
LA TORRE MEIRELES

 Parcelamento de solo urbano

 Gleba particular

(La Torre – Clube de Cultura e Lazer Ltda)

 9,99 ha (área topográfica)

 Santa Maria, Distrito Federal

Acesso pelas interseções da rodovia BR-040 com a 
Avenida Alagado, Avenida Santa Maria ou com a 
rodovia VC-371, todos os acessos seguindo para a via 
da QR 518, conjunto A

 Processo de licenciamento ambiental:                    
00391-00003099/2020-61



LA TORRE MEIRELES – LOCALIZAÇÃO



LA TORRE MEIRELES – LOCALIZAÇÃO



LA TORRE MEIRELES – ACESSOS



LA TORRE MEIRELES
HISTÓRICO DE USO DA GLEBA

Até o final da década de 1970 a gleba era coberta por 
vegetação nativa de Cerrado

A partir do final dessa década a cobertura vegetal natural 
foi substituída por atividades rurais (pastagem), sendo 
mantida poucas árvores de Cerrado na metade norte da gleba

 Na década de 2010 iniciou-se o desuso gradativo da gleba 
para pastagem, favorecendo a regeneração natural da flora 
típica de cerrado sentido restrito

 Lei Distrital nº 6.364/2019 e nº 6.520/2020 caracteriza 
como área abandonada (espaço de produção rural sem 
exploração produtiva há pelo menos 36 meses e não 
formalmente caracterizado como área de pousio)



LA TORRE MEIRELES – HISTÓRICO DE USO DA GLEBA 



LA TORRE MEIRELES
USO ATUAL DA ÁREA

 Está sem exploração produtiva

 Coberta por regeneração natural de 
árvores típicas do Cerrado, em 
diferentes estágios de desenvolvimento

 Área abandonada (Lei 6.520/2020):                   
espaço de produção rural sem 
exploração produtiva há pelo menos 
36 meses e não formalmente 
caracterizado como área de pousio

 Há 2 trilhas de pedestres, que 
servem como atalho para a comunidade 
deslocar-se de sua origem ou destino 
até os pontos de ônibus situado nas 
margens da rodovia BR-040

 Não gera emprego e renda







LA TORRE MEIRELES
USO PROJETADO PARA A GLEBA

 Estudo Preliminar de Urbanismo aprovado pelo Parecer Técnico     
nº 999/2021 – SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR

 Ofício nº 1.053/2021 – SEDUH/GAB – Notifica o IBRAM sobre a 
aprovação do EPU para o licenciamento ambiental prévio

 7 Lotes CSII 3 (4,17 ha) – Comerciais, de Prestação de Serviços, 
Industriais e Institucionais de Porte Regional

 2 Lotes CSII 2 (0,77 ha)

 1 Lote CSIIR 3 (2,46 ha) – Misto

 2 Lotes Inst EP – EPC (0,50 ha)

 Espaço Livre de Uso Público – ELUP (0,63 ha)

 Equipamento Público Urbano – EPU (0,37 ha)

 Sistema de Circulação (1,10 ha)

 População Fixa Máxima de 1.500 habitantes (454 Domicílios)

 População Flutuante 2.351 usuários/dia



PROJETO DE URBANISMO





CONDIÇÕES QUE
MOTIVAM O USO PROPOSTO

 Localização no PDOT 

 100% Zona Urbana Consolidada (ZUC)

A ZUC é composta por áreas 
predominantemente urbanizadas ou em processo 
de urbanização, servidas de infraestrutura e 
equipamentos comunitários

Atende as diretrizes da ZUC ao desenvolver as 
potencialidades desse núcleo urbano, 
incrementando a dinâmica interna promovendo o 
uso diversificado, de forma a otimizar o transporte 
público, a oferta de empregos e a utilização da 
infraestrutura urbana e dos equipamentos públicos, 
em especial do limite leste do núcleo urbano de 
Santa Maria



