de compensação florestal ou uma 

proposta de compensação ambiental que é uma obrigação dentro da legislação e o estudo reforça esse tipo de atitude. 

E outro exemplo também, outra possibilidade para exemplificar, é com relação à produção de lixo ou determinados 

tipo de resíduos o estudo ele pode trazer apresentações de medidas mitigadoras, de manejo de resíduo e destinação 

adequada de lixo para a gente evitar poluição, ou algum aspecto indesejável ali nos cursos de água, no solo mesmo. E 

como referência dos estudos de impactos ambientais positivos que o estudo traz esse detalhamento dentro AIDs. A 

gente busca identificar o que ele vai trazer de benefício para a população. Então, a gente consegue enxergar dentro 

dessa modalidade de projeto a geração de emprego, a oferta de moradias regulares por essa população e de novas 

moradias, também, para atender essa questão do déficit habitacional. A questão da oferta de equipamentos públicos. A 

melhoria da parte de infraestrutura e melhoria na parte de prestação de serviços. São aspectos positivos que o estudo 

consegue identificar quando ele para analisar o projeto. Todas essas etapas que a gente está relatando aqui, elas são 

organizadas por uma equipe multidisciplinar que a gente está tendo aí o privilégio de participar on-line aqui com a 

gente e que se tiver alguma dúvida específica nós estamos habilitados aqui a prestar os esclarecimentos. E avaliar os 

impactos de todas as fases que virão. O diagnóstico ambiental ele é dividido basicamente em três etapas que é a parte 

do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico. A gente começa aqui a falar do meio físico. E quando a 

gente fala e (?) sobre o meio físico a gente está se referindo ao estudo das características do solo, dos córregos, dos 

recursos minerais que tipo de terreno que existe na área onde este projeto está sendo proposto e onde as edificações já 

existem. Então, foi necessário estudar todos esses elementos para a gente verificar as possibilidades de construção que 

são mais adequadas para esse tipo de atividade. Para evitar alguma análise que possa causar impacto negativo ou 

recomendar que o projeto se adéqüe ou incorpore alguma outra mitigação. No que tange a parte de solo, na parte de 

conformação do relevo, declividade principalmente, a gente verifica que o estudo ele apresenta um contorno suave a 

plano e ele é considerado basicamente plano o terreno. Ele não tem restrições vinculadas à declividade. A gente está 

falando de uma área que é bem plana. Nessa área a gente identificou cada tipologias de solo que são latossolo 

vermelho, latossolo vermelho/amarelo, o cambissolo, e o gleissolo. E cada tipologia dessas está ai exemplificada nessa 

figura, para trazer mais ou menos ilustração para vocês. Onde os latossolos eles estão presente em quase na totalidade 

da área estudada. E a gente entende que esse solo que ele demanda uma atenção especial quando da execução de obras 

para evitar processos erosivos mesmo. Então, é uma recomendação que o estudo vem trazendo nessa fase de 

diagnóstico com relação ao meio físico. E aí eu tenho (?) no estudo do meio biótico que são as plantas e os animais. 

Então, quando a gente está falando em meio biótico a gente subdivide essa análise em duas áreas que são a parte de 

flora e a parte de fauna dentro de toda aquela poligonal que foi estudada e apresentada nos primeiros slides. Então, 

esse tipo de levantamento ele é importante por que ele permite identificar se a área apresenta algum espécime que 

mereça uma atenção especial tanto para flora quanto para fauna. Além disso, a gente também consegue mapear bem o 

que a gente chama de área de preservação permanente nessa etapa, que são as APPs, que são ali dentro desse projeto 

que a gente identificou que são as áreas que estão às margens do córrego, são as margens de beira de rio. Essas áreas 

são protegidas por Lei. Então, elas não podem ser desmatadas para a construção do projeto. Elas devem ser respeitadas 

e recuperadas o quanto possível. Então, dentro dessa caracterização no meio biótico no que tange a flora de maneira 

geral o que a gente identificou e é o que essas imagens procuram registrar para você é que a área ela já está bastante 

alterada. Então, ela guarda poucas espécies nativas da região. Ela tem o predomínio mesmo de uma pastagem e com 

árvores que estão localizadas isoladamente. Essa localização isolada das árvores permitiu que a gente fizesse um senso 
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dentro da área, ou seja, a gente identificou todas as árvores que ainda existem ali. A gente catalogou cada uma delas. 

Então, atualmente a gente também identifica que a paisagem já está bastante alterada e tem alguns espaços que são 

caracterizados pela deposição de lixos, entulhos e até a presença de queimadas pontuais. Dentro do estudo do meio 

biótico a equipe analisou essa parte relacionada a flora. A gente fez um levantamento (?), tipo senso, e foi possível 

identificar 3.100 árvores. Dessas 3.100 árvores 3.048 são árvores nativas e 52 são árvores exóticas, ou seja, que não 

fazem parte do bioma de cerrado. O empreendimento uma vez que se houver supressão dessas espécies, elas estão 

distribuídas de forma bastante espaçadas, mas mesmo assim isso demanda uma ação de compensação florística. Está 

estimado para esse empreendimento, de acordo com o Decreto 39.469 de 2018, está estimado em 15.500 mudas que 

podem ser plantadas ou convertidas em outra modalidade na medida em que a gente for desenvolvida as demais etapas 

do empreendimento a gente consegue em cima do que o Decreto prevê estipular ai a forma de compensação pela 

supressão dessas espécies. Além disso, o estudo também (?) as áreas que estão situadas as margens dos rios, como eu 

disse, que são as áreas identificadas com áreas de preservação permanente. E de maneira geral elas apresentam em um 

bom estado de preservação, mas foi possível identificar alguns trechos que são descontínuos e que tem uma vegetação 

já ocupada, em função de alguma chácara ou edificações que existem ali na área. Essas duas imagens elas trazem mais 

uma referência para que possa ser compreendido como as árvores estão distribuídas de forma espaçada com 

predomínio de pastagem e alguns trechos que a gente já vê ali um solo exposto mesmo que já teve a retirada de toda a 

vegetação. Na parte que está relacionada a parte de fauna, que é o meio biótico lá com relação aos animais, o estudo 

conduziu o trabalho da seguinte forma: foi desenvolvido um plano de trabalho previamente aprovado pelo órgão 

ambiental e nesse plano de trabalho foram definidos quais são as espécies que deveriam ser levantadas e o esforço 

amostral que deve ser empenhado nesse tipo de análise. E com isso o órgão emitiu a autorização ambiental de fauna. 