ZONEAMENTO TERRITORIAL



CONDIÇÕES QUE
MOTIVAM O USO PROPOSTO

 Situa-se ao longo do corredor de transporte 
(rodovia BR-040 e DF-003 – EPIA) – eixo de 
conexão entre núcleos urbanos consolidados 
(Luziânia/GO, Valparaíso de Goiás, Santa Maria, 
Park Way, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, 
Guará, SIA, Plano Piloto, Sudoeste/Octogonal, 
Cruzeiro e outros núcleos urbanos no sentido norte 
do Distrito Federal)

 Polo gerador de empregos e de oferta de serviços, 
complementando as ocupações residenciais existentes 
na vizinhança

 Contribui para suprir parte da demanda imobiliária 
do Distrito Federal e, indiretamente, prevenir a 
ocupação desordenada do solo



 Situa-se num vazio urbano, numa área apta para o tipo de 
ocupação proposto e que possui importante função para a 
estruturação urbanística do Setor Meireles de Santa Maria

Alinha-se ao PDOT, art. 8º, inciso IX, pois otimiza e 
prioriza a ocupação urbana em áreas com infraestrutura 
implantada e em vazios urbanos das áreas consolidadas, 
aproveitando a capacidade instalada

 Diminui custos de implantação, operação e manutenção 
da infraestrutura urbana na região

 Conformidade com as Diretrizes Urbanísticas do Setor 
Habitacional Meireles – DIUR 06/2016  (Zona B) –
destinadas, preferencialmente, para atividades econômicas 
de grande e médio porte dada à articulação com as rodovias 
BR-040 e DF-290

 Conformidade com a DIUPE 06/2019

CONDIÇÕES QUE                                             
MOTIVAM O USO PROPOSTO



ZONEAMENTO DA DIUR 06/2016



ZONEAMENTO DA DIUPE 06/2019



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

 Não se situa em qualquer unidade de conservação

 Não possui APP ou outras áreas não edificantes por 
restrições ambientais

 Unidades hidrográficas do ribeirões Santa Maria e 
Saia Velha, nas bacias hidrográficas do rio Corumbá e do 
rio São Bartolomeu, região hidrográfica do rio Paraná

 Ribeirão Santa Maria (Classe 2) – Resolução do 
CRH/DF 02/2014 – corpo receptor do efluente pluvial

 Ribeirão Alagado (Classe 2) – Resolução do CRH/DF 
02/2014 – corpo receptor do efluente sanitário



HIDROGRAFIA



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

 Rochas da unidade MNPpr3 do Grupo Paranoá 
(Metarritmito Arenoso)

 Não há afloramentos rochosos

 Latossolo vermelho: profundos, bem drenados e 
mais resistentes aos processos erosivos

 Terreno suave ondulado a plano (declividade < 8%)

 Classificação geotécnica do solo
 Solos com consistência muito mole a mole nos 
primeiros metros
 Sujeitos a recalques 
 Não tem fatores de risco para escorregamentos e 
desmoronamentos

 Predomínio de baixa susceptibilidade à erosão com 
incrustações de média susceptibilidade à erosão



GEOLOGIA  – ROCHAS 



PEDOLOGIA  – SOLO 



DECLIVIDADE (DUARTE et. al)



SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

 Hidrogeologia
 Domínio poroso = sistema P1
 Domínio fraturado = sistema R3/Q3
 Ensaio de infiltração 
 Condutividade hidráulica superficial alta
 Áreas de recargas regionais de aquífero, resultante da 
combinação de solos profundos e bem drenados sobre as 
unidades arenosas R3/Q3 e declividades baixas

 Não existem áreas úmidas

 Não existem grotas secas (Decreto Distrital 30.315/2009)

 Cobertura vegetal original modificada a partir do final da 
década de 1970  para o uso rural

A partir da década de 2010 iniciou o desuso gradativo e 
favoreceu o processo de regeneração natural da vegetação 
típica de cerrado sentido restrito



HIDROGEOLOGIA



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

 2 tipos fitofisionômicos

 Cerrado sensu stricto antropizado
 Campo sujo

 Paisagem caracteriza-se pela baixa densidade arbórea e 
predomínio de cobertura vegetal exótica ao Cerrado

 Inventário florestal será executado para obtenção da LI

 O Relatório de Fauna concluiu que a fauna silvestre 
não sofre riscos diretos significativos com a implantação 
do LA TORRE MEIRELES

 Fauna silvestre foi afugentada com a alteração da 
cobertura vegetal para uso rural e a expansão urbana





ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO



SUBZONEAMENTO DO ZEE



MAPAS DE RISCOS DO ZEE-DF

TIPO CLASSE
ÁREA 

(ha)
ÁREA 

(%)

Perda de Área de Recarga de 
Aquífero

Alto 0,26 2,56

Muito Alto 9,74 97,44

Perda de Solo por Erosão
Baixo 0,34 3,37

Alto 9,66 96,63

Contaminação do Subsolo
Alto 0,34 3,37

Muito Alto 9,66 96,63

Perda de Vegetação de Cerrado Ausência



CARACTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS

 Situação de ocupação de domicílios em Santa Maria
 Casa própria quitada 57,4%
Alugado 29,1%
 Casa própria, pagando prestação 6,5%
 Cedido 5,3%

 Ocupação da PEA por atividade em Santa Maria
 Serviços 70,1%
 Comércio 21,8%
 Indústria 7,2%

 Local de exercício do trabalho
 Plano Piloto 37,8%
 Santa Maria 25,6%
 Outras localidades 6,1%



 Demanda média para o uso misto: 2,74 L/s

 Demanda média para os usos comercial, serviços, 
industrial e institucional: 3,66 L/s

 Demanda média para o EPC: 0,25 L/s

 Demanda média para o ELUP: 0,05 L/s

 Demanda média total: 6,70 L/s

 Demanda máxima diária: 8,05 L/s

 Demanda máxima horária: 12,07 L/s

 Perdas: 35%

 Vazão de Distribuição: 18,57 L/s

 Termo de Viabilidade Técnica da CAESB nº 008/2021 
recomenda interligar diretamente o LA TORRE ao atual 
sistema que abastece Santa Maria, que será reforçado pelo 
Sistema Produtor Corumbá

INFRAESTRUTURA  SANITÁRIA
ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA



INFRAESTRUTURA  SANITÁRIA
ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA



ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA



 Vazão média de uso misto: 1,92 L/s

 Vazão média para os usos comercial, serviços, industrial 
e institucional: 2,56 L/s

 Vazão média para o EPC: 0,18 L/s

 Vazão média total: 4,66 L/s

 Vazão máxima diária: 5,59 L/s

 Vazão máxima horária: 8,38 L/s

 Concebidas 3 alternativas de esgotamento sanitário
Alternativa 1: interliga ao ponto recomendado pela 
CAESB contornando  a zona urbana
Alternativa 2: interliga num emissário em projeção e 
contorna a zona urbana
Alternativa 3: interliga ao ponto recomendado pela 
CAESB atravessando as Quadras 417/18 e 517/18

INFRAESTRUTURA  SANITÁRIA
ESGOTAMENTO  SANITÁRIO



INFRAESTRUTURA  SANITÁRIA
ESGOTAMENTO  SANITÁRIO



ESGOTAMENTO  SANITÁRIO – ALTERNATIVA 1



ESGOTAMENTO  SANITÁRIO – ALTERNATIVA 2



ESGOTAMENTO  SANITÁRIO – ALTERNATIVA 3



INFRAESTRUTURA SANITÁRIA
DRENAGEM  PLUVIAL

 Dimensionamento de acordo com a Lei Complementar 
nº 929/2017 e Resolução da ADASA nº 09/2011

 Concebidos 3 cenários:
 Cenário 1: sem sistema de amortecimento in loco, 
com taxa de permeabilidade do MDE/URB
 Cenário 2: sistema de amortecimento in loco, com 
100% de permeabilidade nos lotes > 600m²
 Cenário 3: sistema de amortecimento in loco, com 
possibilidade de falha ou ineficácia do sistema e 
permeabilidade média entre os cenários 1 e 2

 Vazão máxima de saída da bacia de detenção: 243,83 L/s



DRENAGEM  PLUVIAL



IMPACTOS POSITIVOS

 Valorização das terras
 Conversão da gleba para uso urbano
 Melhoria da infraestrutura urbana na região