A autorização ambiental de (?)(18:51) número 11 de 2021 e está substanciada nesse parecer técnico 184 de 2021 

também. Dentro do âmbito do mesmo processo de licenciamento. O levantamento de fauna ele considera mais ou 

menos duas etapas. Uma que é baseada em dados secundários onde foram observados os estudos que já existiam 

dentro do Ribeirão Santo Antonio da Papuda e também o Rio São Bartolomeu. E a etapa de dados primários que 

foram as coletas mesmo e amostragens que foram feitas em campo conforme as figura estão sendo apresentadas aí nos 

meses de março e junho desse ano. Então, a gente está identificando alguma parte da mostragem lá de peixes, como se 

deu aí a busca por algumas espécies e, inclusive, o registro de algumas espécies de sapos e de aves. Quando a gente 

traz os resultados com relação a esse levantamento aqui isso é sempre muito interessante que é com relação a hermeto 

fauna a gente está falando de anfíbios, lagartos e serpentes. Os métodos para fazer esse tipo de coleta e amostragem 

contemplou: armadilha de interceptação e quedas e a busca ativa. E os resultados a gente consegue identificar 47 

espécies que estão relacionadas aos dados secundários e no levantamento primário a gente vê que 12 espécies em 124 

registros. Nenhuma dessas espécies é considerada ameaçada ou endêmica. E aí a gente tem alguns registros de 

espécies que são bioindicadores por que elas são mais sensíveis a determinadas alterações, assim, como o caso de 

algumas cobras e anfíbios. Na parte de mastofauna que são os mamíferos a gente empregou outra metodologia que são 

as parcelas de areia a onde é possível ali identificar a pegada eventualmente de algum animal que passe na região, mas 

também as armadilhas de interceptação e queda e a busca ativa. A busca ativa ela (?) os profissionais rondando no 

campo em determinadas horas para buscar vestígios ou, inclusive, registrar a presença de determinados animais. Isso 

acontece normalmente para vários grupos. A gente tem como resultado nessa parte da mastofauna no levantamento 

secundário de 56 espécies e 17 famílias, como das primárias 08 espécies de 04 famílias. Nenhuma espécie ameaçada 

também. E a gente colocou aqui alguns registros de alguns animais que a gente colocou na foto, que a gente identifica 

nesse slide. Ictiofauna quando a gente trata de aves, também a gente considera o método de busca ativa com 256 

espécies na parte de dados secundários e 126 espécies no que tange os dados primários. Quatro espécies endêmicas e 

uma espécie que ela tem algum grau de ameaça, mas ela ainda não é considerada ameaçada que é o papagaio galego. 

Na parte de entomofauna que é a parte de insetos e abelhas também foram trabalhadas armadilhas atrativas, tipo 

garrafa pet que a gente consegue identificar ai no canto direito da imagem. E nos dados primários a gente identificou 

quatro espécies. A gente já falou ai praticamente das abelhas que são os insetos polinizadores. Então, eles têm uma 

atenção especial, uma representatividade ai na parte de animais bioindicadores. Por fim a gente trabalhou também com 

levantamento de peixes dentro dos córregos que circundam a área, aonde o método de amostragem foi a rede arrasto e 

peneiras. Os dados secundários permitiram bem do lá do Córrego Mastogrande e do Rio São Bartolomeu um 

levantamento de 36 espécies e nos dados primários a gente conseguiu identificar nove espécies, sendo que, uma 

espécie foi exótica e nenhuma espécie está ameaçada também ou restrita com relação a extinção. Agora a gente entra 
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aqui na etapa do estudo socioeconômico que é o meio antrópico do estudo. Então, quando a gente fala nessa 

caracterização socioeconômica a gente está se referindo as características sócias e econômicas dessa população que 

serão diretamente ou indiretamente afetadas pelo projeto. Então, nessa etapa a gente trabalhou e abrangeu algumas 

regiões administrativas. A Região Administrativa de São Sebastião obviamente por que está incorporado o 

empreendimento, mas também de forma indireta Jardim Botânico e Lago Sul. As informações que foram coletadas de 

dados já existentes principalmente disponibilizados pela CODEPLAN, mas também o estudo fez uma enquete ela 

trabalhou com entrevista com os moradores e lideranças comunitárias. E aqui nos próximos slides a gente vai falar um 

pouquinho do que aconteceu e como se deu esse estudo. É muito importante ouvir a comunidade nesse processo por 

que a gente precisa entender bem as necessidades e as expectativas para conseguir compatibilizar o estudo ambiental e 

também impor um processo de regularização e da oferta de novas moradias. Essa área ela tem sofrido uma 

significativa ocupação irregular a gente consegue visualizar pela imagem por onde a gente caminhou. E perfil 

socioeconômico é a população de baixa renda. Então, o estudo ele indica que esse projeto do Alto Mangueiral uma vez 

que ele estiver integrado com essa área de regularização ele consegue trazer melhorias para a região junto com os 

moradores que já estão ali. Nesse estudo a primeira etapa considera sempre o levantamento de estudo de dados 

secundários, que são dados estatísticos pré-existentes com relação a infraestrutura que já existe, o deslocamento que as 

pessoas fazem, a idade, a faixa etária, e a situação desse domicílio aonde a fonte principal é a CODEPLAN com o 

PDAD. E na segunda etapa a gente trabalhou com os dados de levantamento primário que são as pesquisas de campo. 

Então, são as entrevistas com os moradores e com as lideranças comunitárias ali no meio urbano e o registro 

fotográfico. Esse mapa, ele está identificando os principais bairros onde foram aplicados ali os questionários. Então, a 

gente tem o que está identificado em verde que é o questionário de Céu Azul. O que está no amarelo é o Residencial 

Oeste. O que está em roxinho é bairro de São Bartolomeu. O azul mais clarinho Tradicional. O vermelho que é o Bora 

Manso. E a parte em marrom seria o Vila do Boa. Então, foram aplicados questionários em todos esses bairros 

principalmente ali para ouvir a comunidade que está mais diretamente relacionada e afetada pela composição do 

empreendimento. E aí esses gráficos aqui são só para mostrar para vocês as maiores carências que foram relatadas 

pelos entrevistados desses bairros diretamente ligados ao empreendimento. A gente está falando aqui de segurança, 

transporte público, falta de lazer e equipamentos públicos. Esses foram os principais registros de demanda que a 

população apontou e que o estudo vem incorporando esse tipo de solicitação. Isso é muito importante. Além disso, 

também, o estudo ele identificou a questão de uma carência da comunidade com relação a qualidade do transporte 

público, principalmente ali no bairro Vila do Boa e expansão. A gente coloca aqui uma foto onde a gente consegue vê 

e extrair a ausência de calçadas, ausência de paradas para pegar o ônibus, em fim, o deslocamento dessa comunidade 

de maneira geral foi considerado como péssimo que é esse gráfico está fazendo o apontamento. E também a gente 

consegue identificar a inexistência de infraestrutura mesmo, deposição de lixo, a questão de poeira ou lama dentro 

desses espaços por conta de uma ausência de um pavimento adequado. Então, o estudo vem incorporando para que 

possa ser apontadas ou apresentadas melhorias para essa comunidade que já está lá e para composição da nova área 

que incorpore isso esse tipo de melhorias. Outro ponto interessante que esse estudo trouxe também foi a percepção 

quanto a implantação desse parcelamento na área do empreendimento. Isso foi apontado, assim, o empreendimento o 

Alto Mangueiral uma vez implantado e trazendo essa integração social ele é encarado de forma positiva pela 

comunidade, por que ele pode de fato ofertar e compatibilizar as necessidades com relação a segurança, a transporte, a 

equipamentos públicos, a disposição de áreas de lazer. Então, de maneira geral o estudo ele traz um resultado, uma 

expectativa positiva com relação a implantação desse empreendimento. A percepção da população local lá 

entrevistada. Então, a proposta ela visa a promover essa integração social com a previsão de locais livres de uso 

público, de áreas verdes e equipamentos comunitários para suprir as carências dos espaços estudados e para fornecer 

também nova qualificação para a área. Isso é possível. E ai a gente entra então, na parte de apresentação da proposta 

de uso e ocupação que está sendo colocado. Nesse sentido aqui é importante da gente relatar que essa proposta ela 

pode sofrer alteração dentro do processo de licenciamento urbanístico e ela também é um primeiro cenário que está 

sendo desenvolvido em parceria com o governo e com os interessados. Então, ela é uma área que destina a 

implantação de novas moradias voltadas para a baixa renda por meio de uma política urbana do Governo do Distrito 