 Ocupação ordenada do solo
Aproveitamento do vazio urbano em vez de ocupar 
novas áreas, onde seriam modificadas as 
características naturais do ambiente
 Melhor aproveitamento do espaço em termos 
urbanísticos e de infraestrutura
Atendimento às normas urbanísticas e ambientais
 Consolidação do setor urbano

 Otimização da função social da terra



 Oferta imobiliária para parcela da população que 
reside em imóveis alugados (29%) ou cedidos (5%) 
adquirir a casa própria e de outras localidades do DF

 Oferta de imóveis para comércio e serviços, 
atividades que correspondem a 22% e 70% da 
ocupação da população de Santa Maria, permitindo 
fixar parte da população dessa RA que trabalha em 
outras RA (75%) e diminuir a pressão sobre a 
mobilidade urbana entre as RA

 Geração de emprego, ocupação, renda e tributos 
durante as etapas de planejamento, construção e de 
ocupação do LA TORRE MEIRELES

IMPACTOS POSITIVOS



IMPACTOS NEGATIVOS                            
EFETIVOS E POTENCIAIS

 Supressão da vegetação

Afugentamento da fauna
 Supressão vegetal (abrigo, alimentos e espaços)
 Movimentação de solo e ruídos

 Poluição atmosférica
 Emissão de gases e particulados
 Suspensão de poeira

 Poluição sonora

 Poluição e assoreamento do ribeirão Santa Maria

 Redução da recarga dos aquíferos
 Sobreposição do sistema P1 na unidade R3/Q3, em 
terreno plano, configura área propícia a recarga



IMPACTOS NEGATIVOS                             
EFETIVOS E POTENCIAIS

 Contaminação da água subterrânea

 Consumo de água subterrânea 
 Uso durante as obras 

Alteração do microclima
 Substituição da vegetação por asfalto, concreto 
e outros materiais que absorvem e irradiam calor
 Mudanças na ventilação
 Formação de ilhas de calor

 Compactação do solo
 Selamento superficial
 Redução da infiltração das águas pluviais
Aumento do escoamento superficial

 Ocorrência de processos erosivos



IMPACTOS NEGATIVOS                            
EFETIVOS E POTENCIAIS

 Contaminação do solo e subsolo

 Consumo de recursos minerais (solo, areia, brita, cimento)

 Geração de resíduos sólidos da construção civil

Atração de animais cosmopolitas (ratos, baratas, moscas)

 Consumo de água 

 Geração de esgoto

 Geração de resíduos sólidos urbanos

 Águas pluviais

 Consumo de energia elétrica

 Proliferação de zoonoses



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS PREVENTIVAS

 Interligar o canteiro de obras ao sistema de 
esgotamento sanitário operado pela CAESB ou instalar 
fossas sépticas no canteiro de obras 

 Perfurar o(s) poço(s) tubular(es) em consonância com a 
Outorga Prévia, dotando de área de proteção sanitária, 
cerca, sinalização e hidrômetro;

 Interligar o abastecimento de água do canteiro de obras 
ao sistema produtor da CAESB

 Racionalizar o uso da água para evitar desperdícios

 Implantar sistema de drenagem pluvial 

Abastecer e lubrificar o maquinário em local em local 
com piso impermeável, dotado de cobertura e de 
canaletas de contenção interligadas ao SAO



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS PREVENTIVAS

 Efetuar manutenções preventivas em toda a frota

 Não instalar oficina mecânica no canteiro de obras

 Usar barreiras de contenção de material betuminoso 
para evitar a contaminação do solo e do ribeirão Santa 
Maria durante as atividades de pavimentação asfáltica, 
em especial no período chuvoso

 Orientar os motoristas de caminhões, de veículos e 
os operadores das máquinas utilizadas na obra acerca 
da velocidade máxima e da prática de direção 
defensiva, visando evitar a suspensão de poeira com o 
tráfego de veículos e a ocorrência de acidentes

 Proibir a queima de quaisquer resíduos sólidos

Atender as diretrizes do PGRCC

 Estocar o top soil para uso como substrato na 
reposição da cobertura vegetal das áreas alteradas



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS PREVENTIVAS

 Incluir no sistema de drenagem pluvial, antes do ponto 
de lançamento final das águas pluviais no canal artificial 
de drenagem urbana, bacias de qualidade e vazão para 
conter resíduos, sedimentos, regularizar a vazão, 
preservar o referido dispositivo de drenagem pluvial e a 
calha do corpo receptor

 Manter o subsolo exposto pelo menor tempo durante as 
movimentações de solo

 Realizar manutenções preventivas na rede de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
drenagem de águas pluviais

 Efetuar o correto acondicionamento, armazenamento, 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, 
segregando-os, ao menos, em orgânico e seco/reciclável

 Monitorar a qualidade das águas do ribeirão Santa 
Maria e das águas subterrâneas explotadas, nos pontos de 
amostragem a serem indicados no respectivo PBA



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS CORRETIVAS

 Recuperar a trechos degradados da gleba com a 
implantação do projeto urbanístico

 Executar manutenções corretivas para reparar todos os 
equipamentos, máquinas e veículos utilizados na obra que 
estiverem emitindo gases acima dos níveis máximos 
permitidos, gerando ruído excessivo ou vazando fluidos, 
imediatamente ao detectar o defeito

Aspergir água nos locais onde houver suspensão de 
poeira no ar até assenta-la

 Promover o imediato descarte dos resíduos orgânicos 
que gerarem mau cheiro ou atrairem animais sinantrópicos

 Esgotar imediatamente qualquer fossa séptica que 
extravasar efluente sanitário ou que apresentar defeito



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS CORRETIVAS

 Desinstalar as fossas sépticas após a interligação do 
canteiro de obras ao sistema de esgoto sanitário operado 
pela CAESB

 Remediar o derramamento de combustíveis e lubrificantes 
no solo

 Obturar ou lacrar o(s) poço(s) tubular(es) profundo(s) 
após a interligação do canteiro de obras ao sistema de 
abastecimento de água operado pela CAESB

 Promover a recuperação de processos erosivos incipientes

 Reparar imediatamente os sistemas de abastecimento de 
água, esgoto sanitário e drenagem pluvial assim que 
apresentarem defeito em seus respectivos funcionamentos

 Repor a vegetação nos trechos das áreas verdes com solo 
exposto às intempéries



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS MITIGADORAS

 Instruir e orientar todos os trabalhadores sobre as 
questões e condicionantes ambientais da obra através 
de atividades de educação ambiental

 Retirar eventuais abrigos da fauna na gleba, 
removendo-se ninhos e tocas encontradas antes de 
suprimir as árvores

 Limitar a retirada da cobertura vegetal somente nos 
trechos previstos para urbanização constantes no EPU 
e nos projetos de infraestrutura

 Retirar a vegetação de forma gradativa, 
segmentando a obra em trechos para evitar a 
exposição prolongada do solo às intempéries e a 
suspensão de poeira no ar

 Estocar o top soil para utiliza-lo na reposição vegetal



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS MITIGADORAS

 Enclausurar as máquinas, equipamentos e atividades 
que emitam sons acima dos níveis tolerados

 Usar protetor auricular ou abafador para reduzir os 
ruídos emitidos acima dos níveis permitidos

Aspergir água no solo durante a obra para manter as 
superfícies úmidas e diminuir a suspensão de partículas 
no ar, assim como aspergir os montes de agregados, o 
top soil e os locais onde haja movimentação de solo

 Promover o reuso da água decantada da lavagem de 
betoneiras 

 Utilizar caminhões pipa e limpa fossa outorgados pela 
ADASA

 Instalar rede de drenagem de águas pluviais com 
sistema de retenção de poluentes, em conformidade com 
a Resolução da ADASA nº 09/2011



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS MITIGADORAS

 Implantar vias de serviços no canteiro e na frente de 
obras, por onde as máquinas pesadas e veículos devem 
preferencialmente transitar

 Instalar lava rodas na saída do canteiro de obras

 Manejar os resíduos sólidos de acordo com as 
diretrizes indicadas no PGRCC

 Utilizar materiais de origem mineral (areia, brita, 
cimento e outros minerais) apenas de fornecedores que 
possuam as licenças ambientais vigentes

 Utilizar madeira certificada proveniente de 
fornecedores licenciados

 Construir edículas para abrigar os contentores de lixo 
das unidades residenciais