Federal, um programa de política urbana. Esse projeto de parcelamento ele tem o objetivo de criar além dessas 

moradias, a prestação de serviços, de comércio, de áreas verdes e de equipamentos comunitários e ele pode sim 

trabalhar no suprimento de carências das demandas que existem no local, principalmente, quando a gente fala de 

equipamentos públicos e comunitários. Esse projeto ele respeita os critérios de ocupação previstos pela legislação, 
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trazidos pelas diretrizes regionais que existem. São diretrizes urbanísticas. Ele tem como referência o quantitativo de 

6.000 unidades previstas para serem implantadas na área desocupada. Então, ele pode trazer uma população 

aproximada de 19.000 habitantes, mas ele pode beneficiar uma população muito maior por que ele inclui a área de 

regularização. É importante novamente frisar que essa proposta que a gente vai apresentar aqui no slide anterior ele é 

um primeiro cenário. Ele pode sim sofre alteração. Desde que ele respeite as normas vigentes. Como a gente está 

nessa fase de estudo prévio, licenciamento prévio o ideal é que a gente trabalhe esse projeto incluir sistema de ruas, 

interligação com as áreas já existentes, permitindo uma maior conectividade e recebendo ai as análises junto aos 

órgãos do Distrito Federal. Quando a gente olha essa poligonal principalmente relacionada a área desocupada tudo que 

a gente vê ai em amarelo clarinho é uma proposta para residências unifamiliares que são os lotes que a gente fala do 

fornecimento de lotes. E o que a gente vê em um verde mais escuro seriam as residências multifamiliares, seriam os 

apartamentos. O que está em vermelho é uma proposição de comércio local para a prestação de serviços. Toda essa 

área que está em azul também são áreas de equipamentos públicos comunitários que são áreas doadas pelo governo 

para poder atender um percentual de instalação de serviços de segurança, de educação, de saúde e o que a gente 

consegue enxergar ai no bojo, também são áreas para comércio e serviços institucionais. A área do córrego fica ali 

preservada como área de proteção permanente. E uma faixa em verde clara são áreas de espaços livres de uso público 

que elas estão ali permeadas entre o meio do projeto. Então, essa é uma primeira proposta para trazer melhorias e 

conectar os sistemas viários que já existem ali. O estudo, então, ele considera a avaliação ali de cenários. Basicamente 

foram cenários que foram propostos, foram avaliados, nesse estudo, que é o cenário número um que ele considera a 

não implantação do empreendimento, ou seja, a área não recebe as novas moradias e o cenário número dois que 

considera a implantação do empreendimento, assim, como o plano de uso cumprindo todas as diretrizes urbanísticas e 

ambientais existentes. O cenário um dentro da avaliação ele traz uma preocupação que uma vez que a área continue 

desocupada ela pode sofrer ocupação irregular e conseqüentemente os aspectos de planejamento urbano e social ficam 

prejudicados e os ambientais também. Então, a gente pode ver uma cidade que vai evoluir sem planejamento, sem a 

infraestrutura adequada e sem os equipamentos adequados. Essas são as ponderações com relação ao cenário número 

um. E o cenário número dois ele traz de fato mais viabilidade e ele se mostra mais adequado por que ele busca atender 

as premissas ambientais, linkar o planejamento urbano com as áreas que já estão ocupadas em regularização e 

melhorar a estrutura urbana e a oferta de novas residências e de novos equipamentos e infraestrutura para aquela 

comunidade. Infraestrutura. Então, quando a gente entra nesse tema infraestrutura a gente, então, desenvolve ali o que 

as concessionárias responderam para nós no desenvolvimento desse projeto. Foram realizadas consultas para CAESB, 

CEB, NOVACAP e SLU para entender das concessionárias qual seriam nossas alternativas de atendimento a essa 

população. E aí a gente começa a entrar tema a tema. Quando a gente está falando na parte de sistema de 

abastecimento de água a CAESB informa que não existe um sistema implantado ou projetado, mas ela apresenta 

algumas alternativas. Alternativa um: o empreendimento pode se interligar com o sistema que existe ali perto. Então, a 

concessionária mencionou que o sistema produtor Paranoá Sul ele poderia atender essa demanda da região, mas ela 

não tem previsão para conclusão dessas obras. E o que foi verificado também, que se encontra em estudo, é a 

verificação da capacidade de atendimento do sistema de captação do Córrego Cabeça de Veado, que é um sistema que 

já existe e que complementa o atendimento de habitantes da região do Jardim Botânico e Lago Sul. Então, essas são 

alternativas que estão sendo estudadas. E como alternativa secundária o projeto ele pode trazer ali como solução 

dependente de abastecimento a perfuração de poços tubulares que vão atender a demanda dessa população. Então, essa 

é uma alternativa considerada viável pela CAESB, mas aí o empreendedor os interessados, eles precisam garantir as 

autorizações de perfurações desses poços para fornecimento dessa água. 

João Carlos Costa Oliveira (37:11) 

Verena? 

Verena Felipe Mello (37:12) 

Oi. 

João Carlos Costa Oliveira (37:15) 

Já se passaram 30 minutos, ok, a gente vai dar mais 15 minutos para você concluir a apresentação, ok, pessoal? 
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Verena Felipe Melo (37:26) 

Perfeito. Já estamos quase acabando então. Seguindo em relação ao esgotamento sanitário. Com relação ao 

esgotamento sanitário a CAESB informa que não há sistema de esgotamento implantado, projetado para o 

atendimento desse empreendimento. E a viabilidade técnica para atender e isso se considera a construção de obras de 

reforma e reforma da ETE de São Sebastião. Então, existe uma estação de tratamento, ela precisa ter reforma de 

ampliação para que ela consiga absorver a proposta de ocupação desse empreendimento e se interligar a um sistema já 

existente. Então, nesse sentido os responsáveis pelo empreendimento vão realizar as obras para promover as melhorias 

que se fizerem necessário. Com relação ao sistema de coleta de águas de chuva. A gente está falando ai das águas que 

escoam com relação ao sistema público a NOVACAP informa que existe uma rede de sistema de águas implantadas ai 

e que faz parte do lançamento do Jardim Botânico três. O empreendimento ele pode, se essa rede tiver capacidade, se 

interligar a ele ou prevê seu próprio lançamento elaborando um projeto completo e específico prevendo ali as medidas 

de amortização para a parte de drenagem e dispositivos de infiltração e detenção das águas pluviais que são as águas 

da chuva. Energia elétrica. A CEB informou que existe viabilidade de fornecimento da energia elétrica para esses 

imóveis que serão construídos e ressalva que o desenvolvimento desse estudo ele pode ser eventualmente indicar uma 

necessidade de expansão depois, mas isso também fica a cargo do empreendedor para prover esse desenvolvimento 

específico e permitir a instalação desses equipamentos de iluminação pública. Coleta de lixo. Então, o SLU ele é o 

responsável pela coleta de lixo na região. Ele se encontra equipado e preparado para essa coleta na área estudada, uma 

vez que ele já atende ali a coleta de resíduos residenciais e comerciais. E por não haver impactos significativos com 

relação a capacidade de realização desse serviço isso pode ser absorvido pela concessionária. De maneira geral então, 

após as manifestações das concessionárias a gente encontra alternativas e soluções para viabilizar esse 

empreendimento. Todos os projetos, estudos técnicos solicitados pelas concessionárias eles deverão ser elaborados 

com mais detalhes nas etapas seguintes do licenciamento e, alem disso, esses projetos eles são sempre aprovados, 

antes de qualquer tipo de implantação, eles são aprovados para que seja de conformidade com as exigências de cada 

uma delas. Impactos ambientais. A parte de impactos ambientais é onde a gente pega todos esses resultados e avalia 

isso dentro de cada etapa do licenciamento. Então, a parte de planejamento, a parte de instalação e ai vai vinculando e 

criando uma matriz para ver como é que vai se dá os impactos dentro cada meio que a gente abordou aqui 

anteriormente. A gente trabalha com o método de avaliação que é a lista de checagem onde a gente foi classificando 

cada um desses impactos positivo e negativo com relação a ocorrência, incidência, abrangência, duração, tempo, 

reversibilidade e magnitude para a gente conseguir dimensionar quais são as recomendações que esse estudo vai fazer 

para essa proposta de ocupação. Então, tendo em vista essa análise de todos esses check list que foi feito lá atrás ele 

alertou com relação ao acompanhamento de algumas fases, desenvolvimento do projeto. E foi projetas medidas 

mitigadoras e compensatórias que devem ser observadas ao longo do processo de instalação e de operação desse 

empreendimento. Por exemplo, o plantio de mudas que foi uma coisa que a gente já relatou lá no início aonde deve ser 

assinado lá um termo de compensação florestal junto com o órgão ambiental. Também a realização de uma 

compensação ambiental que é uma obrigação legal do empreendimento isso é validado junto com órgão e os 

programas de monitoramento e controle. Eles estão elencados aqui nesse slide. Então, o estudo ele conclui assim com 

uma série de programas que são recomendados e serem adotados ao longo do desenvolvimento da obra para a gente 

mitigar todos os impactos. Esses programas estão listados aqui. Tudo isso relacionado com o diagnóstico que foi feito 

lá atrás. Então, de maneira rápida também, efluentes de obras, ações de limpeza, remoção de vegetação, 

movimentação de terra, monitoramento de processos erosivos, educação ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos 

e monitoramento dos córregos. Então, para concluir, o estudo considera que existe uma importante necessidade do 

poder público oferecer esse tipo de novas moradias a população de baixa renda. O estudo considera que a proposta ela 

traz (?) zoneamento urbanístico e ambiental e assim ela deve prosseguir independente das operações que ela sofra. As 

alternativas de infraestrutura elas foram propostas considerando o atendimento da população e elas levam em 

consideração as propostas fornecidas pelas concessionárias e as medidas que são apresentadas de compensação, de 

redução dos impactos foram previstas. Isso tudo conclui e tem muita gente termina e conclui que o projeto ele atende 

as legislações ambientais e apresenta soluções e alternativas para infraestrutura de uma forma apta da viabilidade do 

empreendimento e trazendo ai a possibilidade de emissão de licença prévia uma vez que sejam cumpridas e acatadas 

as recomendações dos impactos ambientais. Então, aqui está a equipe técnica que participou desse estudo e agora eu 

concluo a apresentação e fico a disposição de vocês para a gente fazer todos os esclarecimentos. Obrigada. 
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João Carlos Costa Oliveira (44:30) 

Obrigado, Verena, pela apresentação. Nós agora vamos a um intervalo de quine minutos. São 19h58 no caso a gente 

volta 08h13, oito horas e treze minutos a gente volta ai para organizar as perguntas que foram feita e na seqüência a 

gente volta para responder todas as perguntas e manifestações. Ok, pessoal.  

 

Parte 2  

João Carlos Costa Oliveira (00:00) 

Oi, pessoal, estamos de volta após um intervalo de 15 minutos. Retornando aqui aos trabalhos chegaram duas 

perguntas a mesa e ainda está disponível para quem quiser fazer perguntas podem utilizar os canais aí do Whatsapp e 

o e-mail do IBRAM. A primeira pergunta foi da Hosana Alves do Nascimento. Ela gostaria de saber como será a 

compensação ambiental e se podemos ter acesso? Em relação ao processo de compensação ambiental ele se dará na 

fase de licença de instalação, onde o empreendedor encaminha todos os projetos. Os projetos de drenagem, de 

pavimentação, rede de esgoto, de rede de energia elétrica e em cima desses projetos é realizado o cálculo do valor da 

compensação ambiental. Aqui no IBRAM existe uma técnica que trata especificamente desse assunto. Após o cálculo 

é firmado um termo de compromisso com o empreendedor para realizar o pagamento da compensação ambiental e ele 

será aplicado em uma unidade de conservação na região afetada pelo empreendimento. Então, serão destinados aí a 

região de São Sebastião. Verena, você que fazer alguma consideração em relação à compensação ambiental?   

Verena Felipe Melo (02:37) 

Opa. Está me ouvindo? Perfeito. Eu acho que isso é importante que você já relatou mesmo é uma fase subseqüente 

com relação ao licenciamento e de fato com a assinatura desse termo dentro da LOCAF que é a unidade do órgão é 

que vai ser deliberado como esse recurso vai ser destinado e  IBRAM tem sempre um prerrogativa de trabalhar com os 

pactos regionais para destinação desses recursos e as áreas prioritárias. É só essa consideração.  

João Carlos Costa Oliveira (03:16) 

A segunda pergunta é da senhora Maria Marta Ramalho. Ela pergunta se seria possível ter esse material que está sendo 

transformado em vídeo e em PDF posteriormente? Então, senhora Maria Marta, o vídeo ficará disponível no site...o 

vídeoda audiência pública ficará disponível por 10 dias e durante esse período qualquer pessoa pode fazer novas 

contribuições, perguntas, enviar documentos. O IBRAM tem a obrigação de responder nesse período durante 10 dias. 

E esses documentos farão parte do processo de licenciamento ambiental. A apresentação que a Verena acabou de 

realizar ela também será incorporada ao IBRAM e vamos disponibilizar no site do IBRAM junto com os estudos 

ambientais. Então, pessoal, vocês podem ficar tranqüilos que todo esse material, o vídeo, em PDF estarão disponíveis 

no site do IBRAM. Só um minuto aqui eu vou passar aqui para o nosso servidor Antonio Terra que ele quer fazer 

algumas considerações.  

Antonio Terra (04:30) 

Boa noite. Com relação a essa questão da senhora Maria Marta, no canal do Youtube a audiência pública fica 

disponível lá no canal do Youtube. Podendo ser acessado a qualquer momento e o prazo que foi citado com relação de 

10 dias o encaminhamento de algum questionamento, alguma pergunta, alguma manifestação, posterior a audiência 

pública, então, conforme regulamento da audiência pública em até 10 dias pode ser encaminhado esse questionamento 

pelo meio do IBRAM. E a resposta ela é incorporada a ata completa da audiência pública que é publicada também no 

site do IBRAM em até 30 dias após a data da realização da audiência pública. E apresentação que foi feita pela Verena 

da Geo Lógica ela também fica disponível no site do IBRAM junto da aba referente a audiência pública desse 

empreendimento, onde consta o regulamento e os estudos ambientais que foram apresentados e que vão a objeto aqui 

do estudo.  

João Carlos Costa Oliveira (05:55) 
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...Temos mais algum tempo ai. Vamos aguardar mais alguns minutos vê se chega alguma pergunta. Caso não chegue 

vamos dar por encerrado, mas vamos aguardar mais alguns minutos ainda. 

Antonio Terra (06:13) 

Verena, se vocês ainda quiserem fazer alguma complementação da audiência pública, alguma parte ai do estudo que 

faltou detalhar um pouquinho para o pessoal ganhar mais algum tempinho para encaminhar as perguntas ou então, a 

representação ai da CODAHB se quiser fazer alguma manifestação ou empreendimento mais algum esclarecimento 

adicional vocês fiquem a vontade. 

Verena Felipe Mello (06:40) 

Perfeito, Antonio. Eu vou passar a palavra então, para o diretor imobiliário que é o Marcus José Palomo para dar uma 

palavrinha para vocês.  

Marcus José Palomo (06:52) 

Boa noite, meu nome é Marcus Palomo. Sou diretor imobiliário da CODAHB. Estou representando a CODAHB nesse 

empreendimento. Primeiro para parabenizar pela organização da audiência pública. É indispensável a participação da 

sociedade para melhoria dos projetos e para o crescimento institucional (?). Esse empreendimento nos chama a 

atenção porque para a CODAHB em especial é o maior empreendimento já feito em observância a Lei 3.877 com a 

participação das entidades habitacionais. Aqui eu estou falando de cooperativas e associações que tem como 

finalidade a promoção de habitação. Estamos falando aqui de 6.000 habitações para uma cidade que tem um déficit 

habitacional muito maior. Somente a fila da CODAHB se pensarmos nos inscritos e habilitados são 108.000 pessoas. 

Se pensarmos no número total de inscritos chegamos a 500.000 pessoas. Então, nós não podemos nos furtar de gerar 

habitação que é um direito social, ou seja, a moradia que é o direito social, dando um conceito um pouco mais amplo. 

Lá previsto no Artigo Sexto da Constituição Federal e associar isso ao Artigo Primeiro para promover essas pessoas o 

princípio tão valorado que é a dignidade da pessoa humana. E é nessa linha que a CODAHB abraça esse projeto e 

como dito é o maior já feito até (?) em parceria com as entidades e na absoluta observância na legislação pertinente. 

(?) nós teríamos um único empreendimento maior que esse na história da CODAHB que era o Itapoã Parque com 

12.000 unidades, mas esse é um empreendimento direto da CODAHB a fora isso todas as entregas terminaram por 

serem menores. Então, agradeço a todos e gostaria que se fosse observado a importância e a relevância social de um 

empreendimento de interesse social para gerar moradia para as pessoas. 

Verena Felipe Mello (09:09) 

Eu queria só complementar aqui que foi uma pergunta que foi feita sobre a distribuição das unidades. Como será feita 

a distribuição dessas unidades? Então, o Palomo pode também fazer esse esclarecimento aqui para nós nesse 

momento.  

Marcus Palomo (09:26) 

Sim, claro, perfeitamente. Posso falar? (Pode). Em princípio entre 5.800 e 6.000 unidades habitacionais, sendo elas 

multifamiliares e unifamiliares. Nós não tratamos dessa forma como lote porque a CODAHB não pode em razão de 

uma decisão do Tribunal de Contas 6406, interferir diretamente na forma na qual o projeto está sendo conduzido pela 

entidade responsável, até por que eu não posso simultaneamente entregar unidades habitacionais prontos. Mas esse 

projeto, pelo menos em nível de daquilo que nos foi trazido como projeto inicial, que inclui tanto unidades 

multifamiliares, quando eu falo de multifamiliares são prédios, e unifamiliares que podem ser lotes ou casas 

construídas. Em princípio não se caminha necessariamente para lotes. Essa distribuição ela não é feita a pessoas ela é 

feita, em razão da legislação, as entidades habitacionais que vão formar suas demandas, ou seja, irão apresentar os 

associados interessados em participar do empreendimento e assim que esses nomes são passados para a CODAHB 

somente para averiguar p cumprimento da legislação, ou seja, se o cidadão já teve imóvel no Distrito Federal, se reside 

no DF a cinco anos, se tem renda familiar compatível, ou seja, o papel da CODAHB neste caso a em nível de 

demanda, ou seja, de observar esses que serão beneficiados pelo empreendimento é no sentido de observar o rigoroso 
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cumprimento da norma quanto a possibilidade de participar dos programas habitacionais da CODAHB. Sendo, certo 

que hoje são 308 entidades aproximadamente já credenciadas, dos quais essas unidades serão disponibilizadas e estão 

sendo disponibilizadas de forma igualitária a todas elas para que possa formar a demanda, ou seja, para que pessoas 

interessadas dentro do Distrito Federal possam participar desse ou de qualquer outro empreendimento imobiliário quer 

conduzido por elas ou produzido pela própria CODAHB.  

João Carlos Costa Oliveira (11:33) 

Obrigado pelos esclarecimentos. Chegou mais uma pergunta aqui a mesa da cristalorganits.com. Mesmo a audiência 

não ser deliberativa poderá ocorrer mudanças no empreendimento com críticas e sugestões da sociedade? Com 

certeza. É para isso que serve a audiência pública. Ela para incorporar sugestões da sociedade. As sugestões do ponto 

de vista do ponto de vista ambiental, por exemplo, se alguém propuser algum novo programa de monitoramento e 

mitigação dos impactos esse programa, por exemplo, não está contemplando o estudo, o IBRAM dentro de sua 

prerrogativa poderá exigir, por exemplo, esse programa de monitoramento para ser incorporado e o empreendedor 

executar esse programa que não foi previsto no estudo. Se forem críticas e sugestões do ponto de vista urbanística isso 

aí ele será levado para SEDUR para junto com o conselho de planejamento ver se é possível incorporar essas 

sugestões da sociedade, mas realmente é como, assim, é para isso que serve a audiência pública, por que a gente fica 

muito feliz quando a gente recebe essas contribuições da sociedade.  

Antonio Terra (13:07) 

Só complementando, aqui o que o Julio não destacou, é importante além da audiência pública existem também os 

outros canais de contribuição durante o processo de licenciamento ambiental e depois existe também toda a fase que é 

relacionada com licenciamento ambiental e do licenciamento urbanístico. Se alguém ainda quiser detalhar ou o 

pessoal da CODAHB tem alguma questão mais relevante em termos do projeto, se existe alguma outra questão dentro 

por parte do licenciamento urbanístico de a possibilidade de alteração do projeto pode ficar a vontade.  

Verena Felipe Mello (1352) 

Eu vou só fazer uma complementação, então, é além desse processo de licenciamento ambiental que tramita dentro do 

IBRAM que é aparte ambiental pauta dessa conversa hoje aqui, é tem também tramitando o processo de licenciamento 

urbanístico na SEDUR e é nesse processo que a gente vai incorporando também as alterações relacionadas às 

diretrizes urbanísticas que existem na região. Então, ele é um licenciamento também que é tratado lá. E a gente 

trabalha com aprovação de topografia, com edição de diretrizes regionais, diretrizes específicas, com a parte de análise 

documental. Então, assim, é um rito bem criterioso e a gente só aprova esse estudo urbanístico depois que o 

empreendimento passa ali pelo conselho de planejamento. Até esse momento, sim e é possível e são bem vindas as 

contribuições e as formas de alteração e revisão desse desenho para poder atender melhor a comunidade.  

Marcus Palomo (15:03) 

O que eu queria comentar é da alegria de ver atrás dos servidores do IBRAM os objetivos do desenvolvimento 

sustentável, da cidade sustentável, inclusive, que é determinado pela (?) quando eu vejo (?) atrás a gente percebe essa 

lógica da cidade sustentável como prioridade do órgão. Parabéns. Não poderia deixar de colocar o painel atrás de 

vocês.  

João Carlos Costa Oliveira (15:30) 

Verena, aproveitando essa questão urbanística chegou outra pergunta da cristalorganits.com, ele pergunta como ficará 

o fluxo de veículos nessa região que já tem problemas de engarrafamento? Gostaria que Verena dessa uma...como se 

trata do projeto urbanístico desse uma explicação como ficará o fluxo de veículo na região? 

Verena Felipe Mello (16:00) 

Como a gente estava propondo de fato a ampliação do novo bairro de uma cidade, o sistema viário ele já previsto para 

comportar a movimentação de veículos que..que..de habitação que isso está sendo proposto. Então, assim, o traçado lá 
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a gente vê várias vias, novas vias largas com dimensões adequadas para atender esse fluxo que é essa nova população 

trará e, também, para dar maior fluidez para a área de regularização. Então, ali como a gente identificou nos slides sem 

calçadas, sem dimensionamento adequado, um sistema viário totalmente incompatível até fluxos de veículos de 

transporte público. A questão da acessibilidade isso é muito importante as calçadas. Então, e assim, o estudo de 

tráfego ele é previsto também na fase de licenciamento urbanístico e ele tem a categorização lá de quais são os 

empreendimentos e a partir de que metragem o empreendimento vai está enquadrado para o desenvolvimento desse 

estudo. Então, assim, ele é um documento que será elaborado em uma etapa posterior. (17:22) 

João Carlos Costa Oliveira (17:22) 

Oi, Verena, chegou outra pergunta aqui da cristalorgnits.com ele pergunta aqui sobre a capacidade do suporte dos 

corpos hídricos por mais essa impermeabilização nas microbacias locais já que tem a linha vermelha em São 

Sebastião?  

Verena Felipe Mello (17:43) 

Uma coisa importante para colocar é que o estudo ele prevê, inclusive, o estudo ambiental ele prevê programas de 

monitoramento dos corpos hídricos. Então, qualquer lançamento a ser feito nesse córrego e ai eu estou me referindo 

principalmente a parte da chuva, do lançamento de águas pluviais, por que a gente não tem como solução o 

lançamento de esgoto, isso vai acontecer direto em uma estação de tratamento que é a orientação da CAESB. Então, o 

lançamento de águas pluviais que pode vir ai dentro desse córrego ele é sempre preconizado, assim, acontece antes o 

projeto que é aprovado junto a NOVACAP aonde são previstas bacias de infiltração, dispositivos de retenção, de 

velocidade, de amortecimento da água que vai chegar no córrego e esses pontos de lançamentos eles precisam ser 

outorgados junto com ADASA. Isso é um ponto tratado dentro do licenciamento ambiental. Então, assim, existem 

normatizam que regulamentam isso e elas será atendidas. Não tem como não atende-las para garantir a capacidade de 

recebimento do córrego.  

João Carlos Costa Oliveira (19:06) 

Complementando pessoal o que a Verena falou, o Distrito Federal é um dos poucos estados da federação que exige 

para que todo empreendimento, novo empreendimento, que vai realizar expelir a água da chuva em corpo hídrico, em 

rio, lagos, é necessário uma outorga prévia da ADASA que é uma agência que regula esse lançamento de águas 

pluviais. Você tem que fazer um projeto, elaborar, ser aprovado pela ADASA e depois de você construir, você vai 

receber uma outorga definitiva para fazer o lançamento de água da chuva nos corpos hídricos, ou seja, rios e em lagos. 

Essa regulamentação serve justamente para isso para mitigar, minimizar os impactos das águas pluviais nos corpos 

hídricos do DF. Chegou outra pergunta aqui. Também relacionado aos projetos urbanísticos e da mesma 

cristalorganits.com. ele pergunta: como ficará a pressão nos serviços públicos, locais de saúde, segurança e educação 

com mais moradores novos do Alto Mangueiral? 

Verena Felipe Mello (20:40) 

Eu vou só fazer uma colocação e o Palomo vai complementar aqui. Um dos grandes benefícios desse projeto quando a 

gente articula uma área desocupada com uma área ocupada tem a possibilidade de compensar equipamentos públicos. 

Então, uma área que hoje não prevê esses equipamentos públicos que é o que a gente vê nas áreas que estão 

consolidadas, mas de forma irregular, quando você trabalha com a regularização urbanística você consegue prevê um 

somatório de equipamentos que vai atender todo mundo que está ali em volta. Então, o projeto tem esse objetivo 

compensar equipamentos públicos nas áreas que estão ocupadas para trazer as melhorias. E esses equipamentos 

públicos são doados para o governo e o governo consegue instituir em função do tamanho dos lotes quais os serviços 

que serão ofertados ali, se é segurança, se é saúde e se é de educação. Ele vai articulando ali em função da estrutura 

desses lotes. Palomo. 

Marcus Palomo (21:45) 
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(?) obrigado. É que necessariamente em um projeto de regularização fundiária, que é uma parte dele, ele tem que 

previsão de 10 por cento dessa área para fim de equipamento público. E no caso (?) 15 por cento de equipamento 

público. Portanto quando se faz estudo no caso do Itapoã Parque, como está acontecendo no Alto Mangueiral e, assim 

sucessivamente, o estudo que é feito para que seja aprovado e essa é uma das grandes vantagens é exatamente é 

permitir que se possa compensar à sociedade a ausência da presença do estado com esses novos empreendimentos o 

estado encontra espaços que ele não tinha como uma cidade como São Sebastião que ela nasce de forma informal, o 

que a gente diria ocupação informal, e que essa regularização fundiária tem como oferta ela tende a trazer para a 

margem da legalidade aquilo que aconteceu de forma informal, de modo informal, o grande beneficio da sociedade 

como todo, mesmo aqueles que não estão diretamente relacionados ao empreendimento, mas é exatamente essa 

possibilidade de ter as áreas destinadas para equipamento público. Muitas vezes o Estado tenta levar uma delegacia, 

um hospital, ou um posto de saúde e, assim sucessivamente, ele tem até recurso mais não tem onde fazer. E esse 

empreendimento vai fazer aqui tem espaço para UBS, ali tem espaço para uma escola, logo ali adiante tem espaço para 

o terminal rodoviário e assim sucessivamente. Então, é um ganho gigantesco para a sociedade.  

Verena Felipe Mello (23:27) 

Você estava mudo a gente não te ouviu. 

João Carlos Costa Oliveira (23:35) 

Oi, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa audiência pública e reiterar que o vídeo da 

audiência será disponível no canal Youtube do Brasília Ambiental e toda a documentação referente aos estudos, a 

apresentação estarão disponíveis no site do IBRAM por mais 10 dias e nós poderemos...e durante 10 dias nós 

estaremos recebendo novas contribuições das pessoas que desejam fazer suas contribuições no decorrer desses 10 dias. 

Por fim, como não tem mais nenhuma pergunta declaro encerrada essa audiência pública. Boa noite a todos e 

obrigado.  

Verena Felipe Mello(24:30) 

(?) só quero fazer mais um desfecho, somente um desfecho ( Voz de Homem: um minuto) com a palavra do Moraes, 

que é conselheiro da FUNDHIS para a gente encerrar.  

Senhor Moraes (24:38) 

Primeiro como representante dos movimentos sociais e das cooperativas agradecer o Governo do Distrito Federal por 

ter tido a iniciativa de acreditar nos movimentos sociais para empreender esse projeto e também ao IBRAM pela 

celeridade e seriedade que vem sendo parceiro, entendeu, desse empreendimento. Nós sabemos da grande 

responsabilidade de trazer desenvolvimento com sustentabilidade, com a ecologia, com desenvolvimento para a 

comunidade. E dizer para a comunidade que esse empreendimento alem de está sendo ofertado para a comunidade ele 

também está custeando boa parte para regularização das áreas adjacentes, com projeto urbanístico, projeto ambiental e 

então, os movimentos sociais cooperativas e associações só tem a agradecer ao Governo do Distrito Federal e 

CODAHB e ao IBRAM por essa iniciativa de fazer esse projeto em parceria conosco.  

Verena Felipe Mello (25:30) 

Obrigada pessoal, boa noite.  

João Carlos Costa Oliveira (25:37) 

Ok. Repetindo, como não chegou mais nenhuma pergunta aqui na mesa e todas as perguntas que chegaram foram 

respondidas nós estamos encerrando a presente audiência pública. Obrigado a todos e uma boa noite.  

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

 

 

Ofício Nº 667/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 17 de agosto de 2021.

Senhor Representante,

 

Em atenção ao Processo 00391-00007465/2020-51, referente ao licenciamento
ambiental para a vidade Parcelamento de Solo Urbano (Novo), de interesse COOPERATIVA DE
MULHERES DE SAMAMBAIA - COOPERMUSA. CNPJ: 04.102.520/0001-66, conforma audiencia pública
realizada no dia 10 de agosto de 2021, encaminhamos ques onamento recebido pelo IBRAM. (E-mail
(68098514) e Formulário AUDIÊNCIA PUBLICA VIRTUAL - PERGUNTA (68098733))

A pergunta e a resposta devem ser incorporadas a Ata Completa da audiencia pública. 

 

 

Atenciosamente,

 

PATRÍCIA KWIATKOWSKI

Superintendente de Licenciamento Ambiental - Substituta

 

 

À

COOPERATIVA DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COOPERMUSA

E-mail: verena2@geologicadf.com.br;  igor@geologicadf.com.br

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA KWIATKOWSKI - Matr.0263755-3,
Superintendente de Licenciamento Ambiental-Substituto(a), em 17/08/2021, às 17:01,
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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 68099189 código CRC= A66EB217.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 5° andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5630
Site: - www.ibram.df.gov.br

00391-00007465/2020-51 Doc. SEI/GDF 68099189

mailto:verena2@geologicadf.com.br
mailto:igor@geologicadf.com.br
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AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL 

 
  ALTO MANGUEIRAL  

LICENÇA PRÉVIA – LP PARA PARCELAMENTO DE SOLO URBANO 

INTERESSADO/EMPREENDEDOR: COOPERATIVA DE MULHERES DE 

SAMAMBAIA – COOPERMUSA 

Brasília 

Ambiental - 

Governo do 

Distrito Federal 

 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

 
 

1. DADOS DO PARTICIPANTE  

Nome do Responsável pela 

Contribuição: 
Maria Silvana Santos da Silva 

Telefone: (61) 991279792 

Entidade/ Associação (opcional):  Moradora do Bairro Vila do Boa  

Cargo (opcional): Técnica em Secretariado 

 

2. DADOS GERAIS DA CONTRIBUIÇÃO 

Indique o tema do estudo ambiental a que se refere à Contribuição Área Pública ocupada no local de construção do Alto Mangueiral 
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Escreva aqui sua Contribuição: 

 

Prezados, bom dia! 

 

 

Tenho uma dúvida em relação a uma área do projeto que está ocupado por famílias e também por 

equipamentos públicos, como por exemplo: um campo sintético, uma PEC, um parquinho e uma quadra 

coberta.  Essa área está dentro do projeto do Alto Mangueiral no projeto oficial que foi apresentado na 

Audiência Pública Virtual Parcelamento Alto Mangueiral, no dia 10 de agosto de 2021. A pergunta é, essa 

área realmente será desocupada, as pessoas e equipamentos serão retirados ou não?  
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Favor marque aqui se anexou arquivo  

(Arquivos com tamanho superior a 20 MB devem ser enviados por link) 

          Área ocupada e com equipamento 

Públicos, Localizada na Vila do Boa – São Sebastião DF. 

 

 

   

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

 

 

Ofício Nº 674/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 19 de agosto de 2021.

Senhor Representante,

 

Em atenção ao Processo 00391-00007465/2020-51, referente ao licenciamento
ambiental para a vidade Parcelamento de Solo Urbano (Novo), de interesse COOPERATIVA DE
MULHERES DE SAMAMBAIA - COOPERMUSA. CNPJ: 04.102.520/0001-66, conforma audiencia pública
realizada no dia 10 de agosto de 2021, encaminhamos questionamento recebido pelo IBRAM. 

E-mail (68300313) 

E-mail (68300536) 

Formulário (68300597) 

 

A pergunta e a resposta devem ser incorporadas a Ata Completa da audiencia pública. 

 

 

 

Atenciosamente,

 

ALISSON SANTOS NEVES

Superintendente de Licenciamento Ambiental

 

À

COOPERATIVA DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COOPERMUSA

E-mail: verena2@geologicadf.com.br;  igor@geologicadf.com.br

Documento assinado eletronicamente por ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 19/08/2021, às 20:40, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 68301141 código CRC= AE48CF85.

mailto:verena2@geologicadf.com.br
mailto:igor@geologicadf.com.br
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AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL 

 
  ALTO MANGUEIRAL  

LICENÇA PRÉVIA – LP PARA PARCELAMENTO DE SOLO URBANO 

INTERESSADO/EMPREENDEDOR: COOPERATIVA DE MULHERES DE 

SAMAMBAIA – COOPERMUSA 

Brasília 

Ambiental - 

Governo do 

Distrito Federal 

 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

 
 

1. DADOS DO PARTICIPANTE  

Nome do Responsável pela 

Contribuição: 
CRISTIANO SANTOS DA SILVA 

Telefone: (61) 991418820 

Entidade/ Associação (opcional):  SOS VILA DO BOA 

Cargo (opcional): LIDERANÇA COMUNITARIA 

 

2. DADOS GERAIS DA CONTRIBUIÇÃO 

Indique o tema do estudo ambiental a que se refere à Contribuição ARÉA DE LAZER DO BAIRRO 

Escreva aqui sua Contribuição: 

 

 

 

O questionamento de todos os moradores e da comissão do grupo SOS VILA DO BOA, trata-

se de duas áreas já ocupadas que constam no projeto do  

bairro alto mangueiral, onde uma delas já desta sendo utilizada a muito tempo, pelos 

moradores, e o caso da quadra de esporte localizada atras da escola classe vila do boa, e a outra 

e o campo sintético localizado nas proximidades da escola também, e outra área já esta sendo 

ocupada por moradias. 

A sugestão do grupo e que seja feito as alterações no projeto agora, retirando essas áreas, com 

a intenção de não atrapalhar o andamento do projeto, ou até mesmo tendo que derrubar as casas 

das pessoas mais necessitadas que construiu suas casas com muito suor. 

 

Jã são mais de 1000 famílias que residem na área onde consta no projeto do alto mangueiral, e 

na quadra e no campo mais de 200 crianças dividem o espaço para suas práticas de atividades 

físicas. 

 

 

Desde já grato pela compreensão 

 

Atenciosamente comissão do sos vila do boa. 19/08/2021 
 

 

Favor marque aqui se anexou arquivo  

(Arquivos com tamanho superior a 20 MB devem ser enviados por link) 
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19/08/2021 Email – antonio.terra@ibram.df.gov.br

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail 1/1

Gostaria de saber como vai ficar essa área ao redor do campo
sintético do Vila do boa se vai vai ficar ou não como vai ficar nossa
situação

Wc82697@gmail.com

Wellington Carvalho <wc82697@gmail.com>
ter 17/08/2021 21:48

Para:Superintendência de Licenciamento Ambiental <sulam@ibram.df.gov.br>;

mailto:Wc82697@gmail.com


Carta  323 /2021 

Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. 

A/C 

ALISSON SANTOS NEVES 

Superintendente de Licenciamento Ambiental 

Superintendência de Licenciamento Ambiental - SULAM 

IBRAM – Instituto Brasília Ambiental 

SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - Asa Norte 

CEP: 70.750-543 

Brasília – DF 

 

Interessado: Cooperativa de Mulheres de Samambaia - COOPERMUSA 

Assunto: Resposta às perguntas elaboradas por meio do Formulário de 
apresentação de contribuição 
 
Referência: Ofício Nº 667/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM (68099189) / Oficio 

Nº 674/2021 – IBRAM/PRESI/SULAM (68301141) 

 
1) Contribuição: Prezados, bom dia! Tenho uma dúvida em relação a uma área 
do projeto que está ocupado por famílias e também por equipamentos públicos, 
como por exemplo: um campo sintético, uma PEC, um parquinho e uma quadra 
coberta. Essa área está dentro do projeto do Alto Mangueiral no projeto oficial 
que foi apresentado na Audiência Pública Virtual Parcelamento Alto Mangueiral, 
no dia 10 de agosto de 2021. A pergunta é, essa área realmente será 
desocupada, as pessoas e equipamentos serão retirados ou não?  

Maria Silvana Santos da Silva 
Moradora do Bairro Vila do Boa 

Técnica em Secretariado. 
Resposta: Em atenção à pergunta feita pela Srª Maria Silvana Santos da Silva, 
por meio do Formulário De Apresentação De Contribuição, que nos foi 
repassado através do Ofício Nº 667/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM (68099189), 
a empresa Geológica Consultoria Ambiental (empresa responsável pela 
elaboração do estudo ambiental) esclarece que o Projeto do Alto Mangueiral, 
apresentado na Audiência Pública, é passível de sofrer alterações em função do 
processo de licenciamento urbanístico que incorporou à área de estudo a parte 
de regularização. Portanto, a versão que foi apresentada não se trata da versão 
final. Nesse sentido, observando as contribuições que foram apresentadas, 
informamos que o desenho urbanístico apresentado na audiência sofrerá 
alterações a fim de manter os equipamentos ali existentes (como o campo 
sintético, uma PEC, um parquinho e uma quadra coberta). Ou seja, a 
manutenção desses equipamentos foi considerada importante para proporcionar 
à sociedade a qualificação dos espaços públicos. Sobre as pessoas que ali 
residem, esclarecemos que a proposta considera que a regularização das 
unidades imobiliárias a partir de um marco temporal, uma vez que a remoção 
não é uma situação desejável. 

Geo Lógica Consultoria Ambiental 



2) Contribuição: O questionamento de todos os moradores e da comissão do 
grupo SOS VILA DO BOA, trata-se de duas áreas já ocupadas que constam no 
projeto do bairro alto mangueiral, onde uma delas já desta sendo utilizada a 
muito tempo, pelos moradores, e o caso da quadra de esporte localizada atrás 
da escola classe vila da boa, e a outra e o campo sintético localizado nas 
proximidades da escola também, e outra área já está sendo ocupada por 
moradias. A sugestão do grupo e que seja feito as alterações no projeto agora, 
retirando essas áreas, com a intenção de não atrapalhar o andamento do projeto, 
ou até mesmo tendo que derrubar as casas das pessoas mais necessitadas que 
construiu suas casas com muito suor. Já são mais de 1000 famílias que residem 
na área onde consta no projeto do alto mangueiral, e na quadra e no campo mais 
de 200 crianças dividem o espaço para suas práticas de atividades físicas.  
Desde já grato pela compreensão. Atenciosamente comissão do SOS vila do 
boa. 19/08/2021 

Cristiano Santos da Silva 
Liderança comunitária 

SOS Vila do Boa. 
 

Resposta: Em atenção à pergunta feita pela Srº Cristiano Santos da Silva, por meio do 

Formulário De Apresentação De Contribuição, que nos foi repassado através do 

Ofício 674/2021 – IBRAM/PRESI/SULAM (68301141), a empresa Geológica 

Consultoria Ambiental (empresa responsável pela elaboração do estudo ambiental) 

esclarece, corroborando com os aspectos apontados no item anterior, e agradecendo 

mais uma vez as contribuições que vem sendo apresentadas pela comunidade. 

Prezado Cristiano Santos Silva, recebemos outras considerações no mesmo sentido 

dos elementos que foram expostos no seu formulário de contribuição. Portanto, 

reiteramos que: em atenção às contribuições que foram apresentadas, o desenho 

urbanístico apresentado na audiência pública sofrerá alterações a fim de manter os 

equipamentos ali existentes (como o campo sintético, uma PEC, um parquinho e uma 

quadra coberta), uma vez que ficou registrado pela comunidade a importância de 

manutenção desses equipamentos para proporcionar à sociedade a qualificação dos 

espaços públicos. As contribuições foram enviadas para os responsáveis, bem como a 

preocupação com as famílias que ali residem. 

A área estudada abarca o trecho ocupado por casas e residências e esclarecemos que 

estes espaços deverão ser incorporados à fase de regularização, pois a remoção não é 

uma situação desejável. 

Cabe esclarecer, também, que ao longo dos anos (e atualmente) foi observado que as 

áreas desocupadas, na poligonal do projeto, vêm sofrendo uma ocupação gradativa, 

reduzindo os espaços livres necessários para criação de novos equipamentos públicos 

e áreas verdes que beneficiarão a todos da região.  

A ocupação de forma irregular também não é desejável. À medida que áreas 

desocupadas são ocupadas sem o devido planejamento, torna-se mais difícil prover 

espaços livres de uso público e dispor de áreas que irão melhorar a infraestrutura da 

região. A coletividade deverá ser sempre observada nesse aspecto. Portanto, a 

recomendação é criar um marco temporal para viabilizar a regularização das famílias 

que ali residem há um determinado tempo. 

Geo Lógica Consultoria Ambiental 
 



3) Contribuição: Gostaria de saber como vai ficar essa área ao redor do campo sintético 

do Vila do boa se vai ficar ou não como vai ficar nossa situação. 

Wellington Carvalho 
 

Resposta: Em atenção à pergunta feita pela Srº Welligton Carvalho, por meio do envio 

de e-mail, que nos foi repassado através do Ofício 674/2021 – 

IBRAM/PRESI/SULAM (68301141), a empresa Geológica Consultoria Ambiental 

(empresa responsável pela elaboração do estudo ambiental) esclarece, corroborando 

com os aspectos apontados no item anterior (sugerimos a leitura do que foi 

exposto nas respostas acima), que as áreas de equipamentos e atualmente ocupadas 

serão tratadas no âmbito da regularização.  

As contribuições foram enviadas para os responsáveis no sentido de incorporar esses 

espaços e manter os equipamentos de lazer que a comunidade registra como sendo 

importantes. 

Geo Lógica Consultoria Ambiental 
 

 