 Instalar lâmpadas de baixo consumo (LED) nas áreas 
comuns dos edifícios e na iluminação pública



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS MITIGADORAS

 Instalar dispositivos economizadores de energia elétrica 
(sensores de presença) nas áreas comuns dos edifícios 

 Instalar dispositivo economizador de água no sistema de 
abastecimento (redutor de vazão e arejador) 

 Instalar dispositivo economizador de água no sistema de 
descarga (duplo acionamento de descarga nas bacias sanitárias) 

 Efetuar o acompanhamento periódico da obra em relação ao 
atendimento das condicionantes fixadas na LI e a execução dos 
programas de monitoramento e de educação ambiental

 Repor e manter a cobertura vegetal (projeto paisagístico) no 
terreno do MEIRELES MRV para as áreas verdes  não 
possuírem trechos com solo exposto



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

 Efetuar a compensação florestal nos termos do 
Decreto Distrital nº 39.469/2018

 Realizar a compensação ambiental nos termos das 
Instruções Normativas nos 76/2010 e 001/2013 do 
IBRAM



MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MONITORAMENTO AMBIENTAL

 Plano de Acompanhamento das Ações de Limpeza do 
Terreno, Remoção da Vegetação e Espécies da Fauna e 
Movimento de Terra

 Plano de Acompanhamento de Recursos Hídricos e de 
Efluentes de Obras

 Plano de Acompanhamento de Ruídos de Obras e 
Emissões Atmosféricas

 Plano de Acompanhamento de Processos Erosivos

 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

 Plano de Vigilância Sanitária Ambiental

 Programa de Educação Ambiental

































 Todos os 10 ha da gleba particular são passíveis de uso e ocupação, onde se podem 
assentar 1.500 habitantes e instalar comércio e serviços, propiciando dinamizar a 
economia local

 O projeto urbanístico atende as diretrizes da legislação ambiental, do PDOT, da 
DIUR 06/2016 e da DIUPE 06/2019

A ocupação desse vazio urbano permite ao Poder Público reduzir os custos de 
implantação, operação e manutenção de toda infraestrutura urbana local

 Não há características geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, hidrogeológicas, 
de declividade, da flora e fauna que impeçam a implantação do LA TORRE

 Foi constatado por análise de fotografias aéreas, imagens de satélite e vistorias 
alterações da cobertura vegetal original ainda na década de 1980, resultando em 
perturbação do ambiente natural, inclusive com o afastamento da fauna silvestre

A implantação do LA TORRE nessa área alterada próxima à malha urbana contribui 
ao evitar a ocupação de áreas preservadas e conservadas de Cerrado para assentar 
populações humana, além de otimizar a função social da terra

CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO



A gleba não se situa em qualquer unidade de conservação, não possui APP e não tem 
restrição para o tipo de uso do solo projetado

 Os impactos ambientais negativos identificados podem ser controlados por meio de 
medidas preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias indicadas no RIVI

 O assentamento no local projetado de parte da população que demanda habitações 
próprias no DF colabora com a prevenção e o combate às ocupações irregulares do solo 
e viabiliza a ocupação ordenada dessa gleba em termos urbanísticos e ambientais

A equipe técnica avaliou como VIÁVEL a implantação e a ocupação 
do LA TORRE MEIRELES, conforme o EPU e desde que sejam 
atendidas as medidas de controle ambiental propostas no RIVI

CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO



A gleba não se situa em qualquer unidade de conservação, não possui APP e não tem 
restrição para o tipo de uso do solo projetado

 Os impactos ambientais negativos identificados podem ser controlados por meio de 
medidas preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias indicadas no RIVI

 O assentamento no local projetado de parte da população que demanda habitações 
próprias no DF colabora com a prevenção e o combate às ocupações irregulares do solo 
e viabiliza a ocupação ordenada dessa gleba em termos urbanísticos e ambientais

A equipe técnica avaliou como VIÁVEL a implantação e a ocupação 
do LA TORRE MEIRELES, conforme o EPU e desde que sejam 
atendidas as medidas de controle ambiental propostas no RIVI

CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO




