Brasília, 18 de novembro de 2019.
Carta: PGP121-19
Projeto: PGP 065-01

Sr. Alisson Santos
Superintendente de Licenciamento Ambiental
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal –
IBRAM-DF

À

SEPN, Quadra 511 - Bloco C - Ed. Bittar IV – 5º andar – Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70.750-543
Assunto:

Protocolo do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI
Atendimento à Manifestação 3057 (29676160)

Referência:

Processo nº 39100012583/2018-66
Termo de Referência 22 (31138749)

Prezado Senhor,
Cumprimentando-o cordialmente, estamos protocolando a revisão do Relatório de Impacto de
Vizinhança (RIVI) referente ao processo nº 39100012583/2018-66, que trata do Licenciamento
Prévio (LP) do Parcelamento de Solo Urbano localizado na Gleba 29, Quinhão 17, Fazenda
Taboquinha, Jardim Botânico/DF. Esta revisão traz em seu conteúdo o pleno atendimento à
Manifestação 3057 (29676160) e ao Termo de Referência 22 (31138749).
Esclarecemos que o presente Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI para parcelamento de
solo, foi baseado no Termo de Referência 22 emitido pelo IBRAM-DF por meio do número SEI
31138749.
Solicitamos ainda, com a maior brevidade possível, a sinalização por parte do IBRAM para que
seja autorizada a realização da audiência pública, em uma das datas por nós sugeridas:
23/12/2019, 06/01/2020 ou 07/01/2020.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários.
Cordialmente,
______________________________
Érick Marcel e Silva Viana
Eng. Ambiental, CREA-DF 14.884/D
Procurador


Anexos: Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI), Mapas e Arquivos Shapefile.
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1 DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1

DIRETRIZES GERAIS

O presente estudo ambiental, realizado de acordo com o Termo de Referência (TR) para
elaboração de Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, referente ao Parcelamento de Solo
Urbano localizado na gleba 29, quinhão 17 da Fazenda Taboquinha, de interesse da Jardim
Botânico Construção e Incorporação Ltda, tem por objetivo o levantamento de informações de
abrangência regional e local relativas aos processos físicos, bióticos e socioeconômicos atuantes
na esfera dos elementos formadores da paisagem, de modo a permitir uma avaliação da
capacidade de suporte do meio frente às intervenções previstas na implantação do Parcelamento
de Solo Urbano (Processo IBRAM nº 00391-00012583/2018-66).
Neste contexto, a avaliação dos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos pode compreender
o entendimento das características dos solos, a formação do relevo, os tipos de cobertura vegetal
e suas fitofisionomias, a composição faunística, organização social e a integração destas variáveis
com os recursos ambientais.
No intuito de proceder com o licenciamento ambiental referente ao Parcelamento de Solo
Urbano Gleba 29, Quinhão 17 da Fazenda Taboquinha (área de 2 ha), localizado na Região
Administrativa do Jardim Botânico/DF, realizou-se o presente Estudo de Impacto de Vizinhança
(RIVI).
1.2

FORMA DE APRESENTAÇÃO

As informações produzidas durantes os estudos ambientais presentes no RIVI são apresentados
em meio digital (conforme recomendação do IBRAM), contendo no corpo do texto os gráficos,
as fotos, as tabelas e similares, e como anexos os mapas, todos devidamente referenciados. Os
arquivos originais de mapas, figuras e croquis, são apresentados de forma separada para não
confundir com os textos.
1.3

DOCUMENTOS E BIBLIOGRAFIA

Ao final deste relatório é apresentada uma lista completa com toda a bibliografia utilizada no
estudo.
1.4

EMPRESA CONSULTORA
Razão Social

PROGEPLAN Engenharia e Meio Ambiente
CNPJ: 11.632.337/0001-38

Representante Legal

Érick Marcel e Silva Viana – Eng. Ambiental – CREA-DF 14.884/D

Endereço

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br
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1.5

EQUIPE TÉCNICA
Nome

Formação

Área de atuação

Nº no conselho

Érick Marcel e Silva Viana

Engenheiro Ambiental

Direção e Responsabilidade
Técnica

CREA-DF 14.884/DF

Pedro Franarin Alves

Eng. Ambiental, Msc. em
Gestão e Planejamento
Ambiental

Direção e Responsabilidade
Técnica

CREA-DF 12.927/DF

Rafael Monteiro V. de
Carvalho

Biólogo

Coordenação Geral

CRBio 57.794/04-D

Abel Eustáquio R. Soares

Biólogo, Dr. em Botânica

Coordenação Técnica

CRBio 98.509/04-D

Paulo Pagani Mayrink

Geólogo

Meio Físico

CREA 2373/D-DF

Ronaldo Soares Salgado

Engenheiro Florestal, Msc.
em Gestão e Planejamento
Ambiental.

Meio Biótico - Flora

CREA 19707/D-DF

Daniel Alves M. Velho

Biólogo, Msc. em Biologia
Animal

Meio Biótico - Herpetofauna

CRBio 49947/04-D

Alexandre de Souza Portella

Dr. em Ecologia

Meio Biótico - Mastofauna

CRBio 37850/04-D
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Nome

Formação

Área de atuação

Nº no conselho

Eduardo França Alteff

Msc. em Ecologia e
Conservação de Recursos
Naturais

Meio Biótico - Avifauna

CRBio 57926/04-D

Karla Karine Carvalho

Geógrafa

Meio Socioeconômico

CTF 5505651

Vitória Lima Cândido

Cientista Ambiental

Geoprocessamento

CTF 7171659
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1.6

CONTEÚDO

O crescimento desordenado decorre da falta de planejamento, situação comum em países em
fase de desenvolvimento, ainda com desigualdades sociais e econômicas severas e significativa
dificuldade de inserção da força produtiva na economia nacional.
À urbanização planejada se impõe a necessidade de investimentos, programas e ações
coordenadas, conduzidas por uma política de estado moderna que promova a socialização, bem
como a conservação do meio ambiente e seus recursos, conectada aos anseios e necessidades
da sociedade em geral.
Este RIVI objetiva avaliar os diferentes aspectos ambientais envolvidos com a implantação e
operação do Parcelamento de Solo em tela, de modo a subsidiar o seu licenciamento tendo como
premissa sua viabilidade técnica, econômica e ambiental.
Durante a elaboração deste RIVI, foi analisada a compatibilização com a legislação ambiental
federal e distrital incidente sobre os empreendimentos e sua área de influência, com indicação
das limitações administrativas impostas pelo poder público. Também foram levantadas
informações relativas a outros empreendimentos, públicos e/ou privados, previstos ou em
implantação, na área de influência dos projetos em análise.
O Parcelamento de Solo Urbano em tela está localizado na RA do Jardim Botânico, a cerca de 15
km de distância do Plano Piloto (Rodoviária), com uma área total de 20.000 m² (2 ha), este
parcelamento tem uma população estimada de 100 habitantes, divididos em 30 lotes de
unidades unifamiliares.
Cabe ressaltar que o projeto em questão se orienta pelas diretrizes de ocupação definidas em
janeiro de 2016, pela SEGETH, com a denominação de DIUPE 16/2016, cujos parâmetros
encontram-se estabelecidos conforme os Coeficientes de Aproveitamento, Número de
Pavimentos, Altura Máxima das edificações e Taxa de Permeabilidade mínima.
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2 CONTEXTO DO PROJETO
2.1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Dados do
Interessado

Jardim Botânico Construção e Incorporação LTDA
CNPJ: 31.910.469/0001-91

Endereço

SHIS • QL 07 • Bloco E •nº 07 • Sala 106 • Lago Sul • Brasília-DF
CEP 71.615-750

Dados do
Empreendimento

Parcelamento de solo urbano com área de 2 ha, às margens da estrada de
acesso ao Condomínio Jardins do Lago, Fazenda Taboquinha.
Parte de terras da Fazenda Taboquinha, Processo nº 391.0012583/2018-66.

2.2

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

Nome do
Empreendimento

Parcelamento de Solo Urbano localizado na gleba 29, quinhão 17 da Fazenda
Taboquinha

Localização

Gleba 29, quinhão 17, Fazenda Taboquinha, Região Administrativa do Jardim
Botânico/DF, às margens da estrada de acesso ao Condomínio Jardins do
Lago

Processo IBRAM

00391-00012583/2018-66

Área total (ha)

2 hectares

População Estimada

100 habitantes

Titularidade e uso da
terra

Área particular, de propriedade da empresa Jardim Botânico Construção e
Incorporação LTDA, conforme consta na matrícula nº 25.388 - Cartório do 2º
Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal

Ressalta-se que todas as infraestruturas propostas para o parcelamento se encontram
disponíveis no Item 5 deste documento – Infraestruturas, onde são tratadas de forma
detalhadas.
Conforme mencionado, trata-se de um parcelamento de solo urbano, com área aproximada de
2 hectares, cujo acesso se dá exclusivamente por meio da via DF-001 (EPCT – Estrada Parque
Contorno). Na interseção da DF-035 com a DF-001, se toma a direita, a via de acesso ao
Condomínio Solar de Brasília, entrando à esquerda Após o Condomínio Jardins do Lago (Figura
2.1).
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Foto 2.1: Vista geral do terreno destinado a instalação do parcelamento.

Foto 2.2: Vista geral do terreno destinado a instalação do parcelamento.
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Figura 2.1: Localização e acesso ao empreendimento em estudo.
A RA XXVII - Jardim Botânico, apresenta boa acessibilidade em relação às demais cidades do
Distrito Federal e se apresenta como potencial alternativo de áreas que visam atender a uma
significativa parte da demanda habitacional da população.
A proximidade com o Plano Piloto de Brasília, a meio caminho da maior área de expansão urbana
do Distrito Federal (região da DF-140), no entanto, promove forte pressão sobre a Região
Administrativa do Jardim Botânico, que vem se dando por meio de lotes residenciais
unifamiliares voltados para a população de médio-alto padrão de renda.
Atualmente a região conta cerca de 31 parcelamentos, alguns totalmente consolidados, na forma
de condomínios residenciais, distribuídos espaçadamente por toda a Região Administrativa,
todavia desconectados entre si e sem uma clara indicação de locais de maior centralidade, o que
resulta numa forma de ocupação que impacta negativamente o meio ambiente, por conta do
desmatamento pleno e dos aterros inerentes ao processo de implantação.
Paradoxalmente, este tipo de ocupação resulta em uma densidade populacional muito baixa, que
acaba por dificultar a implantação de uma infraestrutura urbana de boa qualidade em toda a
região (Figura 2.2).

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 28

Página 25

Figura 2.2: Padrão de ocupação do solo na região do empreendimento.
2.2.1 PDOT
Segundo o PDOT, a área do projeto está inserida em sua totalidade na Zona Urbana de Uso
Controlado II (ZUUC-II), cujas diretrizes de ordenamento territorial permitem o uso
predominantemente habitacional, com comércio local, e índice de densidade demográfica baixa,
entre o mínimo de 15 e o máximo de 50 habitantes por hectare (Figura 2.3).
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Figura 2.3: Densidades Demográficas no Território (Adaptado de PDOT, 2011).
2.2.2 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)
O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), é um instrumento da Política Nacional do Meio
Ambiente regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.297/2002, que tem por objetivo, em linhas
gerais, viabilizar o desenvolvimento sustentável de determinada região a partir da
compatibilização de suas características ambientais e socioeconômicas. Para tanto, se baseia em
diversos diagnósticos e análises técnicas – bem como em cenários futuros –, que visam à
proposição de diretrizes gerais e específicas para unidades territoriais homogêneas (ZEE DF,
2017).
É característica do ZEE considerar as vulnerabilidades, potencialidades e particularidades de cada
área, apontando vocações e investimentos necessários à região e buscando reduzir ações
predatórias. Dessa maneira, cabe ao ZEE o papel de grande orientador do planejamento, da
gestão e do uso do território, aumentando a eficácia e a efetividade de planos, programas e
políticas públicas e privadas (ZEE DF, 2017).
O Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF) está previsto na Lei Orgânica
do Distrito Federal e tem como principal objetivo subsidiar as ações de planejamento do Governo
de Brasília, de modo a otimizar a gestão e o uso do território, bem como mitigar dinâmicas de
ocupação predatória. Cabe, portanto, ao ZEE-DF promover o desenvolvimento sustentável do
Distrito Federal a partir da compatibilização das características ambientais e socioeconômicas da
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região, considerando ainda as vulnerabilidades, potencialidades e particularidades de cada área
do DF (ZEE DF, 2017).
O Distrito Federal apresenta duas zonas ecológico econômicas, cuja delimitação levou em conta
como critério principal o ciclo da água e mais especificamente, o elemento diferencial para
preservar este ciclo. Trata-se dos níveis de permeabilidade do solo. As duas zonas ecológicas
econômicas adotada para o DF são: Zona Ecológico Econômica de Diversificação Produtiva e
Equidade (ZEEDP-Equidade) e Zona Ecológico Econômica de Dinamização Produtiva e Serviços
Ecossistêmicos (ZEEDP-SE).
O parcelamento de solo em questão está inserido na Zona Ecológico-Econômica de Dinamização
Produtiva e Equidade (ZEEDP-E), que tem por objetivo diversificar as bases produtivas do Distrito
Federal com inclusão socioeconômica compatível com os riscos ecológicos e com os serviços
ecossistêmicos. Esta zona (ZEEDP-E) foi dividida em oito subzonas, sendo que o parcelamento de
solo em questão está inserido dentro da subzona 07, denominada - SZDPE 7 (Figura 2.4).

Figura 2.4: Localização do parcelamento dentro da subzona a Subzona de Dinamização
Produtiva com Equidade (SZDPE-7). (Adaptado de ZEE, 2017).
De acordo com o ZEE-DF (2017), a Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7
tem os seguintes objetivos:
– Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes
institucionais para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas
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infraestruturas, propiciando a formação de núcleos urbanos compactos, nos quais se
articulam as Atividades Produtivas de Naturezas N1, N2 e N3;
– Conferir prioridade máxima ao monitoramento, controle e fiscalização dos parcelamentos
irregulares do solo nas áreas de nascentes do Rio São Bartolomeu e de seus tributários,
especialmente no entorno do núcleo urbano de São Sebastião, com vistas à garantia do
potencial futuro de abastecimento público, consoante às estratégias de monitoramento do
território e Plano Integrado de Fiscalização;
– Observar, no estabelecimento de empreendimentos nesta subzona, a manutenção dos
níveis de permeabilidade do solo, a compatibilização com os riscos ecológicos indicados no
Caderno Técnico da Matriz Ecológica do ZEE-DF, a harmonização com os elementos da
paisagem na qual se inserem e os serviços ecossistêmicos a eles associados, assegurando
soluções à capacidade de suporte ecológica do território;
– Consolidar um Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, com o uso preferencial
de espécies nativas, assegurado o estabelecimento do respectivo Plano de Implantação,
definindo, dentre outras estratégias, alternativas à supressão de áreas verdes, a
compensação florestal em áreas críticas urbanas e medidas de maximização da infiltração
de águas pluviais;
– Proteger os córregos tributários do Rio São Bartolomeu e estudar a viabilidade de
implantação de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento de pesquisas ambientais e
geológicas no Vale do Rio Paranoá;
– Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os riscos
ecológicos, os padrões e intensidade de ocupação humana e a capacidade de suporte
ecológica dos recursos hídricos.
Na etapa 1 do ZEE-DF (2009 a 2011), a empresa contratada para realização dos estudos do ZEEDF, juntamente com o conjunto de técnicos do governo que compunha a Comissão Distrital do
ZEE-DF, produziram quatro mapas de “sensibilidade” ambiental do território, que foram
conceitualmente denominados de mapas de “Risco Ecológico”. Estes mapas de risco ecológico
são divididos da seguinte forma: “Risco de Perda de Solos por Erosão”, “Risco Natural de
Contaminação do Subsolo”, “Risco de Perda de Áreas prioritárias para Recarga de Aquíferos” e
“Risco de Perda de Vegetação Remanescente Nativa de Cerrado”.
Com base nesses mapas de risco ecológico adotados pelo ZEE (2017), a região onde se insere o
parcelamento de solo urbano em questão, foi enquadrada em cada um dos mapas, gerando um
enquadramento para cada risco apresentado, conforme o observado na Figura 2.5, Figura 2.6,
Figura 2.7 e Figura 2.8.
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Figura 2.5: Mapa de Risco de Perda de Solos por Erosão. (Adaptado de ZEE, 2017).
De acordo com o mapa de risco de perda de solos por erosão (Figura 2.5), a área do parcelamento
está enquadrada em duas classes de risco, sendo uma porção menor, que representa cerca de
13,26% da área total, classificada como “risco baixo” e outra porção maior, que representa cerca
de 86,73% da área total, classificada como “risco muito alto” de perda de solo por erosão.
Todavia, é muito importante ressaltar que os estudos técnicos realizados in loco na área do
parcelamento por equipe técnica especializada, apontaram que na AID do empreendimento
predomina a classe definida como “baixa susceptibilidade erosiva”. Portanto os dados levantados
em campo durante a elaboração do estudo divergem dos dados genéricos apontados pelo ZEE
(2017).
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Figura 2.6: Mapa de Risco Natural de Contaminação do Subsolo. (Adaptado de ZEE, 2017).
O mapa de risco natural de contaminação do subsolo (Figura 2.6), aponta que a área do
parcelamento está enquadrada em duas classes de risco, sendo uma porção menor, que
representa cerca de 13,26% da área total, classificada como “risco alto” e outra porção maior,
que representa cerca de 86,73% da área total, classificada como “risco muito baixo” de
contaminação do subsolo, portanto, a grande maioria da área (86,7%) tem risco muito baixo de
contaminação do subsolo.
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Figura 2.7: Mapa de Risco de Perda de Áreas prioritárias para Recarga de Aquíferos. (Adaptado
de ZEE, 2017).
Em relação ao mapa de risco de perda de áreas prioritárias para recarga de aquíferos (Figura 2.7),
a área do parcelamento está enquadrada em duas classes de risco, sendo uma porção menor,
que representa cerca de 13,26% da área total, classificada como “risco alto” e outra porção
maior, que representa cerca de 86,73% da área total, classificada como “risco baixo” de perda de
áreas prioritárias para recarga de aquíferos, portanto, cerca de 86% da área tem risco baixo de
perda de área prioritária para recarga de aquífero.
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Figura 2.8: Mapa de Risco de Perda de Vegetação Remanescente Nativa de Cerrado. (Adaptado
de ZEE, 2017).
De acordo com o mapa risco de perda de vegetação remanescente nativa de cerrado (Figura 2.8),
a área do parcelamento está enquadrada como “ausente de Cerrado Nativo”. Tal
enquadramento pode ser facilmente observado em campo, pois a área apresenta dominância de
espécies exóticas e poucos indivíduos arbóreos. Desta forma, a perda de vegetação nativa será
quase nula, pois na área se observa apenas alguns poucos indivíduos isolados de espécies nativas.
2.2.3 Zoneamento da APA do São Bartolomeu
Em relação ao Zoneamento da APA do São Bartolomeu (Figura 2.9), o parcelamento de solo em
questão está inserido na Zona de Ocupação Especial de Qualificação – ZOEQ, que tem o objetivo
de qualificar as ocupações residenciais irregulares existentes, ofertar novas áreas habitacionais
e compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação
ambiental e da proteção dos recursos hídricos. De acordo com o Artigo 15º da Lei 5.344/2014,
que dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da Área de Proteção
Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, são normas para a ZOEQ:
I – é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade
demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e
equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana;
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Figura 2.9: Zoneamento da APA do São Bartolomeu.
Com relação ao Zoneamento da APA do São Bartolomeu, o parcelamento está inserido em uma
área onde é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade
demográfica.
Assim sendo, o projeto de parcelamento da Gleba 29 do Quinhão 17 – está estruturada de forma
a atender aos parâmetros urbanísticos elencados nas diretrizes urbanísticas e nos diagnósticos
da área de trabalho, previamente elaborados.
Abaixo (Figura 2.10), segue ilustração do projeto de uso e ocupação da área do parcelamento.
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Figura 2.10: Projeto de uso e ocupação do parcelamento.
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2.2.4 Anuência das Concessionárias
A anuência das concessionárias é apresentada no ANEXO I deste documento.
2.2.5 Área de Supressão
Tendo como base imagens de satélite, foi realizado o geoprocessamento das imagens
sobrepondo as futuras estruturas antrópicas, com imagens atuais da área afim de ser calcular o
tamanho da área que será desmatada dentro da área ocupada pelo parcelamento. Os
quantitativos obtidos por estrutura a ser implantada e por fisionomia vegetal podem ser
visualizados na Tabela 2.1 e na Tabela 2.2 respectivamente, e as áreas que serão suprimidas
podem ser visualizadas na Figura 2.11.
Da área total do parcelamento, o equivalente a 2 ha, serão suprimidos cerca de 0,97 ha,
distribuídos de acordo com os quantitativos apresentados nas tabelas abaixo.
Tabela 2.1: Quantitativos das áreas que serão suprimidas para a instalação as vias de acesso,
lotes e bacia de drenagem no parcelamento.
Classe / Tipo

Tamanho (ha)

Lotes

0,66

Vias

0,26

Bacia de drenagem

0,04

Total

0,97

Tabela 2.2: Quantitativos das áreas que serão suprimidas para a instalação do parcelamento por
fisionomia vegetal.
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Tamanho (ha)

Campo Sujo

0,628
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0,347
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0,975
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Figura 2.11: Localização das áreas que serão suprimidas para a instalação das vias de acesso e
áreas de uso comum
2.2.6 Legislação Aplicável
Conforme disposto na Resolução CONAMA 237/97, os empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sendo neste caso
atribuição do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
A seguir são apresentados os principais dispositivos legais relacionados a implantação do projeto:
2.2.6.1 Legislação Federal


Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 – dispõe sobre a proteção à fauna.



Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 – trata do parcelamento do solo urbano no território
nacional e estabelece alguns condicionantes para o loteamento e desmembramento de
glebas e a correspondente Lei Federal no 9.785, de 29 de janeiro de 1999, que altera alguns
de seus dispositivos.



Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – que institui a Política Nacional de Meio Ambiente.
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Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 – dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas
de Proteção Ambiental.



Lei Nº 7.804, de 18 de julho de 1989 – altera a Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, a lei Nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei Nº 6.803, de 02 de junho de 1980,
a Lei Nº 6.902, de 21 de abril de 1981, e dá outras providências.



Lei Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 – institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art.
21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei Nº 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei Nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.



Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.



Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC) e dá outras providências.



Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – conhecido como o Estatuto da Cidade, regulamenta
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana
e dá outras providências.



Decreto Presidencial s/nº, de 10/01/2002 – cria a Área de Proteção Ambiental – APA do
Planalto Central, no Distrito Federal.



Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002 – regulamenta artigos da lei 9.985 de 18 de julho de
2000 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.



Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002 – que dispõe sobre procedimentos
aplicáveis aos estudos arqueológicos nas diversas fases de obtenção de licenças ambientais.



Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida –
PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas.



Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

2.2.6.2 Resoluções do Conselho Nacional do meio Ambiente


Resolução nº 005, de 15 de junho de 1988 – estabelece que ficam sujeitas a licenciamento as
obras de saneamento para as quais seja possível identificar modificações ambientais
significativas.



Resolução nº 10, de 14 de dezembro de 1988 – estabelece que nenhum projeto de
urbanização poderá ser implantado numa APA sem a autorização de sua entidade
administradora.



Resolução nº 013, de 06 de dezembro de 1990 – dispõe sobre a área circundante, num raio
de 10 (dez) quilômetros, das Unidades de Conservação.
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Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – dispõe sobre os procedimentos e critérios
utilizados no licenciamento ambiental e respectivos instrumentos de gestão ambiental.



Resolução nº 303, de 20 de março de 2002 – dispõe sobre parâmetros, definições e limites
de Áreas de Preservação Permanente.



Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002 – estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestão dos resíduos da construção civil.



Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 – dispõe sobre a classificação dos corpos de água
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes.



Resolução CONAMA nº 378, de 19 de outubro de 2006 – define os empreendimentos
potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto
no inciso III, § 1o, art. 19 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras
providências.



Resolução n° 412, de 13 de Maio de 2009 - que estabelece critérios e diretrizes para o
Licenciamento Ambiental de novos empreendimentos destinados à construção de
Habitações de Interesse social.

2.2.6.3 Legislação Distrital


Decreto nº 10.142, de 13 de fevereiro de 1987 – cria as Comissões de Defesa do Meio
Ambiente – CONDEMAS e dá outras providências;



Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, que dispõem da Política Ambiental no Distrito Federal,
adotando critérios para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidora,
bem como o Decreto Nº 12.960/90.



Lei nº 56, de 24 de novembro de 1989 – dispõe sobre normas para a proteção do Meio
Ambiente no caso que específica.



Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990 – que regulamenta a Lei de Política Ambiental
do DF.



Decreto nº 15.289 de 1993 - dispõe sobre instrução prévia de assuntos relacionados com o
planejamento territorial e urbano do Distrito Federal.



Lei Orgânica do DF, de 09 de junho de 1993 – Trata, no Título VII, da política urbana e rural,
estabelecendo diretrizes para a política de desenvolvimento urbano do DF - Trata, no Título
VII, da política urbana e rural, estabelecendo, em seu Art. 314, o objetivo de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade de forma a garantir o bem estar de seus
habitantes, a melhoria da qualidade de vida, a ocupação ordenada do território, o uso dos
bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos para a população e dispõe
também de normas e garantias de proteção ao meio ambiente, tal como se verifica nos
artigos 278 a 311.
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Decreto nº 16.242 de 1994 - estabelece os índices e indicadores urbanísticos mínimos para
as áreas públicas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de equipamentos
urbanos e comunitários e aos espaços livres de uso público.



Lei nº 742, de 28 de Julho de 1994 – define os limites, funções e sistema de gestão da Reserva
da Biosfera do Cerrado do Distrito Federal e dá outras providências.



Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995 – dispõe sobre parcelamento de solo para fins urbanos
no Distrito Federal e dá outras providências.



Decreto nº 19.071, de 06 de março de 1998 - define a nomenclatura e a classificação de usos
e atividades urbanas.



Decreto n 19.045, de 20 de fevereiro de 1998 – dispõe sobre a forma de apresentação e sobre
o conteúdo dos documentos componentes dos projetos de urbanismo.



Decreto nº 19.577, de 08 de setembro de 1998 - fixa as faixas de domínio do Sistema
Rodoviário do Distrito Federal.



Decreto nº 23.585, de 05 de fevereiro de 2003 – que dispõem a respeito das espécies (flora)
nativas do Cerrado; caso seja necessária à supressão de indivíduos arbóreos-arbustivos para
implantação de obras de cunho social.



Lei Distrital nº 5.344, de 19 de maio de 2014. Dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o
Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu.

2.2.7 Definição da Área de Estudo
Segundo a Resolução CONAMA 001/86, a legislação ambiental brasileira estabelece que os
estudos de impacto ambiental deverão definir os limites da área geográfica a ser direta ou
indiretamente afetada pelos impactos do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia
hidrográfica em que se localiza.
A Área de Influência Direta – AID é aquela onde há interferência direta pelas obras e outras
atividades decorrentes da implantação e operação do empreendimento.
A Área de Influência Indireta – AII é aquela potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos
da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema
socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência direta.
Para o empreendimento em estudo, a Área de Influência Indireta – AII, para efeito de discussão
dos aspectos do meio físico e biótico, terá sua abrangência definida segundo os termos do artigo
5º, inciso III, Resolução CONAMA nº 01/86.
Art. 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial
os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente,
obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.
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A delimitação das áreas de influência estabelecidas neste estudo ambiental contempla as áreas
de influência direta e indireta (AID e AII). Considerando os critérios ambientais, sociais e
econômicos, estas áreas abrangem distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas.
Tendo em vista o caráter multidisciplinar dos estudos ambientais para definir as áreas de
influência, torna-se necessário avaliar as diferentes áreas de incidência dos impactos que possam
ser gerados. Desta forma, as áreas tiveram contornos distintos em função do enfoque e dos
parâmetros adotados (físicos, bióticos ou antrópicos).
2.2.7.1 AID e AII dos Meios Físico e Biótico
Para os aspectos dos meios físico e biótico, foi considerada como AID a poligonal do
empreendimento, conforme observado na Figura 2.12.
Para a AII, onde os possíveis impactos serão em menor magnitude, foi considerada a sub-bacia
do córrego Forquilha/Taboca, localizada a jusante da área do empreendimento, conforme
apresentado na Figura 2.13.

Figura 2.12: Localização da Área de Influência Direta – AID (Meios Físico e Biótico).
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Figura 2.13: Localização das Áreas de Influência Direta - AID e Indireta – AII (Meio Físico e
Biótico).
2.2.7.2 AID e AII do Meio Socioeconômico
Para delimitação da área do meio socioeconômico, foram analisados os impactos diretos e
indiretos sobre a população urbana em geral, considerando os setores residenciais adjacentes.
Do ponto de vista socioeconômico, foi definida como AID a área (poligonal) do empreendimento
(Figura 2.12). Já a região administrativa do Jardim Botânico foi definida como a AII do
empreendimento, conforme apresentado na Figura 2.14.
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Figura 2.14: Localização da Área de Influência Indireta – AII do Meio Socioeconômico.
2.3

PLANTA DE USO E OCUPAÇÃO DA GLEBA

Abaixo segue a planta de uso e ocupação da Gleba 29, Quinhão 17 da Fazenda Taboquinha, área
destinada a implantação do parcelamento de solo urbano objeto deste RIVI.
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Figura 2.15: Planta de uso e ocupação da Gleba.
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
3.1

MEIO FÍSICO

3.1.1 Introdução
O Diagnóstico Ambiental do Meio Físico foi elaborado por meio da metodologia de integração
dos dados secundários com dados primários obtidos a partir da execução dos trabalhos de
campo.
O presente relatório buscou determinar a situação atual da área em relação ao meio físico,
considerando os diversos fatores ambientais e suas interações, de forma que caracterizem a área
de influência do empreendimento.
Este diagnóstico apresenta a caracterização dos aspectos ambientais do meio físico,
principalmente os relacionados aos aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos,
geotécnicos, e hidrogeológicos da área do Parcelamento de Solo Urbano, gleba 29, quinhão 17
da Fazenda Taboquinha.
3.1.2 Metodologia
O trabalho foi iniciado com levantamento de dados secundários, disponíveis nas bases de dados
oficiais. Neste levantamento foi possível identificar fatores relacionados a geologia,
geomorfologia, solos, geotécnica, susceptibilidade a processos erosivos e hidrogeologia.
Com base nestas informações foram confeccionados mapas através programas de
geoprocessamento, observando os aspectos físicos da área estudada em escala regional.
No dia 24 e 25 de maio de 2019, foi realizada uma vistoria de campo, com intuito de confirmar
as informações levantadas em escritório, e realizar furos de sondagem (Anexo II) com objetivo
de caracterizar melhor os solos da área de estudo e verificar a profundidade do nível de água.
Foram efetuados 5 furos de sondagem manual à trado, com diâmetro de 6 polegadas, totalizando
4,92 m, de modo a conhecer as características básicas do solo existente na área alvo.
3.1.3 Resultados
3.1.3.1 Geologia
a) Área de Influência Indireta - AII
A Área de influência Indireta encontra-se inserida nas unidades geológicas do Grupo Paranoá. As
rochas do Grupo Canastra e as Coberturas Detrito-lateríticas ocorrem externamente à AII (Figura
3.1).
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Figura 3.1: Mapa Geológico da AII e adjacências (retirado de CPRM 2004).
Nas cabeceiras ocorre o predomínio de litologias relacionadas ao Grupo Paranoá, enquanto que
na porção central e leste, em direção de sua foz no rio São Bartolomeu, predominam as litologias
relacionadas ao Grupo Canastra.
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ERA

PERÍODO

UNIDADE GEOLÓGICA

SIMB.

LITOLOGIA

CENOZÓICO

QUATERNÁRIO

Tabela 3.1: Coluna Estratigráfica (Modificado de CPRM, 2004).

Cobertura Detrito-lateríticas

NQdl

Areia com níveis de argila e crosta
laterítica.

MPsl

Quartzo-sericita-Filito com níveis
quartzosos e Filito carbonoso.

ESTENIANO

MESOPROTEROZÓICO

GRUPO
CANASTRA

Formação
Serra do
Landin
Unidade
Ritmica
PelitoCarbonatada

GRUPO
PARANOÁ

Unidade
Ritmica
Quartzitica
Intermediária
Unidade
Siltica
Ardosiana

MPpa4

MPpa3

MPpa2

Metassiltito argiloso, às vezes
carbonoso, metargilito,
intercalações lenticulares de
quartzito fino, feldspático,, ardósia,
calcifilito, lentes de metacalcário e
mármore, metarcóseo e filito rítmico
esverdeado.
Quartzito fino feldspático com
intercalações de metassiltito e
metargilito e raras intercalações de
metarenito grosso.
Metassiltito às vezes grafitoso,
quartzito, grafita Filito e ardósia.
Lentes de metadolomito e mármore.

O estudo geológico levou em conta as unidades presentes na Figura 3.1 e Tabela 3.1. Ocorrem
as rochas do Grupo Paranoá, Grupo Canastra e Coberturas detrito-lateríticas, descritas da base
para o topo (de acordo com CPRM et al. 2003).
 Grupo Paranoá
O primeiro autor a usar o termo Paranoá foi ANDRADE RAMOS (1956) ao referir-se originalmente
às camadas de quartzitos puros aflorantes na região de Brasília, principalmente na cachoeira do
rio Paranoá, sugerindo sua inclusão na “Série Bambuí “denominando informalmente estas rochas
de “Quartzito Paranoá.” BRAUN em 1969, ao estudar estas rochas na área do Projeto Brasília,
dividiu o Grupo Bambuí nas formações Paranoá, Paraopeba e Três Marias.
Em 1979 DARDENNE elevou a Formação Paranoá a categoria de grupo e propôs a sua divisão em
subunidades. FARIA (1995) e FARIA & DARDENNE (1995) o caracterizaram como uma sequência
deposicional em ambiente marinho e o subdividiram em doze litofácies, agrupando-as em quatro
megaciclos sedimentares. Os megaciclos, com status de formação, foram denominados da base
para o topo em: Unidade Conglomerática Quartzítica (Mpa1); Unidade Síltica Ardosiana (Mpa2);
Unidade Rítmica Quartzítica (Mpa3) e Unidade Rítmica Pelito-Carbonática (Mpa4). Na região
ocorrem as três últimas.


Unidade Rítmica Quartzítica Intermediária (Mpa2).
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Apresenta Metassiltito às vezes grafitoso, quartzito, grafita Filito e ardósia. Lentes de
metadolomito e mármore.


Unidade Rítmica Quartzítica Intermediária (Mpa3).

Consiste, na base, de quartzitos finos a muito finos, feldspáticos friáveis, que evoluem, para o
topo, para uma alternância de laminações síltico-argilosas, metassiltito e metargilitos amarelos
a avermelhados com intercalações de quartzitos finos a médios localmente grosseiros,
classificados como ritmitos. O ritmito possui coloração arroxeada com tons amarelo e vermelho.
De maneira geral, as fácies são areno-pelíticas, formadas pela alternância de quartzito fino,
metassiltito argiloso, metassiltito carbonoso, metassiltito e metargilito em finas lâminas de
espessuras milimétricas a centimétricas, assim como raras lentes de conglomerado
intraformacional. O quartzito possui granulometria fina a média, bem selecionado e exibe
coloração rosa amarelada a cinza claro. Os metarritmitos caracterizam-se, em geral, pela
alternância de estratos milimétricos a centimétricos de metarenito, metassiltito argiloso,
metargilito silto-arenoso e ardósia na base.


Unidade Rítmica Pelito-Carbonatada (Mpa4).

Caracteriza-se por um pacote no qual predomina uma alternância de metassiltito, metargilito,
ardósia e, subordinadamente, quartzitos finos a médios, lentes de metacalcário cinza e dolomito
com estromatólitos. O metassiltito desta unidade apresenta características semelhantes aos das
outras unidades sendo uma rocha de coloração cinza-arroxeado, por vezes amarelada com tons
esverdeados, muito argiloso, alternando-se com níveis de metargilito de coloração cremearroxeado, com fraco acamamento e, por vezes, com finas intercalações de quartzito. As ardósias
ocorrem muito fraturadas e silicificadas, associadas aos metassiltitos.
São caracterizadas por suas cores vermelho-arroxeado quando alterada e cinza-esverdeado onde
estão menos intemperizadas. Às vezes, encontram-se extremamente fraturadas apresentando
estrutura laminar homogênea e clivagem ardosiana bem desenvolvida. Ocorrem intercaladas
com os metassiltitos e quartzitos em leitos milimétricos a centimétricos caracterizando os
metarritmitos da unidade.
O metacalcário possui coloração cinza escuro, estrutura maciça, granulação muito fina, por vezes
cortado por vênulas de calcita. Ocorre em lentes dentro do metassiltito cinza bem estratificado.
Em áreas isoladas, próximo ao contato com o Grupo Canastra, ocorrem brechas tectônicas que
passam lateralmente para quartzitos finos. As relações de contato do Grupo Paranoá com o
Grupo Canastra são relativamente mal definidas devido às exposições não serem muito claras.
Mas os contatos são definidos por meio de uma falha de empurrão de direção preferencial
noroeste. Nesta zona, tanto as rochas do Grupo Paranoá como do Grupo Canastra apresentamse deformadas.
 Grupo Canastra
Em 1955, BARBOSA denominou de Formação Canastra a um conjunto de metamorfitos de baixo
grau que ocorrem ao longo da Serra da Canastra e ao leste e ao sul de Araxá-MG. Posteriormente,
BARBOSA et al. (1970) elevaram-na a categoria de Grupo, posicionando-o sobre o Grupo Araxá.
Os argumentos utilizados para esta mudança foram principalmente os contrastes metamórficos
encontrados entre as duas unidades durante o mapeamento na área do Projeto Goiânia. No
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entanto, seu posicionamento ainda é controvertido, mas a maioria dos autores o considera
independente do Grupo Araxá ressaltando a existência de contrastes metamórficos. FREITAS
SILVA & DARDENNE (In: LACERDA FILHO et al. (op. cit.), utilizando-se de informações obtidas em
trabalhos no oeste mineiro e sudoeste de Goiás, propuseram a subdivisão do Grupo Canastra,
em três formações: Serra do Landim, Paracatu e Chapada dos Pilões. A posição estratigráfica
destes litotipos não se encontra bem esclarecida.
A luz dos novos conhecimentos, estas rochas distinguem-se daquelas do Grupo Araxá, sobretudo
pelo seu metamorfismo de baixo grau. O Grupo Canastra está bem exposto nas porções norte,
oeste e centro-sul da área do projeto em contato tectônico com o Grupo Paranoá (falha de
empurrão), constituído por litologias que se distribuem com maior ou menor representatividade
por toda a área de exposição, ocorrendo de maneira indivisa ou em faixas extensas, bem
diferenciadas, onde atingem dezenas de quilômetros. Pertencem a esta unidade uma grande
variedade de tipos petrográficos originados pelo metamorfismo de sedimentos diversos
predominantemente pelitos e psamitos, e subordinadamente pelito-carbonáticos ou químicos.
Na área é distinguida basicamente a subunidade litoestratigráfica Formação Serra do Landim.


Formação Serra do Landim (MPsl)

É formada basicamente por sericita xisto, quartzo-sericita xisto, calcita-clorita-sericita xisto e
quartzo-sericita-clorita xisto. Em geral estas rochas encontram-se milonitizadas com
bandamento característico. Transicionam no topo para intercalações lenticulares de quartzito
fino a médio, branco a creme. Seu contato com as formações Paracatu e Chapada dos Pilões é
tectônico, normalmente por falha inversa.
 Coberturas Detrito Lateríticas
Esta unidade tem ampla distribuição formando superfícies aplainadas com altitudes entre 900 e
1.150m, atualmente em processo de dissecação marginal pela erosão. As lateritas desenvolvemse sobre todos os terrenos geológicos e são geomorfologicamente correlacionadas à superfície
Sul-Americana de KING (1956). As crostas cujos perfis completos incluindo todos os horizontes
envolvidos no processo, podem chegar a 20m de espessura são de lateritas autóctones maturas
e imaturas, cuja diferenciação de horizontes nem sempre é nítida.
Nos perfis mais desenvolvidos são observáveis os seguintes horizontes: Horizonte superficial: é
uma camada de espessura inferior a 1 metro, areno-argilosa, desestruturada, de cores
amareladas e que desaparece quando o declive se acentua. Horizonte concrecional: inclui a
crosta propriamente dita, formada por concreções frequentemente colunares, parcialmente
cimentadas por óxidos de ferro e alumínio, dando origem a uma textura do tipo “pseudo-onça
pintada”. Os minerais predominantes são hematita terrosa e goetita de ferro ou alumínio e
gibsita. Sua espessura varia de 0,5 a 6 m. Horizonte argiloso: é de caráter saprolítico, com cores
avermelhadas, chegando até a 15 m de espessura. Horizonte pálido: ocupa a interfácie rocha
fresca/saprolito, tendo forma irregular e espessura variável (menos de 2 m) e cores claras.
Nestas condições inclui: bauxitas, ferricretes, crostas ferruginosas ou aluminosas, horizonte
mosqueado, carapaças; plintitos, pisólitos ou nódulos de hematita e/ou ghoetita do horizonte
avermelhado ou amarelado dos solos ferruginosos tropicais.
b) Área de Influência Direta - AID
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Na área de Influência Direta ocorrem aparecem as Rochas do Grupo Paranoá, representado pela
Unidade Rítmica Quartzítica Intermediária - MPpa3 (Figura 3.2 e Tabela 3.2).

Figura 3.2: Mapa Geológico da AID (CPRM 2004).
A seguir, coluna estratigráfica das rochas presentes na AID.

ERA

PERÍODO

MESOPROTEROZÓICO

ESTENIANO

Tabela 3.2: Coluna Estratigráfica (Retirado de CPRM, 2004).
UNIDADE GEOLÓGICA

GRUPO
PARANOÁ

Unidade
Ritmica
Quartzitica
Intermediária

SIMB.

MPpa3

Quartzito fino feldspático com intercalações
de metassiltito e metargilito e raras
intercalações de metarenito grosso.

 Grupo Paranoá
Corresponde a uma sucessão psamo-pelito-carbonatada depositada em condições plataformais.
A estratigrafia desse importante conjunto litoestratigráfico da Faixa de Dobramentos Brasília foi
inicialmente proposta sob a designação de letras-código que inclui 11 unidades com o seguinte
empilhamento estratigráfico: SM, R1, Q1, R2, Q2, S, A, R3, Q3, R4 e PC, (FARIA, 1995).
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Posteriormente, Campos et. al. (2013), formalizou a estratigrafia do Grupo Paranoá em sua áreatipo, atualizando as interpretações dos sistemas deposicionais apresentando considerações
sobre a evolução sedimentar dessa importante unidade litoestratigráfica posicionada na Zona
Externa da Faixa de Dobramentos e Cavalgamento Brasília, atribuindo as seguintes
denominações às formações, conforme observadas da base para o topo: Ribeirão São Miguel,
Córrego Cordovil, Serra da Boa Vista, Serra Almécegas, Serra do Paranã, Ribeirão Piçarrão,
Ribeirão do Torto, Serra da Meia Noite, Ribeirão Contagem, Córrego do Sansão e Córrego do
Barreiro (Tabela 3.3).
Tabela 3.3: Formalização da estratigrafia do Grupo Paranoá conforme as áreas tipo de Alto
Paraíso de Goiás e Distrito Federal.
Nome Original
(Faria 1995)

Denominação
(Campos 2003)

Nomenclatura
(Campos 2003)

Descrição

Unidade PC

Fm. Córrego do
Barreiro

MNPppc

Metalamitos siltosos de coloração cinza
prateado, rochas carbonáticas e quartzíticas

Unidade R4

Fm. Córrego do
Sansão

MNPpr4

Intercalações centimétricas regulares de
metassiltitos, metalamitos e quartzitos finos
cinza, amarelada, rosada ou avermelhada

Unidade Q3

Fm. Ribeirão
Contagem

MNPpq3

Quartzitos finos a médios, brancos a cinza
claro, grãos arredondados, bem
selecionados

Unidade R3

Fm. Serra da Meia
Noite

MNPpr3

Estratos centimétricos a métricos de
quartzitos finos a médios com níveis mais
delgados de metassiltitos argilosos,
metalamitos siltosos e metalamitos
micáceos

Unidade A

Fm. Ribeirão do
Torto

MNPpa

Ardósias roxas quando alteradas ou cinza
esverdeadas quando frescas e homogêneas

Unidade S

Fm. Ribeirão
Piçarrão

MNPps

Metassiltitos argilosos homogêneos com
coloração cinza esverdeada a amarelada
quando frescos

Unidade Q2

Fm. Serra do Paranã

MNPpq2

Quartzitos médios a grossos até
conglomeráticos, em camadas métricas,
internamente maciças ou laminadas

Unidade R2

Fm. Serra
Almécegas

MNPpsa

Intercalações laminares, lentes e camadas
de quartzitos finos, metassiltitos argilosos e
metagrauvacas quartzosas

Unidade Q1

Fm. Serra da Boa
Vista

MNPpbv

Quartzitos finos a médios, raramente
grossos e presença de grânulos de quartzo

Unidade R1

Fm. Córrego
Cordovil

MNPpcc

Metarritmito com intercalações regulares
de quartzitos micáceos, finos a médios, com
camadas e lâminas de metassiltitos e
metassiltitos argilosos

Unidade SM

Fm. Ribeirão São
Miguel

MNPprsm

Conglomerados matriz-suportados, com
matriz arenosa e cimentos de carbonatos
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As unidades PC, R4, Q3, R3, A e S são comumente observadas na região do Quadrilátero do
Distrito Federal. As demais foram descritas na região e Alto Paraíso de Goiás.
Há que se observar que na Coluna Estratigráfica (Figura 3.3) a seguir a Formação Ribeirão
Contagem e Serra da Meia Noite ocorrem entre as cotas 1080 e 1220.

Figura 3.3: Coluna estratigráfica das sequências Grupo Paranoá, no Distrito Federal e áreas tipo,
Campos, et al., 2013, (Modificado - FARIA, 1995).
Campos et. al., 2013 define as áreas-tipos para cada unidade e detalha as condições de deposição
das Formações, sendo:


Formação Serra da Meia Noite
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Caracterizada por alternâncias de estratos centimétricos a métricos de quartzitos finos a médios
com níveis geralmente mais delgados de metassiltitos argilosos, metalamitos siltosos e
metalamitos micáceos. A quantidade relativa de termos areno¬sos é sempre importante,
justificando, assim, a denominação deste pacote como unidade de metarritmito arenoso.
Além dos estratos decimétricos a métricos, duas camadas de quartzito com coloração
branca/ocre, granulação fina a média e espessura variável entre 8 e 20 m se desta¬cam próximo
à base e no topo desta formação.
A interestratificação dos diferentes tipos petrográficos que compõem os metarritmitos é
representada por estratos de 1 a 5 cm de espessura, onde localmente é possível observar o
caráter granocrescente do conjunto. Raramente, são observadas camadas e lentes de quartzito
muito grosso a conglomerático, com seixos de quartzo e quartzito arredondados e esféricos. O
acunhamento lateral e o aspecto lenticular de alguns estratos são feições bastante comuns.
As estruturas sedimentares do tipo estratificações plano-paralelas, marcas onduladas (simétricas
e assimétricas com cristas sinuosas ou paralelas), estratificações lenticulares e diques de areia
são bastante frequentes na Formação Serra da Meia Noite, enquanto as laminações cruzadas e
truncadas por ondas, estratificações sigmoidais, hummockys e estratificações do tipo Swaley são
mais raras.


Formação Ribeirão Contagem

A Formação Ribeirão Contagem possui contato brusco e concordante com a Formação Serra da
Meia Noite. É caracterizada por quartzitos finos a médios, brancos a cinza claro (cinza escuro
quando frescos), bem selecionados, maturos mineralogicamente, silicificados e, onde se
encontram menos recristalizados, mostram grãos arredondados. Seu aspecto maciço é constante
na maioria das exposições, sendo atribuído à intensa silicificação. Localmente, em condições de
maior in¬temperismo, é possível identificar o acamamento plano-pa¬ralelo em bancos
decimétricos a métricos. Muitas vezes, o acamamento original é de difícil percepção em virtude
da silicificação e do intenso fraturamento, comumente desenvolvidos nesta litofácies.
Além do acamamento, são obser¬vadas estratificações cruzadas de pequeno a médio porte e de
caráter variado, sendo comuns as tabulares, tangenciais, acanaladas e do tipo espinha de peixe,
além de raras mar¬cas onduladas assimétricas de cristas sinuosas ou paralelas. A estruturação
interna de algumas estratificações tipo espinha de peixe mostra, raramente, a presença de
estruturas tipo “tidal bundles” (pacotes deposicionais decorrentes de efeitos de maré).
Lentes de metarritmitos, com espessuras variando de decimétricas até 10 m (comumente
interceptadas por poços tubulares profundos), ocorrem geralmente próximas à base e ao topo
desta sucessão de quartzitos.
Na área de interesse, foram observadas exposições rochosas, representadas pelos quartzitos de
granulação fina, bem selecionados, de coloração branca-alaranjada, pertencentes à Formação
Serra da Meia Noite (R3).
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Foto 3.1: Afloramento de Quartzito da
Formação perto da residência.

Foto 3.2: Quartzito da Formação aflorando
em estrada de acesso.

Foi localizado no extremo leste da área, um afloramento de quartzito, de granulação fina, de
coloração branca, com estratificação cruzada de baixo ângulo.

Foto 3.3: Afloramento de Quartzito.

Foto 3.4: Detalhe do Quartzito mostrando
estratificação cruzada.

O parcelamento apresenta cotas entre 1100 e 1120, colocando-se este nos domínios geológicos
da Formação Serra da Meia Noite.
3.1.3.2 Geomorfologia
A compartimentação geomorfológica do território do Distrito Federal (NOVAES PINTO, 1994),
inclui as Regiões de Chapadas, denominadas “Etchplanos” Regiões Deprimidas, de Dissecação
Intermediária, denominadas “Pediplanos”, e Superfícies Dissecadas onde se desenvolvem os
vales das Três principais bacias originadas no DF. Regiões de Rebordos e de Escarpas foram
definidas mais tarde por Martins & Baptista (1998).
a) Área de Influência Indireta – AII
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Na AII do empreendimento, foram identificados os compartimentos geomorfológicos inseridos
na Região de Chapadas (Etchplano Paleogênico Brasília) e na Região Dissecada de Vale (Superfície
Dissecada do São Bartolomeu).
A Figura 3.4 apresenta os compartimentos geomorfológicos identificados na área em estudo.

Figura 3.4: Compartimentos Geomorfológicos da área de estudo.
Tabela 3.4: Compartimentos Geomorfológicos presentes na AII.
CLASSE

ÁREA (HA)

%

Região de Chapada

105,068

91,04%

Região dessecada de vales

10,34276

8,96%

115,4108

100,00%

A região denominada Chapada Brasília (ou Etchplano Brasília), domina o centro-sul do Distrito
Federal. É sustentada pelos quartzitos da Formação Ribeirão Contagem - MNPpq3, (antigo Q3) e
também pelos metarritimitos arenosos e alternância de quartizitos finos a muito finos e
metapelitos da Formação Serra da Meia Noite - MNPpr3 (antigo R3). Ambas associadas à
sequência superior do Grupo Paranoá (MPpa3). Estas chapadas apresentam cobertura detrítica
dominante, constituída de latossolos arenosos (NQdl – Terciário Quaternários - CPRM 2004), cuja
textura varia entre argilosa a arenosa, e solos lateríticos concrecionários ferruginosos.
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No geral, degraus topográficos, marcados pelos níveis 1200 e 1100 m constituem parte das
frentes de avanço dos processos erosivos, sendo comuns as formações de franjas lateríticas,
marcando a quebra positiva do relevo, ora erosiva, ora estrutural.
b) Área de Influência Direta - AID
A AID do empreendimento encontra-se inserida na Chapada Brasília, entre as cotas 1100 e 1120
m. No local, encontra-se sustentada pelos quartizitos finos da Formação Serra da Meia Noite MNPpr3. Localmente apresenta cobertura detrítica, constituída de latossolos arenosos, cuja
textura varia entre argilosa a arenosa, cambissolos e solos lateríticos concrecionários
ferruginosos.

Foto 3.5: Vista geral da AID e do terreno destinado a instalação do parcelamento.
Tabela 3.5: Compartimentos Geomorfológicos presentes na AID.
CLASSE

ÁREA (HA)

%

Região de Chapada

2,0

100%

A maior parte da área (1,457 ha) possui declividade menor que 10%. Somente 0,0226 ha possui
declividade maior que 30%.

Foto 3.6: Solo laterítico concrecionário
característico na AID.

006501-310RT-006-00

Foto 3.7: Detalhe da foto anterior: Solo
laterítico concrecionário.
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3.1.3.3 Solos
Os solos foram estudados a partir dos levantamentos cartográficos existentes, em escalas
1:100.000, definidos pela EMBRAPA (2004 e 2005) para a região do Distrito Federal.


Cambissolos

Essa classe é constituída por solos pouco desenvolvidos, caracterizados por possuírem B câmbico
em que alguns minerais primários facilmente intemperizáveis ainda presentes.
A vegetação associada geralmente é de Campo Limpo. Ocorre preferencialmente nas vertentes
mais onduladas.


Latossolos Vermelhos

Embrapa (1978) define como solos não hidromórficos, com horizonte A moderado e horizonte B
latossólico, textura argilosa ou média e ricos em oxi-hidróxidos de Fe e Al. São muito porosos,
bastante permeáveis e de acentuados a fortemente drenados. Também são álicos e fortemente
ácidos.
A vegetação associada é geralmente de Cerrado. Em geral, o relevo é plano a suave-ondulado,
de grande continuidade. Ocorre nas chapadas mais elevadas e nos divisores de drenagem mais
contínuos, sobre as rochas do grupo Paranoá.
O horizonte A é subdivivido em A1 e A2, com espessura entre 20 a 50 cm, apresentando cor
predominantemente bruno-avermelhada escura, com estrutura granular fraca a
moderadamente desenvolvida, sendo friável a muito friável quando úmido.


Latossolos Vermelho Amarelo

Os Latossolos Vermelho Amarelo são descritos na literatura específica com sendo solos maduros,
cuja textura varia entre argilosa a arenosa, geralmente seguidos de Cambissolos e Solos
Lateríticos Concrecionários, na medida que seu perfil se torna mais delgado. CARNEIRO (1999)
classifica este tipo de solo apenas como “Latossolos”, na Classificação de Materiais Naturais de
Construção que, em geral apresenta textura variando entre Silto-Argilosa até Argilo-Siltosa e
eventuais ocorrências de latossolos arenosos.
No Distrito Federal apresentam expressiva relação com a geologia, associados às Formações
Ribeirão Contagem e Serra da Meia Noite, e com os processos geomorfológicos, ocupando as
bordas de chapada, assim como parte superior de alguns pediplanos situados logo abaixo dos
topos dos Etchplanos Paleogênicos e Neogênicos.
Em geral, as condições topográficas em que ocorrem, aliadas à boa espessura, permeabilidade e
ausência de impedimentos conferem ao Latossolos excelente potencial para vários usos,
inclusive para a ocupação urbana.


Litossolos

Esta classe é constituída por solos pouco desenvolvidos, com horizonte A moderado, de textura
média, quase sempre cascalhenta, com saturação de bases menor que 50% e alta saturação de
alumínio.
006501-310RT-006-00
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Os perfis destes solos apresentam sequência de horizontes A R ou A C R, podendo ocorrer um
horizonte B incipiente, de poucos centímetros de espessura.
São encontrados em áreas em que o relevo varia de suave ondulado e montanhoso e com
vegetação de cerrado subcaducifólio, campo cerrado ou campestre. Os litossolos desenvolvemse a partir da decomposição de quartzitos, ardósias, filitos e xistos.
a) Área de influência Indireta – AII
Na Área de Influência Indireta, ocorrem o Latossolo Vermelho-Amarelo e o Cambissolo.

Figura 3.5: Tipos de solos decorrentes da AII.
A maior parte dos solos presentes na AII, estão representados pelo Cambissolo (59%).
Tabela 3.6: Solos presentes na AII.
CLASSE

ÁREA (HA)

%

Latossolo Vermelho-amarelo

46,88437

41%

Cambissolo

68,52639

59%

Total

115,4108

100%

b) Área de Influência Direta – AID
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A área de estudo foi percorrida em busca de outros detalhes ou qualquer movimento de terra
para amostragem dos horizontes e diagnósticos de sub-superfície, sendo encontrada duas classes
predominantes caracterizadas como Latossolo Vermelho Amarelo Concrecionário e Cambissolos.

Figura 3.6: Pedologia da AID.
Na AID do empreendimento, 66% (0,682 HA) correspondem ao cambissolo
Tabela 3.7: Classe de solos na AID do parcelamento.
CLASSE
Latossolo Vermelho-amarelo
Cambissolo
Total

ÁREA (HA)
0,682509
1,335159
2,017668

%
34%
66%
100%

O material caracterizado como Latossolo Vermelho Amarelo Concrecionário Húmico, observado
nas sondagens STJB-04 e STJB-05, tem espessura variando entre 1,33 a 1,80 m, textura areno-
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siltosa, pouco argilosa, na fração fina e cascalhos. O horizonte húmico ou horizonte “A” se
apresenta com espessuras entre 0,15 a 0,30 m textura areno-siltosa.

Foto 3.8: Latossolo. Presença de cascalho
laterítico no local.

Foto 3.9: Latossolo. Ponto na região mais a
oeste da área.

Na zona de transição foi realizado um furo para caracterização dos horizontes nos Latossolos
Concrecionários e Cambissolos. O material observado na sondagem STJB-03 (Anexo II) se
apresenta até a profundidade de 10 cm, como areia fina siltosa de cor cinza, com raízes. Na
profundidade que varia dos 10 a 65 cm, ocorre uma areia fina argilosa, de coloração marromavermelhada.

Foto 3.10: Cambissolo. Local da sondagem
STJB-01. Solo areno-argiloso fino, pouco
profundo.

006501-310RT-006-00

Foto 3.11: Cambissolo. Local da sondagem
STJB-02. Areia fina, pouco argilosa com
raízes.
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O material caracterizado como Cambissolo, observado nas sondagens STJB-01 e STJB-02, tem
espessura variando entre 0,10 a 0,80 m, textura areno-argilosa, na fração fina e cascalhos. O
horizonte húmico ou horizonte “A” se apresenta com espessuras entre 0,05 a 0,50 m textura
areno-argilosa.
As sondagens à trado alcançaram o nível impenetrável para ferramentas de mão, no contato com
o material que constitui o nível saprólitico do perfil. Esse nível é observado nos limites da área
no corte da estrada de acesso, conforme a Figura 3.7.

Figura 3.7: Perfil esquemático representando talude de corte na estrada de acesso à área do
Quinhão 17.
3.1.3.4 Geotecnia
A área do Quinhão 17 apresenta-se preservada nas suas características morfo-estruturais
originais. Na AID do empreendimento não se verifica a presença ou propensão a processos
erosivos importantes ou outros registros de eventos relacionados às interferências de ordem
significativa. Os processos erosivos observados na área, são resultantes da exposição do solo ao
intemperismo e à ação antrópica.
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Foto 3.12: Erosão em estrada de acesso
devido ao fluxo preferencial.

Foto 3.13: Local onde existe uma quantidade
considerável de brita fina recobrindo um solo
muito compactado.

Dentre as principais características geotécnicas destaca-se a pouca espessura das coberturas,
presença de um nível de cascalho laterítico e a ocorrência de blocos e lajes de quartzito.

Foto 3.14: Afloramento perto da residência.

Foto 3.15: Afloramento na estrada local.

Foi efetuada uma campanha de sondagens com a execução de 5 furos à trado, totalizando 4,92
m buscando melhor caracterizar a área. Todos furos não encontraram o nível d’água (secos) e
foram finalizados em um nível de material laterítico, sendo impenetráveis ao trado manual.
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Figura 3.8: Sondagens executadas na AID.
Tabela 3.8: Sondagens à trado executadas na AID.
Sondagem

Coordenadas

Profundidade

Característica

8243458.00

0,24/0,10

Areia fina argilosa

198971.00

8243529.00

0,80

Areia fina argilosa

STJB-03

198926.00

8243519.00

0,65

Areia fina siltosa/areia fina argilosa

STJB-04

198857.00

8243593.00

1,80

Areia fina siltosa

STJB-05

198893.00

8243606.00

1,33

Areia fina siltosa

X

Y

STJB-01/ 01A

198960.00

STJB-02

Figura 3.9: Perfil topográfico e geológico esquemático
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Foto 3.16: Sondagem STJB-01.

Foto 3.17: Sondagem STJB-02.

A área correspondente em grande parte, aos Latossolos, apesar de seu elevado índice de vazios,
e sua estrutura grumica, resultante da agregação das partículas de argila e óxidos hidratados de
Fe e Al, que lhes conferem comportamento de susceptibilidade ao colapso, ocorre condições de
espessura reduzida, submetida à saturação frequente pela elevação cíclica do freático.
O cambissolo é pouco profundo sendo considerado um solo jovem, com textura média e
presença de cascalho e silte. Encontrado normalmente nas encostas. No local devido à baixa
coesão das partículas e ao intemperismo intenso este solo é facilmente erodível, quando
desprotegido.
A pouca declividade geral do terreno proporciona certa proteção aos Latossolos quanto aos
efeitos erosivos do escoamento superficial. Todavia sua vulnerabilidade está associada ao
eventual uso de fossas sépticas, com elevado nível de restrições para a instalação deste tipo de
equipamento, dado a eventualidade de vazamentos, que terão como consequência relevante a
contaminação do aquífero fissural muito próximo, além de acelerar os problemas de colapso e
recalques no solo.
Por outro lado, é muito importante a condição relativamente rasa dos quartzitos, possibilitando
a implementação de estruturas prediais sob fundação direta, de menor custo.
3.1.3.5 Suscetibilidade à Processos Erosivos
A susceptibilidade erosiva é uma característica das superfícies que depende, substancialmente,
da capacidade de infiltração de água no solo e da resistência ao desprendimento e transporte
das partículas sólidas do solo pelo escoamento superficial.
O processo de erosão é causado por forças ativas - como as das chuvas, a declividade e
comprimento de rampa do talude, ou encosta, e a capacidade do solo em absorver água. Por
outro lado, o processo erosivo é atenuado pela ação de forças passivas - como a resistência do
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solo à ação erosiva da água e à densidade da cobertura vegetal (BERTONI & LOMBARDI NETO,
1999).
Para a AID do parcelamento, com somente 2 ha de área, a metodologia para a geração do mapa
de suscetibilidade a erosão foi desenvolvida de acordo com análise de fragilidade do ambiente.
O procedimento metodológico seguiu os passos abaixo:
1.

Mapa pedológico, de uso do solo e da declividade da área a ser analisada;

2.
Determinação de pesos para cada um dos temas acima, de acordo com o grau de
susceptibilidade que os mesmos, isoladamente, possam representar;
3.

Combinação dos temas e posterior somatório dos pesos;

4.

Classificação em cinco classes de riscos: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto.

A estruturação e a geração do mapa de suscetibilidade se dão com o emprego do software de
Geoprocessamento Arc GIS 10.3 – ESRI. Os pesos são determinados levando-se em consideração
a susceptibilidade avaliada e risco de ocorrência de evento erosivo nas condições naturais, uma
vez que o parcelamento não foi implementado ainda e se encontra desprovido de qualquer tipo
infraestrutura. A definição dos pesos é montada, conforme as Tabela 3.9 a Tabela 3.11, sendo
que quanto maior o valor, maior a susceptibilidade à erosão. O resultado do somatório das
informações pode ser observado na Tabela 3.12.
Tabela 3.9: Classe de solos na AID do parcelamento.
TIPOS DE SOLO

PESO

Cambissolo

4

Latossolo Vermelho-Amarelo

2

Tabela 3.10: Classe de declividade na AID do parcelamento.
CLASSE DE DECLIVIDADE %

PESO

< 3%

1

3 - 8%

2

8 - 20%

3

20 - 45%

4

45 - 75%

5

> 75%

6

Tabela 3.11: Classe de uso do solo na AID do parcelamento.

006501-310RT-006-00

CLASSE DE USO

PESO

Área Antropizada

6

Vegetação Exótica

5

Campo Limpo

4

Campo Sujo

3

Cerrado Sentido Restrito

2
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CLASSE DE USO

PESO

Mata de Galeria

1

Tabela 3.12: Tabulação cruzada entre os planos de informação da AID do parcelamento.
PESOS

CLASSE

1-2

Muito baixo

2-3

Baixo

3-4

Moderado

4-5

Alto

5-6

Muito Alto

Observa-se que na AII do parcelamento (Tabela 3.13), possui maior peso a classe definida como
“baixa susceptibilidade erosiva”. Portanto, as obras devem ser distribuídas nas classes de menor
suscetibilidade, e ainda dimensionadas de tal forma a se evitar os processos erosivos.
Tabela 3.13: Susceptibilidade à erosão da AII.
SUSCEPTIBILIDADE

ÁREA (HA)

%

Muito baixo

13,921

12,06%

Baixo

51,015

44,20%

Moderado

18,833

16,32%

Alto

28,359

24,57%

Muito Alto

3,279

2,84%

Total

115,410

100%

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 69

Página 66

Figura 3.10: Classes de susceptibilidade à erosão na AII.
Já na AID (Tabela 3.14) predomina a classe definida como “baixa susceptibilidade erosiva” (92%).
Desta maneira, na área escolhida, as obras devem ser distribuídas na classe de menor
suscetibilidade, dimensionada de forma a se evitar os processos erosivos.
Tabela 3.14: Susceptibilidade à erosão da AID.

006501-310RT-006-00

SUSCEPTIBILIDADE

ÁREA (HA)

%

Muito baixo

0,056

3%

Baixo

1,832

92%

Médio

0,069

4%

Alto

0,022

1%

Total

1,981

100%
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Figura 3.11: Classes de susceptibilidade à erosão na AID.
Somente 1% da AID se enquadra na classificação de “alta susceptibilidade erosiva”.
3.1.3.6 Hidrogeologia
A hidrogeologia do Distrito Federal foi caracterizada por Campos (2004) tendo em vista os quatro
conjuntos litológicos distintos que compõem o contexto geológico regional do DF, ou seja: os
grupos Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí, bem como suas respectivas coberturas de solos
residuais ou coluvionares.
Assim, as condições impostas pelos aspectos particulares e regionais desse arcabouço geológico
propiciam o reconhecimento de dois grandes grupos de aquíferos, que correspondem ao
Domínio Aquífero Poroso e o Domínio Aquífero Fraturado.
No Distrito Federal, os aquíferos do Domínio Poroso constituem os meios geológicos não
consolidados, basicamente as coberturas Terciário-Quaternária – NQdl cujas espessuras variam
de poucos centímetros até 80m, com predominância de espessuras entre 15 e 25m.
Esse domínio se caracteriza pela grande extensão e continuidade lateral e, de forma geral, pela
homogeneidade. Os aquíferos relacionados a esse domínio são classificados como aquíferos
livres e/ou suspensos.
Sendo em geral rasos e livres, são facilmente alcançados pela perfuração de cacimbas, realizadas
com ferramentas de mão, embora moderadamente susceptíveis à contaminação por agentes
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externos, portanto não recomendados para o abastecimento público. Os volumes de água
captados pelos poços rasos são sempre inferiores aos 800 - 1000 l/h.
Os aquíferos do Domínio Fraturado constituem praticamente os meios rochosos, com a água
ocupando os espaços definidos pelas descontinuidades ou planos de fraturas, microfraturas,
diáclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas.
Os aquíferos do Domínio Fraturado podem se comportar como aquíferos livres ou confinados,
todavia de extensão lateral variável. São fortemente anisotrópicos e heterogêneos, compondo o
sistema de águas subterrâneas profundas.
O fator que controla a condutividade hidráulica dos aquíferos desse domínio é a densidade e a
interligação das descontinuidades do corpo rochoso.

Figura 3.12: Domínios Hidrogeológicos da AII e AID.
Tabela 3.15: Domínios Hidrogeológicos presentes da AII.
CLASSE

ÁREA (HA)

%

P1

64,622

55,99%

P3

50,788

44,01%

Total

115,410

100,00%

A AII, assim como na AID do empreendimento, dispõe dos Domínios Porosos P1 e P3 (Figura
3.12).
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a) Domínio Poroso
Os aquíferos do Domínio Poroso são caracterizados pelos meios geológicos onde os espaços
vazios totais (porosidade) são interanulares, ou seja, a água ocupa os poros entre os minerais
constituintes do corpo rochoso. Como no Distrito Federal não existem rochas sedimentares com
espaços intersticiais, esse domínio é representado pelos solos, pelo manto de alteração das
rochas (saprolito) e por materiais acumulados em calhas de drenagens (aluviões), A importância
local dos aquíferos desse domínio está vinculada a varies parâmetros, dos quais dois são
destacados: a espessura saturada (b) e a condutividade hidráulica (K). sendo que ambas são
diretamente controladas pela geologia e pela geomorfologia de seu substrato.
No Distrito Federal os aquíferos porosos são compostos por meios geológicos não consolidados,
com espessuras variando de poucos centímetros até 80 m, com ampla predominância (>60%) de
espessuras entre 15 e 25 m, grande extensão e continuidade lateral e, de forma geral,
homogêneos. Os aquíferos relacionados a esse domínio são classificados como aquíferos livres
e/ou suspensos, com ampla continuidade lateral. compondo o sistema de águas subterrâneas
rasas.
Esses aquíferos geralmente são aproveitados por poços rasos, sendo a altura do nível freático
(carga potenciométrica) controlada pela hipsometria e por feições físicas gerais dos vários tipos
de solo/manto de intemperismo. Como são aquíferos rasos e livres, são moderadamente
susceptíveis a contaminação por agentes extemos, sendo, em geral, isolados em sistemas de
abastecimento público. Os volumes de água captados pelos poços rasos são sempre inferiores a
800 l/h.
Em função dos parâmetros mencionados anteriormente (b e K), esse domínio pode ser dividido
em quatro sistemas de nominados P1, P2, P3 e P4. Os sistemas P1, P2 e P3 são caracterizados
por grandes espessuras (>5 m) e condutividades hidráulicas respectivamente alta, média e baixa.
O sistema P4 caracteriza-se por pequenas espessuras (comumente menores que 1 metro,
podendo alcançar 2.5 m) e condutividade hidráulica baixa.
Ocorrem na AID, o domínio poroso P1 na porção oeste da área, ocupando 26,84% do total, e o
Domínio Poroso P3, que ocupa o restante da área (73,16%). A seguir (Tabela 3.16), o quadro com
os domínios Hidrogeológicos presentes na área.
Tabela 3.16: Domínios Hidrogeológicos presentes da AID.
CLASSE

ÁREA (HA)

%

P1

0,541

26,84%

P3

1,476

73,16%

Total

2,017

100,00%

Os Domínios Hidrogeológicos presentes na AID, de acordo com CAMPOS, 2004, possuem
Condutividade Hidráulica variando de Alta a Baixa, espessuras maiores que 5 m e média de
vazões medidas em poços, menor que 800 l/h (Tabela 3.17).
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Tabela 3.17: Características dos Domínios Hidrogeológicos presentes da AID (CAMPOS 2004).
DOMÍNIO POROSO

ESPESSURA SATURADA

CONDUTIVIDADE
HIDRÁULICA

MÉDIAS DE VAZÕES EM
POÇOS

P1

>5m

Alta

< 800l/h

P3

>5m

Baixa

< 800l/h

A visita de campo mostrou uma área sem evidências de surgências de água. Foi verificado na
propriedade existente uma cisterna de abastecimento. A profundidade medida do N.A. no local
foi de 3,40 m (Foto 3.18 e Foto 3.19). As 5 sondagens à trado executadas na área não exibiram o
nível d’água, chegando até o impenetrável.

Foto 3.18: Cisterna da propriedade.

Foto 3.19: Detalhe do interior da cisterna.

A superfície do terreno se mostra bastante antropizada, com o solo compactado e presença de
vegetação de gramíneas com pouca vegetação arbórea. A baixa declividade dificulta o
escoamento de água superficial, ocorrendo em grande maioria nos canais superficiais formados
pela ação antrópica.
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Foto 3.20: Vista da área com cobertura
vegetal.

Foto 3.21: Local onde ocorre exposição de
solo laterítico.

Foto 3.22: Presença de brita fina na região

Foto 3.23: Detalhe da brita encontrada.

Foi observado no local a existência de brita fina recobrindo área considerável do terreno. Na
porção E-SE da área estudada, ocorre um desnível onde se observa um local de fluxo preferencial
para água, não sendo observado, no entanto, processos erosivos significativos.
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Foto 3.24: local onde o solo compactado
formas sulcos proveniente da drenagem
superficial.

Foto 3.25: Na estrada de acesso, o solo
apresenta processo de ravinamento.

Foto 3.26: Local com desnível abrupto próximo da sondagem STJB-02.
3.1.3.7 Recursos Hídricos
A AII do empreendimento localiza-se na sub-bacia do ribeirão Forquilha do Taboca, córrego
Taboca, bacia do rio São Bartolomeu (Bacia do Rio Paraná). O ribeirão Taboca, tem uma extensão
de 16 km até seu encontro com o São Bartolomeu e sua bacia hidrográfica ocupa,
aproximadamente, 56,5 km² de área.
O rio São Bartolomeu nasce no Distrito Federal, próximo à Cidade Satélite de Planaltina, como
resultado da junção dos ribeirões Pipiripau e Mestre D’Armas.
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Figura 3.13: Bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu.
A bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu integra a Bacia do rio Corumbá, que é afluente da
bacia do rio Paranaíba, formador da bacia do Paraná. Tem cerca 5.497,06 km², sendo os seus
principais afluentes, dentro do Distrito Federal, os rios Paranoá, Pipiripau e Mestre D´Armas,
além dos ribeirões Sobradinho, Cachoeirinha, Taboca e Santo Antônio da Papuda, todos pela sua
margem direita.
É a maior bacia hidrográfica do Distrito Federal, compreendendo quase 50% da hidrografia da
região (2.494,88 km²). Dentre os principais usos do solo na bacia, o uso urbano ocupa cerca de
18.28% de sua área, conforme a Tabela 3.18.
Tabela 3.18: Usos do solo na bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu
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Classes

Área (km2)

%

Agricultura

712,59

28,56

Água

50,22

2,01

Área Urbana

455,99

18,28

Campo

534,80

21,44

Cerrado

490,11

19,64

Matas

215,63

8,64

Reflorestamento

25,63

1,03

Solo Exposto

9,90

0,40
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Classes

Área (km2)

Total

2494,88

%

Trata-se de rio tipicamente de planalto. Seu perfil varia da alta declividade na cabeceira (cerca
de 33 m/km) até as planícies de inundação, com declividade em torno de 0,7 m/km.
Drena a APA do São Bartolomeu que está submetida a diversos tipos de pressões antrópicas, seja
pela construção de barragens, pela diluição de efluentes de esgotos domésticos, provenientes
das diversas estação de tratamento de esgotos (ETEs) existentes em sua bacia, seja pelas
pressões sobre sua paisagem natural, como os cerrados e campos e, principalmente, mata de
galeria.
Já a região do alto Bartolomeu é a que tem o maior número de áreas protegidas, representada
pela Estação Ecológica de Águas Emendadas. Nela encontram-se fitofisionomias regionais,
particularmente o cerrado sensu stricto, os campos sujo e limpo, as matas de galeria alagáveis e
as veredas.
3.1.3.8 Declividade do Terreno
De acordo com o mapa hipsométrico elaborado para a área de estudo, a AID é formada no seu
ponto mais alto por um terreno de relevo plano, situado entre as cotas 1100 e 1300, e no ponto
mais baixo conforme demonstrado na sequência.

Figura 3.14: Mapa Hipsométrico da área em estudo.

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 78

Página 75

No seu limite Leste já se encontra em região de dissecação de relevo, com declividades maiores
que 10% a maiores que 30% quando adentra o talvegue formado pelos tributários do ribeirão
Forquilha da Taboca, onde alcança a cota aproximada de 950 m.

Figura 3.15: Mapa de Declividade da área AII.
Tabela 3.19: Declividades da AII.
DECLIVIDADE

ÁREA (HA)

%

< 3%

13,921

12,06%

3 - 8%

51,015

44,20%

8 - 20%

18,833

16,32%

20 - 45%

28,359

24,57%

45 - 75%

3,248

2,81%

> 75%

0,031

0,03%

Total

115,410

100%
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Figura 3.16: Mapa de Declividade da área AID.
Tabela 3.20: Declividades da AID.
DECLIVIDADE

ÁREA (HA)

%

< 10%

1,457

73,57%

10 - 20%

0,431

21,78%

20 - 30%

0,069

3,51%

> 30%

0,022

1,14%

1,981

100%

A maior parte da área (1,457 ha) possui declividade menor que 10%. Somente 0,022 ha possui
declividade maior que 30%.
Ressalta-se que na área diretamente afetada não se registra a presença de sulcos, drenagens
intermitentes ou perenes, ou ainda qualquer tipo de canal natural de escoamento superficial.
3.1.4 Considerações Finais do Meio Físico
Do ponto de vista das condicionantes do meio físico a AID do parcelamento não apresenta
restrições à ocupação e implantação das obras de infraestruturas conforme previsto.
Todavia, cabem recomendações, tão somente para a fase de implantação de obras de
infraestrutura, por conta da movimentação de terra, ainda que estas deverão ficar restritas ao
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compartimento de menor risco de desenvolvimento de processos erosivos. O dimensionamento
adequado das obras leva em consideração as condições oferecidas pelo substrato rochoso nesse
compartimento.
Os demais compartimentos apresentam condições de declividade, bem como de material
geológico, mais susceptíveis à formação de fluxos d'água concentrados, que podem ensejar
processos erosivos indesejados. Todavia não sofrerão interferências severas.
A parte de edificações e outras infraestruturas do empreendimento estará se assentando sobre
Latossolo Vermelho Amarelo Concrecionário, que por sua vez recobre as rochas do MNPpr3 –
Metarritmitos Arenosos. Esses materiais possuem capacidade restrita de infiltração e
condutividade hidráulica entre baixa e moderada, quando comparada aos demais tipos de
latossolos, o que descaracteriza a região como importante área de recarga de aquíferos.
As investigações realizadas, por meio de ferramentas de mão, para o reconhecimento das
condições da área, onde se prevê a ocupação por edificações e outras infraestruturas indicam
solos de alta resistência à penetração. Camadas de cascalho laterítico logo à superfície conferem
essa característica logo partir dos 0,25 metros (STJB-01) a 1,80 metros (STJB-04) de profundidade.
Setores da AID localizados em situação de maior susceptibilidade a erosão, ficam restritos à cerca
de 5% da AID do empreendimento, onde se dará destinação à permanência da cobertura natural
estabelecida. Nos 95% restantes da AID a susceptibilidade é considerada baixa.
3.2

MEIO BIÓTICO

3.2.1 Flora
3.2.1.1 Apresentação
Em atendimento ao Termo de Referência para elaboração de Relatório de Impacto de Vizinhança
(RIVI), referente ao Processo nº 391.00012583/2018-66, foi elaborado o presente documento
que apresenta o Diagnóstico Ambiental da Flora e o Cálculo da Compensação Florestal da área
onde será instalado o parcelamento de solo em tela. O referido condomínio está localizado na
Gleba 29 do quinhão 17 da Fazenda Taboquinha, na Região Administrativa do Jardim Botânico
(DF).
O embasamento teórico e prático utilizado para a elaboração deste Diagnóstico e da
Compensação foi consolidado a partir da obtenção de informações secundárias disponíveis em
publicações técnico-científicas e das informações coletadas em campo por meio do Inventário
Florestal da vegetação da área em tela e suas áreas de influência.
A Compensação Florestal do parcelamento de solo se apoia primordialmente nos parâmetros
estabelecidos pelo Decreto nº 39.469/2018 que revogou os Decretos nº 14.783/1993 e nº
23.585/03 e que dispõe sobre a autorização de supressão da vegetação nativa, a compensação
florestal, o manejo da arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a declaração de
imunidade ao corte de indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal.
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O Diagnóstico Ambiental da Flora se apoiou ainda nos parâmetros estabelecidos pelo Termo de
Referência do IBRAM para supressão de vegetação para uso alternativo do solo em áreas
urbanas, que define que:
“...O limite mínimo de inclusão dos indivíduos arbóreos será de cinco centímetros de
diâmetro, a trinta centímetros (DAB) para fitofisionomias savânicas e campestres ou a um
metro e trinta centímetros do solo (DAP) para fitofisionomias vegetais.”
Em seu conteúdo, este diagnóstico apresenta a relação da composição florística, análise
fitossociológica, relação das espécies indicadoras e de interesse conservacionista, bem como a
estimativa da volumetria.
Em termos gerais a área ocupada pelo o parcelamento, é formada por remanescentes do bioma
Cerrado, cuja vegetação e demais caracteres ambientais encontram-se depauperados, com
fragmentos antropizados e uma alta incidência de espécies arbóreas exóticas e gramíneas
exóticas invasoras.
3.2.1.2 Introdução
O Cerrado é uma savana neotropical que ocupa cerca de 2 milhões de km², ou 22% do território
brasileiro, e se situa no coração da América do Sul. Em extensão, entre os biomas brasileiros, o
Cerrado fica atrás apenas da Amazônia e ocorre nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí e Distrito Federal (SCARANO
et al., 2014).
Segundo Ribeiro e Walter (2008), a vegetação do bioma Cerrado apresenta fisionomias que
englobam formações florestais, savânicas e campestres. Os referidos autores explicam ainda que,
em sentido fisionômico, floresta representa áreas com predominância de espécies arbóreas com
formação de dossel contínuo ou descontínuo; savana refere-se às áreas ocupadas por árvores e
arbustos espalhados sobre um estrato graminoso, sem formação de dossel contínuo; e campo,
designa áreas com predomínio de espécies herbáceas e algumas arbustivas, com pouca presença
de árvores na paisagem.
O Distrito Federal ocupa uma área de 5.783 Km², apresentando fitofisionomias campestres,
savânicas e florestais típicas do Cerrado, tais como cerradão, matas de galeria, cerrado sentido
restrito, campo cerrado, campo limpo e campo sujo. As três principais Unidades de Conservação
localizadas no Distrito Federal são: Parque Nacional de Brasília, Estação Ecológica de Águas
Emendadas e a Área de Proteção Ambiental (APA) Gama-Cabeça-de-Veado, compreendendo
cerca de 7,6% do território do DF. Devido a uma grande pressão antrópica, cerca de 58% da
vegetação nativa do Distrito Federal foi suprimida até 1998 (UNESCO, 2002).
3.2.1.3 Objetivos
Caracterizar a vegetação qualitativamente em termos de riqueza de espécies e sua respectiva
abundância, permitindo descrever em linhas gerais as tipologias fitofisionômicas de ocorrência e
seu estado de conservação para fins do licenciamento ambiental do empreendimento, bem
como quantitativamente, por meio do cálculo das estimativas do volume de material lenhoso
para as formações florestais e savânicas ocorrentes na área do o parcelamento de solo.
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A partir da caracterização da vegetação, elaborar a compensação florestal devida pelo
condomínio para que seja revertida em benefício ao meio ambiente, aos parques e unidades de
conservação do DF, na forma de prestação de serviços, doações e/ou execução de obras por meio
de acordo formal.
Nesse sentido, este relatório tem por objetivo realizar um inventário florestal e apresentar a
compensação florestal das áreas passíveis à supressão vegetal, devido à projeção das vias
internas e áreas de usos comum a serem instaladas no o parcelamento, de forma a subsidiar a
produção dos orçamentos e à compensação florestal.
3.2.1.4 Unidades de Conservação
Em relação a proximidade do parcelamento com Unidades de Conservação, foram mapeadas oito
áreas de interesse conservacionista: Parque Ecológico Bernardo Sayão (2,10 km), Parque
Ecológico Canjerana (2,38 km), Reserva Biológica do Cerradão (1,12 km), APA das Bacias do rio
Gama e Cabeça de Veado (1,0 km), Estação Ecológica do Jardim Botânico (3,0 km), APA do Lago
Paranoá (2,0 km) e APA da bacia do Rio São Bartolomeu.
O parcelamento encontra-se dentro dos domínios da Unidade de Conservação APA do rio São
Bartolomeu, de acordo com a Figura 3.17.
A APA da bacia do Rio São Bartolomeu foi criada pelo Decreto Federal nº 88.940/1983, e abrange
uma área de cerca de 84.100 hectares, localizada no Distrito Federal, envolvendo as Regiões
Administrativas de Sobradinho, Planaltina, Paranoá, São Sebastião e Santa Maria. O principal
objetivo para sua criação foi a necessidade de preservar os recursos hídricos para abastecimento
de água.
Essa APA encontra-se localizada em parte da bacia do rio São Bartolomeu, apresentando uma
região de chapadas, uma área de dissecação intermediária (depressão do Paranoá) e vales
fluviais. Desempenha o papel de corredor de ligação entre a Estação Ecológica de Águas
Emendadas, a APA de Cafuringa, a APA do lago Paranoá e a APA das bacias do Gama e Cabeça de
Veado.
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Figura 3.17: Unidades de Conservação na área do Parcelamento.
3.2.1.5 Metodologia
Com o objetivo de se obter os parâmetros qualitativos e quantitativos da vegetação da área de
estudo em questão, a metodologia adotada para a realização do inventário florestal consistiu em
diferentes etapas: planejamento; trabalho de campo; identificação de material botânico;
padronização, análise e processamento da base de dados; e produção do Diagnóstico Ambiental
e da Compensação Florestal.
Durante a fase de planejamento a equipe técnica determinou a metodologia e os critérios a
serem seguidos para a execução plena e satisfatória dos trabalhos, definindo diretrizes e
parâmetros a fim de se obter resultados padronizados com a mínima margem de erro. Essa etapa
contemplou o estudo da base de dados geográficos disponíveis, a exemplo de mapas, imagens
de satélites e fotos aéreas ortorretificadas; contratação e treinamento de profissionais
competentes para os serviços de campo; e levantamento dos materiais de campo.
O treinamento da equipe consistiu na explanação da metodologia a ser seguida, esclarecendo
funções e responsabilidades, bem como medidas de segurança do trabalho e padronização da
coleta de dados em GPS, planilhas de campo e do material botânico.
Os trabalhos de escritório seguiram as diretrizes estabelecidas durante o planejamento, em que
foram processadas e analisadas as informações coletadas em campo para elaboração de relatório
técnico caracterizando a vegetação da área de influência do empreendimento em termos de
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estrutura e florística, tipos vegetacionais e cálculos dos parâmetros volumétricos e de biomassa
lenhosa.
a) Mapeamento das Fitofisionomias
O mapeamento das fitofisionomias foi elaborado a partir da técnica de vetorização das imagens,
onde se utilizou as Ortofotos georreferenciadas no Sistema de Projeção Cartográfica (UTM) Fuso
23 Sul, disponíveis no sítio eletrônico da SEGETH-DF, de resolução 0,5 metros. Em campo,
verificaram-se as informações colhidas com ferramentas de SIG, possibilitando as estimativas e
os cálculos referentes à amostragem da vegetação.
A caracterização das fitofisionomias da área do empreendimento em tela foi baseada na
classificação proposta por Ribeiro e Walter (2008) para os tipos de vegetação do bioma Cerrado.
A fitofisionomia leva em consideração a florística, a estrutura, as formas de crescimento e as
mudanças estacionais da vegetação. As fitofisionomias foram delimitadas associando-se as
informações do geoprocessamento com as obtidas em campo. A identificação das características
da vegetação, em especial o relevo do terreno e disponibilidade hídrica também foram utilizadas
como embasamento para a classificação da fitofisionomia ocorrente na área do futuro
parcelamento de solo urbano.
Segundo Ribeiro e Walter (2008), no bioma Cerrado ocorrem onze tipos principais de vegetação,
enquadrados em formações Florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão),
Savânicas (Cerrado Sentido Restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e Campestres
(Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre).
O mapeamento apresentará o remanescente da fitofisionomia do bioma Cerrado registrado na
área do Parcelamento, levantadas por meio da ferramenta SIG e confirmadas ao longo da coleta
de dados em campo. Não há formações florestais na área em referência. A formação savânica
remanescente registrada, pode-se inferir que seja da fitofisionomia Campestre dos Subtipos
Campo Sujo e Campo Limpo, de acordo com imagens de satélite pretéritas (GeoPortal/DF), visto
que hoje restam poucos indivíduos arbóreos nativos em meio à gramíneas e espécies arbóreas
exóticas, nos dois (2) hectares correspondentes à área total do empreendimento.
b) Definição do tipo de amostragem utilizado
Para a área como um todo, foi realizado o Censo (inventário 100%) devido aos poucos indivíduos
arbóreos presentes na área e distribuídos de forma espaçada, o que não exigiu o uso de parcelas.
Para a formação Savânica (Cerrado Ralo), foi adotado o Censo Florestal (inventário 100%), onde
foram amostrados todos os indivíduos ocorrentes na área que se enquadravam nos parâmetros
estabelecidos no Decreto 14.783/1993, Art. 5º, conforme redação abaixo.
“... para a aprovação dos processos de parcelamento de solo, deverá constar em seu
memorial descritivo do projeto: I - toda espécie botânica de porte superior a 2,50 m (dois
metros e cinquenta centímetros), existente em cada terreno ou gleba; II - toda espécie
arbóreo-arbustiva de circunferência superior a 20 cm (vinte cm) a 30 cm (trinta
centímetros) do solo, existente no terreno ou gleba.”
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O Censo Florestal (inventário 100%), é o procedimento para obter informações sobre as
características quantitativas e qualitativas da floresta e de muitas outras características das áreas
sobre as quais a floresta está desenvolvendo (HUSH et al. 1993).
Foi utilizado o Censo Florestal (Figura 3.3) devido ao fato do Cerrado na área de estudo
apresentar fragmentos antropizados e uma grande parcela da área estar coberta por gramíneas
invasoras, com ausência de espécies arbóreas, impossibilitando o estabelecimento de parcelas.
Tabela 3.21: Coordenadas geográficas do Parcelamento e descrição da fitofisionomia.
Vértices do Lote

Coordenadas UTM (SIRGAS 2000 / UTM 23 L)
X
Y
Descrição da área do empreendimento

1

199022.53

8243509.55

2

198948.13

8243435.59

3

198814.42

8243567.24

Fitofisionomia Campestre
(Campo Sujo e Campo Limpo);
Área antropizada com presença de
espécies arbóreas exóticas frutíferas e
não frutíferas.

Figura 3.18: Mapa demonstrando a área onde foi realizado o Censo (inventário 100%) com a
respectiva localização das espécies protegidas pelo Decreto 39.469/2018.
c) Coleta de Dados em Campo
No Censo Florestal buscou-se contemplar toda a área do Parcelamento, percorrendo toda a área
e registrando todos os indivíduos que se enquadravam nos critérios estabelecidos para este
trabalho.
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O trabalho em campo referente ao levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação foi
realizado no período de 21 a 22 de abril de 2019. A equipe utilizou GPS Garmin modelo 62 sc
carregado com a base de dados levantada durante o planejamento e mapeamento prévio. Ainda,
foi utilizado mapa detalhado em escala 1:2.000, de forma a facilitar a navegação em campo. A
equipe procedeu, ainda, ao registro fotográfico da área de forma a propiciar a caracterização da
flora da área de estudo.
A metodologia adotada para a coleta de dados na área de estudo amostrou todos os indivíduos
lenhosos arbóreo-arbustivos contemplados pelo limite de inclusão descrito pelo Decreto nº
14.783/93 foram identificados em nível de família, gênero e espécie.
A coleta dos dados em campo consistiu na mensuração por meio de fita métrica, do diâmetro a
altura da base (DAB), altura total (Ht), altura comercial (Hc), medida do solo até o ponto da
primeira bifurcação notável, nome vulgar, nome científico e qualidade do fuste de todos os
espécimes vegetais com DAB ≥ 6,4 cm (CAB ≥ 20 cm) e/ou 2,5 m de altura. As informações
coletadas em campo foram anotadas em uma planilha segundo a ordem de ocorrência dos
indivíduos nas U.A.
A medição da DAB foi realizada a 0,3 m de altura, tomando-se o cuidado de mantê-la sempre na
posição horizontal em relação ao solo e retirando cipós, galhos, cupins ou outros elementos
presentes no ponto de medição. A unidade de medida foi centímetros, com uma casa decimal.
A identificação botânica em nível de família, gênero e espécie foi realizada mediante consultas a
literaturas específicas e, em outros casos, foi realizada por comparação com material depositado
no Herbário da Embrapa, conforme o sistema de classificação botânica “Angyosperm Phylogeny
Group – APG III (2009). A grafia e validade dos nomes científicos foram verificadas nos bancos de
dados disponibilizados nos sítios eletrônicos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Lista de
Espécies da Flora do Brasil). Os nomes populares foram obtidos a partir de Lorenzi (2002, 2008,
2009) e Silva Junior (2005 e 2009).

Foto 3.27: Profissional em campo coletando
um ramo para identificação botânica.

Foto 3.28: Mensuração de DAB de uma
espécie de Aegiphila verticillata.

d) Inventário Florestal Qualitativo
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O processamento de dados do Inventário Florestal Qualitativo foi executado com auxílio do
software Mata Nativa 4 (CIENTEC, 2016), voltado para a análise de inventários florestais que
calcula de forma rápida e precisa os parâmetros fitossociológicos da estrutura horizontal da
vegetação, índices de diversidade e precisão do inventário, dentre outros.
 Composição Florística
Uma vez finalizada a etapa de padronização das espécies registradas em campo, foi gerada uma
lista a partir da identificação dos indivíduos amostrados em campo, tendo por referência o
sistema filogenético de classificação APG III – Angiosperm Phylogeny Group (2009), na qual as
espécies foram classificadas em nível de família botânica, gênero, espécie e nome-comum.


Parâmetros da Estrutura Horizontal - Fitossociologia

Os parâmetros que expressam a estrutura horizontal da vegetação são densidade, frequência e
dominância, os quais permitem inferir a posição sociológica de uma determinada espécie em
uma comunidade arbórea a partir do cálculo do Índice de Valor de Importância - IVI (MÜLLERDOMBOIS & ELLEMBERG, 1974; KENT & COKER, 1992).
A densidade refere-se ao número de indivíduos de cada espécie dentro de uma associação
vegetal por unidade de área (SCOLFORO & MELLO, 2006), podendo ser expressa em termos
absolutos ou relativos. As densidades absolutas (DA) e relativas (DR) foram obtidas pelas
seguintes relações:
𝑛𝑖

𝐷𝐴𝑖 = ( 𝐴 ) ∗ 100 E

𝑛𝑖

𝐷𝑅𝑖 = ( N ) ∗ 100

Equação 3.1: Densidades absoluta e relativa.
Em que:
DAi = densidade absoluta da espécie i;
DRi = densidade relativa da espécie i;
ni = número de indivíduos da espécie i;
N = número total de indivíduos;
A = área amostrada em hectares.
A dominância indica a ocupação dos ambientes pelos indivíduos das espécies a partir de suas
áreas basais, estimadas com base no diâmetro à altura do peito (DAP). Este parâmetro pode ser
expresso de forma absoluta e relativa (SCOLFORO & MELLO, 2006). A dominância absoluta (DoA)
e relativa (DoR) de cada espécie foram obtidas a partir das seguintes relações:
DoAi 

Gi
A

DoRi 

e

DoAi
.100
 DoAi

Equação 3.2: Dominâncias absoluta e relativa.
Em que:
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DoAi = dominância absoluta da espécie i;
DoRi = dominância relativa da espécie i;
Gi = área basal da espécie i;
A = área amostrada em hectares.
A frequência indica a dispersão média de cada espécie por unidades de medição e é expresso em
porcentagem. É dada pela probabilidade de se encontrar uma espécie numa unidade amostral e
o seu valor estimado indica o número de vezes que a espécie ocorre, num dado número de
amostras. Ressalta-se que a frequência neste caso, como foi realizado Censo (inventário 100%),
não é um dado relevante, visto não termos diferente talhões para possíveis comparações, logo,
a estimativa de frequência não é um dado mensurável, pois não foram utilizadas unidades
amostrais.
O Índice de Valor de Importância -IVI revela, por meio dos pontos alcançados por uma espécie,
sua posição sociológica na comunidade analisada, e é dado pelo somatório dos parâmetros
densidade relativa (DR), frequência relativa (FR) e dominância relativa (DoR) de uma determinada
espécie, refletindo assim sua importância ecológica no local. A partir da análise de cada
parâmetro que compõe o IVI, pode-se compreender se a espécie é abundante ou não, se
apresenta distribuição agrupada ou dispersa e também se ela possui grande área basal ou não,
dando uma ideia sobre densidade, distribuição espacial e dimensão alcançada pela população de
uma espécie em relação às demais. É calculado através da seguinte relação:
IVI = DR + DoR + FR
Equação 3.3: Índice de Valor de Importância.
O índice de Valor de Cobertura – IVC, é obtido por meio da soma de densidade e dominância
relativas. Este permite estabelecer a estrutura dos táxons na comunidade e separar diferentes
tipos de uma mesma formação, assim como relacionar a distribuição das espécies em função de
gradientes abióticos
IVC= DR + DoR
Equação 3.4: Índice de Valor de Cobertura.
A estrutura diamétrica da vegetação foi avaliada pela distribuição dos indivíduos amostrados em
classes de diâmetro definidas segundo a fórmula de Spiegel (1976) dada por:
IC 

A
nc

Equação 3.5: Intervalo de Classe.
Em que:
IC = intervalo de classe;
A = amplitude (valor máximo – valor mínimo de diâmetro);
nc = número de classes.
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nc  1  3,3log( n)
Equação 3.6: Número de Classes.
Em que:
n = número de indivíduos;
log = logaritmo na base 10.
A distribuição em classes de diâmetro foi realizada considerando todos os indivíduos registrados
no levantamento e também a contribuição de cada espécie e dos parâmetros dendrométricos
nas classes de diâmetro.


Índices de Diversidade e Similaridade

Para avaliar a variabilidade e abundância relativa das espécies registradas no inventário florestal,
foi usado o Índice de Shannon-Wiener (H’), que leva em consideração a uniformidade e riqueza
de espécies. Sendo assim, o aumento do número de espécies ou aumento da uniformidade das
abundâncias aumenta a diversidade. Além disso, esse Índice confere maior peso para as espécies
raras (BARROS, 2007). Seu valor usualmente encontra-se entre 1,5 e 3,5, embora em casos
excepcionais possa exceder a 4,5 (MARGURRAN, 1988). Conforme Kent & Coker (1992) este
índice é dado por:
n

H ´  pi. ln( pi)
i 1

Equação 3.7: Índice de Shannon.
Em que:
pi = proporção de indivíduos ou abundância da i-ésima espécie expressa como uma
proporção da cobertura total, dado por:
pi 

ni
N

Equação 3.8: Abundância.
Em que:
ni = número de indivíduos da espécie i;
N = número total de indivíduos;
ln = logaritmo neperiano.
Outro índice utilizado para expressar a diversidade é o índice de Simpson (C) que dá a
probabilidade de dois indivíduos quaisquer retirados aleatoriamente da comunidade
pertencerem a diferentes espécies. Este índice é a medida principalmente de dominância e dá
peso maior as espécies comuns, ao contrário de Shannon, sendo menos sensível à riqueza
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(FELFILI & REZENDE, 2003). À medida que C aumenta, decresce a diversidade. O Índice de
Simpson é geralmente expresso como i – D ou 1 / D. Este índice é expresso por:
𝐷=∑

𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)
𝑁 (𝑁 − 1)

Equação 3.9: Índice de Simpson.
Em que:
ni = número de indivíduos da espécie i;
N = número total de indivíduos.
Para expressar a abundância relativa das espécies foi calculado o Índice de Uniformidade ou
Equabilidade (J) (KENT & COKER, 1992). Também conhecido por índice de Pielou, é derivado do
índice de diversidade de Shannon, o que permite representar a uniformidade da distribuição dos
indivíduos entre as espécies existentes (PIELOU, 1975).
Quanto maior o valor de J, mais homogênea é a distribuição das espécies dentro da amostra ou
comunidade (SCOLFORO & MELLO, 2006). Este valor de J tende a zero, quando uma única espécie
é presente na comunidade e pode atingir no máximo 1 (um) quando todas as espécies possuem
abundância igual (MARGURRAN, 1988; KENT & COKER, 1992). Conforme Kent & Coker (1992)
este índice é dado por:

J=

H´
ln(S )

Equação 3.10: Índice de equabilidade de Pielou.
Em que:
H’ = Índice de Shannon;
S = número de espécies presentes;
ln = logaritmo neperiano.
Ainda para avaliar a diversidade foi usado o “coeficiente de mistura de Jentsch” que expressa de
maneira geral à composição florística da floresta, indicando, em média, o número de árvores de
cada espécie que é encontrado na área de estudo. Desta maneira, obtém-se um fator para medir
a intensidade de mistura das espécies. Quanto mais próximo de 1 (um) o valor de QM, mais
diversa é a população. Conforme proposto por Hosowaka (1981) é dado por:
𝑆
𝑁
Equação 3.11: Coeficiente de mistura de Jensch.
𝑄𝑀 =

Em que:
S = número de espécies amostradas;
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N = número total de indivíduos amostrados.
e) Espécies de Interesse Conservacionista
Um dos importantes instrumentos da política ambiental são as listas de espécies ameaçadas de
extinção. Estas listas contêm as espécies que necessitam de proteção especial por serem de
interesse conservacionista, sinalizando a pressão que estão sofrendo e ainda possibilitam uma
visão dos maiores problemas em relação à preservação da diversidade biológica. Com base nas
informações das listas é possível estabelecer prioridades para as ações de recuperação e de
conservação das espécies (MMA, 2016).
Para a identificação das espécies de interesse conservacionista e/ou ameaçadas de extinção
registradas no levantamento florístico do Parcelamento foram utilizadas: A Lista Oficial das
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção estabelecida pela Portaria MMA Nº 443
/2014; as espécies registradas na lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), da qual o Brasil é membro desde
1975 (Dec. nº 76.623/75); as categorias de espécies consideradas ameaçadas pela The World
Conservation Union (IUCN); e o Decreto nº 39.469/2018 que dispõe sobre as espécies nativas do
Cerrado tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal. Segue a redação do Art. 45
do referido Decreto:
Art. 45 - Estão tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal as seguintes
espécies arbóreo-arbustivas: copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), sucupira-branca
(Pterodon pubescens Benth), pequi (Caryocar brasiliense Camb), cagaita (Eugenia
dysenterica DC), buriti (Mauritia flexuosa L.f.), gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh), paudoce (Vochysia tucanorum Mart.), aroeira (Astromium urundeuva (Fr.All), Engl.) embiriçu
(Pseudobombax longiflorum (Mart.,et Zucc.) a. Rob), perobas (Aspidosperma spp.),
jacarandás (Dalbergia spp.) e ipês (Tabebuia spp.).
Todas as espécies protegidas pelo Decreto nº 39.469/2018 tiveram suas coordenadas geográficas
anotadas para posterior confecção do mapa de localização destas espécies, bem como para a
elaboração da tabela com suas respectivas coordenadas.
As espécies relacionadas pela Portaria Nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente são
classificadas nas categorias:
•

CR – Criticamente em perigo;

•

CR (Pex) – criticamente em perigo, possivelmente extinta;

•

EN – Em perigo;

•

VU – vulnerável.

A IUCN (The International Union for Conservation of Nature) define as seguintes categorias para
o estado de conservação das espécies (IUCN, 2001):
•

EX – Extinto;

•

EW – Extinto na natureza;
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•

CR – Criticamente em perigo;

•

EN – Em perigo;

•

VU – vulnerável;

•

NT – Quase ameaçada;

•

LC – Pouco preocupante;

•

DD – Dados insuficientes;

•

NE – Não avaliado.

f) Inventário Florestal Quantitativo
Inventários Florestais Quantitativos se destinam a quantificar as informações dendrométricas de
uma comunidade florestal ou arbóreo-arbustiva. Essas informações são de grande utilidade para
a avaliação de eventuais impactos ambientais, bem como para o correto planejamento da
supressão do plantio, que deverá ser realizada mediante a otimização do uso e do
aproveitamento da madeira, destinação apropriada do produto, observância dos requisitos
técnicos e ambientais, bem como cumprimento da legislação ambiental federal e distrital.
O Inventário Florestal da área a ser suprimida abrange todas as espécies arbóreas, em todos os
estratos da vegetação. Esse inventário contém informações quantitativas e qualitativas da
vegetação, objeto de supressão, contemplando ainda informações acerca das famílias botânicas,
nomes científico e vulgar e descrição da vegetação onde ocorrerá a supressão vegetal.
O inventário Florestal informa também o estoque de matéria prima florestal, ou seja, o
volume/produto (tora, lenha, da madeira) existente na área a ser suprimida.
O volume de madeira de uma comunidade vegetal é o somatório do volume de madeira de cada
árvore incluída naquele povoamento. O volume de um tronco tem sido tradicionalmente definido
como uma função da sua altura, diâmetro à altura do peito e fator de forma (AHRENS et al.,
1981). O fator de forma é uma razão entre volumes, sendo utilizado para corrigir o volume do
cilindro para o volume da árvore (SCOLFORO & FIGUEIREDO, 1998).
Existem poucas referências relativas ao volume de madeira de vegetação nativa, principalmente
considerando o cálculo do volume de madeira utilizando fator de forma. O volume de madeira
pode ser obtido por meio de modelos matemáticos que utilizam atributos da vegetação
(diâmetro, altura, sitio, Hdom, dentre outros), os quais são gerados a partir da cubagem rigorosa
de árvores (método destrutivo). Contudo, a aplicação de um modelo previamente ajustado deve
observar o tipo de vegetação e o local em que foi gerado, além dos outros fatores bióticos (solo,
clima, relevo), devendo ser representativo da florística e estrutura da vegetação local, do
contrário os resultados obtidos podem não representar o estoque de madeira daquela floresta.
Os cálculos volumétricos de cada fuste, a partir dos quais foram estimados os volumes de cada
parcela e subsequente da população como um todo, foram efetuados por meio da aplicação de
equações alométricas adaptadas ao cálculo dos volumes total, do fuste e da copa (galhada),
aliadas à utilização de fator de forma (ff) específico a cada situação.
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Utilizou-se fatores de forma distintos para as diferentes fitofisionomias avaliadas, em função das
características estruturais e volumétricas próprias de cada vegetação. Para o Campo Sujo/Limpo
utilizou-se fator de forma 0,5 para obtenção do volume do fuste e para a galhada utilizou-se o
fator de forma 0,35. Seguem as equações utilizadas:
𝑉𝐶 𝐸2 (𝑚3 ) =

𝜋×𝐷𝐴𝐵²
4

× 𝐻𝑐𝑜𝑚 × 𝑓𝑓

.:. ff = 0,5

Equação 3.12: Volume comercial p/ Campo Sujo (Cerrado)
𝑉𝐺 𝐸2(𝑚3 ) =

𝜋×𝐷𝐴𝐵²
4

× 𝐻𝐶𝑜𝑝 × 𝑓𝑓 .:. ff = 0,35

Equação 3.13: Volume da copa p/ Campo Sujo (Cerrado)
𝑉𝑇 𝐸2 (𝑚3 ) = 𝑉𝐶 𝐸2 + 𝑉𝐺 𝐸2
Equação 3.14: Volume total p/ Campo Sujo (Cerrado)
Em que:
VC E2 (m3 ) = volume comercial com casca de espécies do Campo Sujo em m³;
VG E2 (m3 )= volume de galhos com casca de espécies do Campo Sujo em m³;
VT E2 (m3 ) = volume total com casca de espécies do Campo Sujo em m³;
DAB = diâmetro tomada à altura da base (0,30 cm do solo);
Hcom=Altura comercial, tomada na altura da primeira ramificação notável (m);
Hcop=Altura da copa (m);
FF= Fator de forma.
g) Cálculo da Compensação Florestal
A compensação florestal pode ser entendida como um mecanismo de responsabilização dos
empreendedores causadores de significativo impacto ambiental durante a instalação e
consolidação do parcelamento, pelo prejuízo que causaram ao meio ambiente durante os anos
de implantação. Esse desbaste de espécies vegetais já ocorreu no passado durante o processo de
implantação e ainda é passível de ocorrer devido instalação de nova infraestrutura.
Importante também salientar a presença de espécies protegidas por legislação ocorrentes na
área do parcelamento, pois de acordo com o parágrafo único do art. 47 do Decreto nº
39.469/2018, o IBRAM atualmente é o órgão responsável por autorizar as exceções para
execução de obras, planos, atividades ou projetos de relevante interesse social ou de utilidade
pública. Dessa maneira, a supressão desses indivíduos tombados nessas áreas deve ser precedida
de autorização específica por parte do IBRAM.
Frisamos que a supressão de algumas árvores tombadas registradas no levantamento é
imprescindível, caso não haja nenhuma alternativa locacional que comporte e permita a sua
manutenção. No entanto, as árvores tombadas serão suprimidas apenas em último caso, uma
vez que o projeto de urbanização prevê, sempre que possível, a permanência das mesmas
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incorporadas no paisagismo e áreas verdes do empreendimento. Não obstante, somente em
caso de Autorização de Supressão da Vegetação (ASV) para árvores dessas espécies.
A compensação florestal foi calculada de acordo com os parâmetros definidos pelo Decreto nº.
39.469/2018. Este altera dispositivos do Decreto nº 14.783/1993, que dispõe sobre o
tombamento de espécies arbóreo-arbustivas no território do Distrito Federal.
A atual normativa dispõe em seu art. 26 como se dá o processo de compensação florestal, que
de forma resumida leva em consideração três grupos de fitofisionomias diferentes de cerrado
(conforme o tamanho de sua volumetria de madeira) e em detrimento de sua localização dentro
de diferentes escalas de áreas prioritárias para conservação (baixa, média, alta e muito alta). A
partir do cruzamento dessas informações é feito o cômputo do tamanho da área em hectares a
ser compensada.
O levantamento florístico realizado nos remanescentes de vegetação do parcelamento,
considerando as formações florestais, estimou a densidade de árvores conforme o ambiente.
A partir dos resultados de densidade, em consonância à análise do uso e ocupação do solo do
parcelamento, foi possível calcular a compensação florestal das áreas passíveis à supressão
vegetal. Utilizando-se de software de geoprocessamento, é possível sobrepor a projeção das vias
internas e das áreas de uso comum e contrastá-los com o uso e ocupação do solo elaborado para
o parcelamento, possibilitando o cálculo da área a ser desmatada para cada formação vegetal.
Calculada a área a ser desmatada, multiplica-se a densidade obtida no inventário florístico, pela
área passível de supressão, estabelecendo assim a quantidade de espécimes. A partir da
quantidade de espécimes encontrados é calculada a compensação florestal, seguindo a premissa
já mencionada acima e melhor detalhada por meio do art. 26 do Decreto nº. 39.469/2018.
A compensação florestal visa o licenciamento do parcelamento para fins de obtenção da LP.
3.2.1.6 Resultados
a) Mapeamento e caracterização da vegetação
O mapeamento definitivo das formações vegetais ocorrentes no parcelamento apontou que
aproximadamente 67,18% de seu polígono ainda se encontra coberto por um remanescente
pouco significativo de espécies arbóreas esparsas, divididas em dois subtipos da fitofisionomia
Campestre: Campo Sujo e Campo Limpo.
As áreas ocupadas por Campo Sujo abarcam uma área total de 0,93 ha, equivalente a 46,70% da
área de estudo. O Campo Sujo encontra-se bastante antropizado, com a presença maciça de
gramíneas exóticas. Por sua vez, a fitofisionomia campestre de Campo Limpo (ausência de
espécies arbóreas) ocupa uma área de 0,40 hectares (20,50% da área total).
Além das áreas ocupadas pela vegetação nativa, dentro da área de estudo é possível observar
fragmentos ocupados por vegetação exótica, que ocupam cerca de 0,26 ha (13%) que somado às
áreas antropizadas (edificações, acessos e área queimada) equivalem a 0,67 ha (33,70 %), onde
é possível encontrar espécies de mangueira (Mangifera indica), jaqueira (Artocarpus
heterophyllus), jamelão (Syzygium cumini), dentre outras árvores exóticas que eram utilizadas
pelos antigos moradores locais.
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Portanto, em termos gerais a área de estudo está bastante antropizada (Foto 3.29, Foto 3.30,
Foto 3.31 e Foto 3.32), com a presença de espécies de gramíneas invasoras, espécies arbóreas
exóticas e poucos remanescentes nativos.

Foto 3.29: Áreas antropizadas do
parcelamento.

Foto 3.30: Áreas antropizadas (edificação
ao fundo e espécie exótica de Jacarandámimoso (Jacaranda mimosifolia) no
parcelamento.

Foto 3.31: Via de acesso (entrada) ao
parcelamento.

Foto 3.32: Vista parcial de vias de acesso
em Campo Limpo antropizado com
gramíneas exóticas no interior do
parcelamento.

A Tabela 3.22 apresenta a relação de fitofisionomias e respectivas áreas ocupadas na área do
parcelamento e a Figura 3.19 apresenta o Mapa esquemático das formações vegetais.
Tabela 3.22: Resultado do mapeamento da vegetação do parcelamento.
Fitofisionomia

Área (ha)

%

Vegetação Exótica/Área Antropizada

0,674

33,70

Campo Sujo

0,933

46,70
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Fitofisionomia

Área (ha)

%

Campo Limpo

0,409

20,48

TOTAL

2,0

100

Figura 3.19: Formações vegetais ocorrentes no parcelamento.
 Formações Campestres
Nas formações campestres do Cerrado foram encontrados os seguintes tipos de vegetação:
Campo Sujo e Campo Limpo. No Campo Limpo a presença de arbustos e subarbustos é
insignificante e indivíduos arbóreos são ausentes. Esta formação florestal e suas fitofisionomias
associadas ocupam uma área de 0,40 hectares correspondente a 20,48% da área total.


Campo Sujo

O Campo Sujo é um tipo fisionômico exclusivamente herbáceo-arbustivo, com arbustos,
subarbustos e indivíduos arbóreos pouco desenvolvidos e esparsos, cujas plantas; muitas vezes,
são constituídas por indivíduos de pequeno porte das espécies arbóreas do Cerrado sentido
restrito.
A fisionomia é encontrada em solos rasos como os Litólicos, Cambissolos ou Plintossolos Pétricos,
eventualmente com pequenos afloramentos rochosos de pouca extensão (sem caracterizar um

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 97

Página 94

"Campo Rupestre"), ou ainda em solos profundos e de baixa fertilidade (álico ou distrófico) como
os Latossolos de textura média, e as Areias Quartzosas.
Dentre as espécies registradas no Campo Sujo do empreendimento destacam-se: Tabebuia
chrysotricha, Byrsonima coccolobifolia, Dalbergia miscolobium, entre outras.



Foto 3.33: Vista parcial da fitofisionomia
Campo Sujo antropizado na área do
parcelamento.

Foto 3.34: Espécie de Anacardium
occidentale na área de Campo Sujo
antropizado no parcelamento.

Foto 3.35: Vista parcial do Campo Sujo
antropizado no parcelamento

Foto 3.36: Cerrado Sujo antropizado no
parcelamento.

Campo Limpo

É um tipo de vegetação com predominância do estrato herbáceo, sendo raros os arbustos e com
a ausência de árvores. Pode ocorrer em diversas posições topográficas, com diferentes variações
no grau de umidade, profundidade e fertilidade do solo. Entretanto, é encontrado
frequentemente nas encostas, nas chapadas, nos olhos d’água, circundando as Veredas e na
borda das Matas de Galeria (RIBEIRO & WALTER, 2008).
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Foto 3.37: Campo Limpo antropizado no
parcelamento.

Foto 3.38: Campo Limpo antropizado no
parcelamento com presença de Bambu
(Bambusa vulgaris).

b) Inventário Florestal Qualitativo
 Composição Florística
O censo da vegetação presente na área de 02 hectares do parcelamento de solo em questão,
registrou baixa diversidade taxonômica, em que foram registrados um total de 16 famílias, 25
gêneros e 26 espécies vegetais (Tabela 3.23), perfazendo um total de 74 indivíduos inventariados,
considerando árvores vivas ou mortas em pé. Os indivíduos mortos somaram 8,10 % do total de
árvores.
Esse resultado é creditado ao fato da área de estudo encontrar-se bastante antropizada com
incidência de espécies arbóreas exóticas (Mangifera indica, Persea americana, Tecoma stans
entre outras) e gramíneas invasoras do tipo capim-elefante (Pennisetum purpureum), e
braquiária (Brachiaria decumbens), além da espécie invasora margaridão (Tithonia diversifolia).
Tais espécies se proliferam sem controle e passam a representar ameaça para espécies nativas.
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Foto 3.39: Espécie exótica de Mangueira
(Mangifera indica) no parcelamento.

Foto 3.40: Espécie exótica invasora de
Margaridão (Tithonia diversifolia) e
Mangueira (Mangifera indica) - ao fundo, no
parcelamento.

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies foram Fabaceae, Bignoniaceae e
Anacardiaceae, contribuindo com 08 (30,8 %), 03 (11,5%) e 03 (11,5%), respectivamente. Juntas,
estas três famílias respondem por cerca de 53,8 % do total de espécies registradas no
levantamento, conforme demonstrado na Figura 3.20.

Figura 3.20: Distribuição das espécies nas famílias botânicas registradas no levantamento da
flora do parcelamento.
Em termos de abundância de indivíduos, as famílias mais importantes para a composição
florística da área de estudo foram Lamiaceae (15 indivíduos), Anacardiaceae (14), Fabaceae (12),
Bignoniaceae (07) e Lauraceae e Solanaceae (05) cada uma delas, as quais representam
respectivamente 20,77%, 18,92%, 16,22%, 9,46% e 13,52% do montante total inventariado.
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Juntas estas seis famílias respondem por 78,89% do total de indivíduos registrados na área. Na
sequência, aparecem como mais representativas a família Rubiaceae (2), sendo que as demais
famílias contam com apenas um indivíduo arbóreo cada, perfazendo um total de oito indivíduos,
neste sentido, essas árvores representam 14,70% do talhão ( Figura 3.21).

Figura 3.21: Contagem de indivíduos arbóreos registrados por família botânica.
Dentre as espécies registradas no levantamento da flora, aquelas que apresentaram maior
abundância foram (Figura 3.22) Aegiphila verticillata (15), Anacardium occidentale (08) e Persea
americana (05) e Mangifera indica (05) cada uma delas. Tais espécies representam
respectivamente 22%, %, 11,76% e 14,70% do total de indivíduos, respectivamente. A lista da
composição florística é apresentada na tabela abaixo.
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Figura 3.22: Contagem de indivíduos arbóreos registrados por espécie.
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Tabela 3.23: Lista da composição florística registrada no parcelamento.
Família

Decreto nº
39.469/2018

Espécie

Nome popular

Hábito

Origem

Status IUCN

Anacardium occidentale

Cajueiro

Árvore/arbusto

Nativa

NE

Mangifera indica

Mangueira

Árvore

Exótica

NE

-------------------

Apocynaceae

Himatanthus obovatus

Pau-de-leite

Árvore

Nativa

NE

----------

Araliaceae

Schefflera macrocarpa

Mandiocão

Árvore

Nativa

NE

----------

Arecaceae

Syagrus comosa

Catolé

Palmeira

Nativa

NE

----------

Tabebuia chrysotricha

Ipê-amarelo

Árvore

Nativa

NE

Protegida

Tabebuia rosea

Ipê-rosa

Árvore

Nativa

NE

Protegida

Tecoma stans

Ipê-de-jardim

Árvore/arbusto

Exótica

NE

----------

Kielmeyera speciosa

Pau-santo

Árvore

Nativa

NE

----------

Caesalpinia ferrea

Pau-ferro

Árvore

Não endêmica

NE

----------

Cassia sp.

Canafístula

Árvore

Exótica

NE

----------

Jacaranda mimosifolia

Jacarandá-mimoso

Árvore

Não endêmica

NE

----------

Mimosa caesalpiniifolia

Sansão-do-campo

Árvore/arbusto

Exótica

NE

----------

Enterolobium gummiferum

Orelha-de-macaco

Árvore

Nativa

NE

----------

Stryphnodendron adstringens

Barbatimão

Árvore/arbusto

Nativa

NE

----------

Dalbergia miscolobium

Jacarandá-do-cerrado

Árvore

Nativa

NE

Protegida

Machaerium opacum

Jacarandá-cascudo

Árvore

Nativa

NE

----------

Aegiphila verticillata

Milho-de-grilo

Árvore/arbusto

Nativa

NE

----------

Anacardiaceae

Bignoniaceae

Calophyllaceae

Fabaceae

Lamiaceae
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Família

Espécie

Nome popular

Hábito

Origem

Status IUCN

Decreto nº
39.469/2018

Lauraceae

Persea americana

Abacateiro

Árvore

Exótica

NE

----------

Byrsonima coccolobifolia

Murici-rosa

Árvore/arbusto

Nativa

NE

----------

Heteropterys byrsonimifolia

Murici-macho

Árvore/arbusto

Nativa

NE

----------

Moraceae

Artocarpus heterophyllus

Jaqueira

Árvore

Exótica

NE

----------

Myrtaceae

Syzygium cumini

Jamelão

Árvore

Exótica

NE

----------

Rubiaceae

Genipa americana

Jenipapo

Árvore

Não endêmica

NE

Solanaceae

Solanum lycocarpum

Lobeira

Árvore/arbusto

Nativa

NE

----------

Vochysiaceae

Qualea grandiflora

Pau-terra-folha-larga

Árvore

Nativa

NE

----------

Malpighiaceae
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c) Grau Taxonômico de Identificação
A avaliação do grau taxonômico de determinação foi realizada considerando o total de espécimes
amostrados (68), apresentando aproximadamente 98,5% de identificação ao nível de espécie e
1,5% ao nível de gênero. Não houve identificação somente ao nível de família. Os resultados
obtidos são representados na Figura 3.23.

Figura 3.23: Grau taxonômico de determinação, em valores percentuais.
d) Habitat e distribuição das espécies.
Considerando o total de espécimes amostrados (68), foi verificado que cerca de 67,8% são
classificadas como nativas, contra cerca de 34,14 % exóticas e ou não endêmicas ao Bioma
Cerrado.
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Figura 3.24: Proporção entre o habitat dos espécimes do parcelamento.
e) Índices de Diversidade e Similaridade
Para analisar os padrões de riqueza e distribuição da vegetação constante na área do
parcelamento, foram utilizados índices de diversidade e similaridade, analisando em separado as
diferentes fitofisionomias que compõem a flora da região.
A Tabela 3.24 apresenta os valores calculados para os índices de diversidade de Shannon (H’),
Simpson (C), índice de equabilidade de Pielou (J) e Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM).
Tabela 3.24: Tabela resumo apresentando os índices de diversidade e equabilidade calculados
para a vegetação do parcelamento.
Fitofisionomia
Campo Sujo

Área
Nº de árvores vivas
Amostrada (ha)
amostradas
02

68

Número de
espécies
26

H'

C

J

QM

2,86 0,93 0,87 01:03,7

H’ = Shannon, C= Simpson, J = índice de equabilidade de Pielou e QM =Coeficiente de Mistura de Jentsch.

A comunidade arbórea da área de estudo teve sua diversidade estimada (Tabela 3.24) a partir do
índice de Shannon (H’), em 2,86 considerando a formação vegetal avaliada (Campo Sujo). Quanto
maior for o valor de H', maior será a diversidade florística da população em estudo. Este índice
pode expressar riqueza e uniformidade. Tal valor é considerado baixo a médio, indicando haver
uma irregular diversidade e abundância de espécies na área de estudo, fato que pode ser
atribuído ao avançado processo de antropização e incidência de espécies exóticas evidenciado
na área de estudo.
Em área de Cerrado na Reserva Ecológica do IBGE, segundo Andrade et al. (2002), o Índice de
Shannon foi igual a 3,53 e equabilidade foi de 0,85. Os autores compararam seus resultados com
outros desenvolvidos em áreas de Cerrado Sentido Restrito dentro do DF, tendo verificado
valores de diversidade próximos, entre 3,17 e 4,25. Sendo assim, a diversidade florística do
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Cerrado presente no parcelamento está compatível com as demais áreas de Cerrado no DF,
apesar dos processos antrópicos.
Os valores estimados para o índice de Simpson (C) obtiveram valores (Tabela 3.24), de 0,93 para
a vegetação avaliada. O valor estimado de Simpson varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo que para
valores próximos de um, a diversidade é considerada maior. Desta forma, a diversidade da área
de estudo baseada no índice de Simpson foi considerada alta.
O índice de equabilidade de Pielou (J) estima se a distribuição de abundância das espécies é
homogênea, de tal modo que quando igual ao valor máximo (1), todas as espécies são igualmente
abundantes e o 0 (zero) representa baixa diversidade. Nesse sentido, o talhão inventariado
apresentou um J = 0,87 (Tabela 3.24). Esse resultado mostra que uma relativa homogeneidade
de abundância de espécies.
f) Parâmetros da Estrutura Horizontal
 Campo Sujo
A densidade de árvores por hectare encontrada no parcelamento, considerando toda a sua área
(0,93 ha) e levando em consideração que para a formação vegetacional foi realizado o Censo
(Inventário 100%), sua densidade é considerada muito baixa, com densidade total estimada em
apenas 37 ind.ha-1.
A densidade baixa que predomina na área de estudo pode estar associada ao processo antrópico
verificado na área, bem como ao desmatamento evidente e o fogo que atingiu a área
recentemente. Mesmo o limite de inclusão estabelecido no Decreto nº 14.783/93, que tende a
superestimar a densidade de árvores por abranger indivíduos que não são representativos da
área, como espécies de hábito arbustivo e indivíduos estiolados que compõem “varetais”, não
auxiliou no aumento da densidade da área.
A distribuição diamétrica serve para caracterizar tipologias vegetais (formações florestais,
formações campestres etc), estágios serais ou sucessionais (inicial, médio, secundário avançado
e primário ou clímax), estados de conservação, regimes de manejo, processos de dinâmicas de
crescimento e produção, grupos ecológicos de espécies (pioneira, secundária inicial, secundária
tardia e clímax), grupos de usos (comercial, potencial, outros) e, enfim, é utilizada como guias de
corte e, sobretudo, como verificador de sustentabilidade ambiental de manejo.
A distribuição do número de árvores em classes diamétricas, conforme apresentado na Figura
3.25, é diferente do padrão “J-invertido” típico para formações vegetais nos trópicos. Tal fato
evidencia um desbalanço nas classes diamétricas associado possivelmente, à intervenção
antrópica sofrida pela área. Diante desses fatos, a distribuição descontínua dos diâmetros ao
longo das classes, mostra que existe um desbalanceamento diamétrico dos indivíduos em
determinadas classes nessas áreas. Esse cenário pode ser explicado pela influência da ação
antrópica, como o exemplo do corte seletivo de alguns indivíduos de determinadas espécies que
poderiam fazer parte de alguma classe diamétrica.
As duas primeiras classes (até 20 cm de DAB) computaram 74,25% das árvores registradas, a
terceira classe (20-25) representou cerca de 10%.
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Figura 3.25: Distribuição de indivíduos em classes de diâmetro no parcelamento.
A estrutura horizontal da comunidade arbórea do Campo Sujo da área de estudo foi descrita a
partir da avaliação das contribuições relativas da densidade relativa e da dominância relativa das
espécies listadas, bem como o Índice de Valor de Importância (VI). As dez espécies com maior
Índice de Valor de Importância são representadas na Figura 3.26. A Tabela 3.25 apresenta os
parâmetros fitossociológicos calculados para as espécies registradas no parcelamento.

Figura 3.26: Representação gráfica dos parâmetros que compõem o IVC para as dez espécies de
maior destaque no Campo Sujo no parcelamento. DR – Densidade Relativa; FR – Frequência
Relativa; DoR – Dominância Relativa; VI – Valor de Importância.
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Tabela 3.25: Parâmetros fitossociológicos das espécies registradas no parcelamento.
Nome Científico
Mangifera indica
Persea americana
Aegiphila verticillata
Anacardium occidentale
Mimosa caesalpiniifolia
Morta
Tabebuia chrysotricha
Solanum lycocarpum
Syzygium cumini
Jacaranda mimosifolia
Machaerium opacum
Artocarpus heterophyllus
Genipa americana
Enterolobium gummiferum
Tecoma stans
Dalbergia miscolobium
Schefflera macrocarpa
Caesalpinia ferrea
Astronium fraxinifolium
Syagrus comosa
Stryphnodendron adstringens
Tabebuia rosea
Byrsonima coccolobifolia
Qualea grandiflora
Kielmeyera speciosa
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Nome Comum
Mangueira
Abacateiro
Milho-de-grilo
Cajueiro
Sansão-do-campo
Morta
Ipê-amarelo
Lobeira
Jamelão
Jacarandá-mimoso
Jacarandá-cascudo
Jaqueira
Jenipapo
Orelha-de-macaco
Ipê-de-jardim
Jacarandá-do-cerrado
Mandiocão
Pau-ferro
Gonçalo-alves
Catolé
Barbatimão
Ipê-rosa
Murici-rosa
Pau-terra-grande
Pau-santo

N
5
5
15
8
3
6
4
5
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AB
1,09
0,721
0,212
0,311
0,277
0,091
0,12
0,011
0,191
0,149
0,068
0,086
0,035
0,074
0,01
0,008
0,057
0,036
0,027
0,022
0,017
0,013
0,009
0,008
0,006

DA
2,5
2,5
7,5
4
1,5
3
2
2,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

DR
6,76
6,76
20,27
10,81
4,05
8,11
5,41
6,76
1,35
1,35
2,7
1,35
2,7
1,35
2,7
2,7
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35

DoA
0,545
0,361
0,106
0,156
0,138
0,046
0,06
0,005
0,096
0,075
0,034
0,043
0,017
0,037
0,005
0,004
0,028
0,018
0,013
0,011
0,008
0,006
0,005
0,004
0,003
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DoR
29,8
19,71
5,79
8,5
7,56
2,5
3,28
0,3
5,23
4,08
1,85
2,35
0,95
2,02
0,28
0,22
1,55
0,99
0,73
0,59
0,46
0,35
0,26
0,22
0,17
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VC
36,558
26,472
26,065
19,313
11,615
10,606
8,684
7,053
6,578
5,434
4,557
3,703
3,656
3,375
2,982
2,918
2,905
2,34
2,083
1,939
1,813
1,699
1,61
1,574
1,522

VC (%)
18,28
13,24
13,03
9,66
5,81
5,3
4,34
3,53
3,29
2,72
2,28
1,85
1,83
1,69
1,49
1,46
1,45
1,17
1,04
0,97
0,91
0,85
0,81
0,79
0,76

VI
40,261
30,175
29,769
23,017
15,318
14,31
12,388
10,757
10,281
9,138
8,26
7,407
7,359
7,079
6,686
6,622
6,609
6,044
5,787
5,643
5,517
5,403
5,314
5,278
5,225

VI (%)
13,42
10,06
9,92
7,67
5,11
4,77
4,13
3,59
3,43
3,05
2,75
2,47
2,45
2,36
2,23
2,21
2,2
2,01
1,93
1,88
1,84
1,8
1,77
1,76
1,74
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Nome Científico
Nome Comum
Cassia sp.
Canafístula
Himatanthus obovatus
Pau-de-leite
Total com Mortas
Total sem Mortas

N
1
1
74
68

AB
0,006
0,003
3,658
3,567

DA
0,5
0,5
37
34

DR
1,35
1,35
100
100

DoA
0,003
0,002
1,829
1,783

DoR
0,16
0,09
100
100

VC
1,507
1,438
200
189,39

VC (%)
0,75
0,72
100
100

VI
5,211
5,142
300
285,69

VI (%)
1,74
1,71
100
100

Legenda: N – número de indivíduos; AB – Área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; DoA – dominância absoluta (m². ha-1); DoR – Dominância Relativa; VC - volume comercial; VI –
Valor de Importância.
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A espécie exótica Mangifera indica (mangueira) obteve o maior VI registrado na área de estudo
(40,26), somando 13,42% do valor total. Essa espécie foi predominante na área devido a sua
dominância relativa elevada oriunda do elevado diâmetro apresentado pelos seus indivíduos.
Esta espécie apresentou poucos indivíduos (05), porém todos com elevado diâmetro, fazendo
com que o VI desta espécie se destacasse frente a espécies com maior número de indivíduos, tais
como Aegiphila verticillata que apresentou o maior número de indivíduos (15), porém
apresentou o terceiro maior VI. Nesse sentido, Mangifera indica (mangueira) apresentou baixa
abundância (2,5 ind.ha-1).
Na sequência, as espécies que se destacaram em relação ao VI foram: Persea americana,
Aegiphila verticillata e Anacardium occidentale registrando valores respectivos de IVC de 36,55,
26,47 e 26,06. De forma geral, todos os parâmetros fitossociológicos foram bem avaliados para
estas espécies, refletindo a boa estrutura horizontal que estas apresentam. No caso da Aegiphila
verticillata em específico, que registrou IVC equivalente a 26,06, a maior contribuição foi em
dominância relativa haja vista que a espécie registrou o maior número de indivíduos na área de
estudo.
g) Espécies de Interesse Conservacionista
No inventário florestal realizado no parcelamento, foram identificadas 02 espécies que se
encontram nas listas de proteção especial e/ou na lista de espécies tombadas do Distrito Federal,
ou seja, são espécies de interesse conservacionista (Tabela 3.26).
Foram registradas três espécies que são tombadas pelos dispositivos do Decreto nº 39.469/2018.
É válido salientar, que segundo o Decreto supracitado, o órgão ambiental competente será
responsável por autorizar a execução de obras, planos, atividades ou projetos de relevante
interesse social ou de utilidade pública. Devido ao fato de ter sido realizado um Censo (inventário
100%), foi possível georreferenciar e anotar as coordenadas (Tabela 3.27) de ocorrência de todas
as espécies protegidas presentes no Campo Sujo da área de estudo, o que subsidiou a elaboração
de um mapa com sua distribuição na área (Figura 3.27). O Censo realizado aponta que as espécies
supracitadas e tombadas pelo decreto possuem sete (07) indivíduos na área do parcelamento.
Após consulta na Lista Vermelha das espécies da flora ameaçadas de extinção da IUCN, nos
anexos da CITES, assim como na Portaria MMA nº 443/2014, verificou-se que não há registros de
ocorrência de nenhuma espécie em regime de proteção especial.
Tabela 3.26: Lista das espécies tombadas e/ou de interesse conservacionista, protegidas pela
Legislação Federal, Distrital e demais entidades.
Espécie

Nome popular

Legislação aplicada

Ind. Total

Tabebuia chrysotricha

Ipê-amarelo

Decreto nº 39.469/2018

04

Tabebuia rosea

Ipê-rosa

Decreto nº 39.469/2018

01

Dalbergia miscolobium

Jacarandá

Decreto nº 39.469/2018

02

Total
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Figura 3.27: Mapa das espécies protegidas pelo Decreto nº 39.469/2018, levantadas no Censo
(inventário 100%) realizado no Cerrado do parcelamento.
Tabela 3.27: Coordenadas das espécies protegidas pelo Decreto nº 39.469/2018, levantadas no
Censo (inventário 100%) realizado no Campo Sujo do parcelamento.
Coordenadas UTM (SIRGAS 2000 / UTM 23 L)
Espécie

Tabebuia chrysotricha

Tabebuia rosea
Dalbergia miscolobium

X

Y

198953.55

8243445.47

198951.18

8243504.71

198937.82

8243524.22

198940.51

8243488.39

198918.41

8243465.23

198934.87

8243488.84

198946.60

8243491.52

h) Inventário Florestal Quantitativo
O inventário florestal quantitativo consiste no uso de fundamentos da teoria de amostragem
para a determinação ou estimativa de características quantitativas de uma floresta (SCOLFORO
& MELLO, 2006), tais como: área basal, altura e diâmetro médio das árvores registradas, estoques
em volume, dentre outras.
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 Precisão do Inventário Quantitativo
Para a área de Campo Sujo, foi realizado o Censo (inventário 100%) devido aos poucos indivíduos
presentes e também distribuídos de forma espaçada, impossibilitando o uso de parcelas.
A precisão do inventário pode ser considerada alta, embora o censo ou inventário 100% não
possua erro de amostragem, devido à medição de toda a população, acrescenta-se a isso, o fato
de que durante as medições de campo, procurou-se eliminar os possíveis erros de nãoamostragem (estimativas de DAP, Altura, etc).
Para o cálculo do volume, os parâmetros amostrados foram considerados para 01 hectare pela
área total de ocorrência do empreendimento (02 hectares).
 Estimativa dos Parâmetros Volumétricos
A partir do processamento e análise dos dados coletados no parcelamento, calculou-se o volume
de material lenhoso para cada indivíduo amostrado, considerando as fitofisionomias Campo Sujo
ocorrente na área de estudo.
Após o cálculo do volume amostrado, estimou-se a quantidade destes parâmetros estocados por
área (m³.ha-1) e por espécie registrada no levantamento da vegetação, cujos resultados
possibilitaram posterior extrapolação dos valores estimados para área de ocorrência (Campo
Sujo).
Tabela 3.28: Estimativas dos parâmetros estimados para o parcelamento.
Parâmetros

Valores

Média de DAP (cm)

22,78

Média de Htot (m)

4,69

Ind.ha-1

37

DoA (m²)

1,83

AB (m²)

3,66

Média V (m³)

0,23

VT (m³.ha-1)

8,59

VT (área do empreendimento) m³

17,20

A formação campestre, representado pela fitofisionomia de Campo Sujo associado ao conjunto
das espécies exóticas (área antropizada), obteve uma estimativa volumétrica de 8,59 m³.ha-¹, cuja
extrapolação à área ocupada por essas formações (02 ha) dentro do parcelamento foi igual a
17,20 m³.
Os valores estimados pelo presente estudo são relativamente inferiores quando comparados ao
intervalo observado em pesquisas desenvolvidas em ambientes similares aos estudados no
Parcelamento. Esses valores podem expressar o baixo nível de conservação observado nos
fragmentos de vegetação nativa.
 Parâmetros Volumétricos por Espécie

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 113

Página 110

Foi calculado o volume do material lenhoso estimado para cada espécie, considerando os
diferentes graus de conservação registrados na área de estudo. Em relação ao resultado
volumétrico estimado para o parcelamento, o volume total foi de 17,20 m³, considerando para
tanto, todas as formações vegetais observadas na área de estudo.


Campo Sujo

Dentre as espécies registradas no levantamento de campo no Campo Sujo (incluindo-se aqui as
espécies exóticas da área antropizada), aquela que apresentou maior relevância volumétrica foi
a espécie exótica Mangifera indica (Mangueira) apresentando 2,55 m³.ha-1, o que representa
cerca de 14,87% do total volumétrico observado na área de estudo. O volume total desta espécie
extrapolado para a área de ocorrência (área antropizada) foi de 1,71 m³.
A espécie exótica Syzygium cumini (Jamelão) também merece destaque, sendo a segunda em
relevância volumétrica com volume igual a 0,60 m³.ha-1, 3,5 % do total da área, e volume
extrapolado para a área de ocorrência (área antropizada) de 0,4 m³.
Na terceira posição, a espécie exótica Jacaranda mimosifolia (Jacarandá-mimoso) destacou-se
apresentando um volume amostral igual a 0,47 m³.ha-1 (2,6%) e volume extrapolado para a área
de ocorrência (área antropizada) 0,31 m³. De maneira análoga à primeira espécie citada, esta
espécie obteve um único indivíduo registrado, entretanto, apresentaram porte considerável.
Considerando toda a área do parcelamento, as três espécies que apresentaram maior volume
somaram juntas 7,20 m³.ha-1, correspondente a 21% do volume total estimado por hectare para
a área de estudo.
A tabela seguinte apresenta os resultados dos cálculos volumétricos e demais parâmetros
dendrométricos por espécie registrada no parcelamento.

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 114

Página 111

Tabela 3.29: Resultados dos parâmetros volumétricos por espécie registradas no parcelamento.
Nome Científico
Mangifera indica
Persea americana
Aegiphila verticillata
Anacardium occidentale
Mimosa caesalpiniifolia
Tabebuia chrysotricha
Solanum lycocarpum
Syzygium cumini
Jacaranda mimosifolia
Machaerium opacum
Artocarpus heterophyllus
Genipa americana
Enterolobium gummiferum
Tecoma stans
Dalbergia miscolobium
Schefflera macrocarpa
Caesalpinia ferrea
Astronium fraxinifolium
Syagrus comosa
Stryphnodendron adstringens
Tabebuia rosea
Byrsonima coccolobifolia
Qualea grandiflora
Kielmeyera speciosa
Cassia sp.
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DAi.ha-1
1,25
1,25
3,75
2
0,75
1,5
1
1,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

DA Total
2,5
2,5
7,5
4
1,5
3
2
2,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

DoA m²
0,545
0,361
0,106
0,156
0,138
0,06
0,005
0,096
0,075
0,034
0,043
0,017
0,037
0,005
0,004
0,028
0,018
0,013
0,011
0,008
0,006
0,005
0,004
0,003
0,003

AB m²
1,09
0,721
0,212
0,311
0,277
0,12
0,011
0,191
0,149
0,068
0,086
0,035
0,074
0,01
0,008
0,057
0,036
0,027
0,022
0,017
0,013
0,009
0,008
0,006
0,006
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VT m³.ha-1
3,468974
1,327722
0,374326
0,578763
0,593984
0,25378
0,014951
0,599249
0,446709
0,11714
0,153633
0,047669
0,125765
0,01498
0,011862
0,120998
0,020215
0,041634
0,030377
0,026238
0,025286
0,015275
0,0101
0,010778
0,00702
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%
41,09624
15,72925
4,434568
6,856484
7,036811
3,006487
0,177118
7,099187
5,292068
1,387739
1,820057
0,564729
1,489915
0,17746
0,140526
1,433444
0,239478
0,493231
0,359867
0,310836
0,299555
0,180958
0,119651
0,127683
0,08317

VT área*
6,937948
2,655443
0,748652
1,157525
1,187968
0,507561
0,029901
1,198499
0,893417
0,234281
0,307266
0,095339
0,25153
0,029959
0,023724
0,241997
0,040429
0,083268
0,060753
0,052476
0,050571
0,03055
0,0202
0,021556
0,014041
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Nome Científico
Himatanthus obovatus
TOTAL (sem mortas)

DAi.ha-1
0,25
18,25

DA Total
0,5
36,5

DoA m²
0,002
1,783

AB m²
0,003
3,567

VT m³.ha-1
0,003671
8,441099

%
0,04349
100

VT área*
0,007342
16,8822

DAi – densidade absoluta indivíduos (ind.ha-1); DA Total – densidade absoluta extrapolado para a área da fitofisionomia; DoA – dominância absoluta (m². ha-1); AB – área basal;
VT – volume total m³.ha-1 e VT área – volume total extrapolado para a área do lote. * Extrapolado para toda a área do lote.
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i) Cálculo da Compensação Florestal
A compensação florestal visa o licenciamento do loteamento (parcelamento) para fins de
obtenção da LP. Está amparado pela Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do Solo
Urbano e dá outras providências.
O levantamento florístico realizado nos remanescentes de vegetação do parcelamento,
considerando a formação Campo Sujo e demais exóticas localizadas nas áreas aqui denominadas
de Áreas Antropizadas, estimou a densidade de árvores conforme o ambiente. A partir dos
resultados de densidade, em consonância à análise do uso e ocupação do solo do parcelamento,
foi possível calcular a compensação florestal das áreas passíveis à supressão vegetal. Utilizandose de software de geoprocessamento, é possível sobrepor a projeção dos lotes, vias internas e
das áreas destinadas ao uso comum e contrastá-los com o uso e ocupação do solo elaborado
para o parcelamento, possibilitando o cálculo da área a ser desmatada para cada formação
vegetal.
 Compensação Florestal
A compensação florestal pode ser entendida como um mecanismo de responsabilização dos
empreendedores causadores de significativo impacto ambiental durante a instalação do
parcelamento.
Para calcular essa compensação, foi utilizado como base de cálculo a área que será suprimida
para a instalação dos lotes, vias internas e das áreas destinadas ao uso comum (EPC/EPU). Essas
áreas são ocupadas por vegetação natural que será suprimida para a implantação do
parcelamento.
Tendo como base imagens de satélite, foi realizado o geoprocessamento das imagens
sobrepondo as futuras estruturas antrópicas, com imagens atuais da área afim de ser calcular o
tamanho da área que será desmatada dentro da área ocupada pelo parcelamento. Os
quantitativos obtidos por estrutura a ser implantada e por fisionomia vegetal podem ser
visualizados na Tabela 3.30 e na Tabela 3.32 respectivamente, e as áreas que serão suprimidas
podem ser visualizadas na Figura 3.28.
Tabela 3.30: Quantitativos das áreas que serão suprimidas para a instalação das vias de acesso
lotes e bacia de drenagem no parcelamento.
Classe / Tipo

Tamanho (ha)

Lotes

0,66

Vias

0,26

Bacia de drenagem

0,04

Total

0,97

Tabela 3.31: Quantitativos das áreas que serão suprimidas para a instalação do parcelamento por
fisionomia vegetal.
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Classe / Tipo

Tamanho (ha)

Campo Limpo

0,347

Total

0,975

Figura 3.28: Localização das áreas que serão suprimidas para a instalação das vias de acesso e
áreas de uso comum
Utilizando as informações obtidas no mapeamento e no inventário florestal, obteve-se um
quantitativo de áreas suprimidas e a serem compensadas com base nos cálculos preconizados no
Decreto nº 39.469/2018, as áreas a serem desmatadas para cada fisionomia vegetal ocorrente
dentro de cada uma das classes prioritárias para a compensação e recuperação.
Tabela 3.32: Resultado do cálculo da compensação devida pelo parcelamento.
Áreas
prioritárias
ALTA
MUITO ALTA

Fisionomia vegetal

Supressão
(ha)

Grupo I - Campo Limpo

0,347

Grupo I - Campo Sujo

0,596

Grupo I - Campo Sujo

Total a ser suprimido
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Fator de Ponderação

Compensação
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x4

3,75

0,0318

x5

0,159
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Total a ser compensado
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Figura 3.29: Áreas a serem suprimidas por fisionomia vegetal/prioridade para compensação e
recuperação
Desta forma, a compensação futura devida pelo parcelamento devido a implantação das
estruturas antrópicas é de 3,934 hectares.
Deve-se se atentar para as espécies protegidas por legislação ocorrentes na área do
parcelamento, pois de acordo com o parágrafo único do Decreto 14.783/93, o IBRAM atualmente
é o órgão responsável por autorizar as exceções para execução de obras, planos, atividades ou
projetos de relevante interesse social ou de utilidade pública. Dessa maneira, a supressão desses
indivíduos tombados nessas áreas deve ser precedida de autorização específica por parte do
IBRAM, bem como procedida pelo cumprimento da Compensação Florestal específica a esses.
Salientamos que a supressão de algumas árvores tombadas registradas no levantamento é
imprescindível caso não haja nenhuma alternativa locacional que comporte e permita a
manutenção das mesmas. No entanto, as árvores tombadas serão suprimidas apenas em último
caso, uma vez que o projeto de urbanização prevê, sempre que possível, a permanência das
mesmas incorporadas no paisagismo e áreas verdes do empreendimento. Não obstante,
somente em caso de autorização de supressão para árvores dessas espécies.
3.2.1.7 Considerações Finais
O levantamento realizado no parcelamento foi adequado do ponto de vista técnico e
paramétrico, visto que, no censo florestal todas as árvores são amostradas, este procedimento
foi adotado em decorrência da área ser pequena (02 hectares) e com poucos remanescentes
006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 119

Página 116

arbóreos, havendo a necessidade de se conhecer cada árvore, ou seja, foi realizado um
inventário florestal a 100%, dessa forma os dados levantados são mais fiéis, uma vez que 98,65%
dos indivíduos registrados foram identificados em nível de espécie e 1,35% ao nível de gênero.
O levantamento florístico registrou um total de 74 indivíduos, agrupados em 15 famílias, 25
gêneros e 26 espécies, demonstrando baixa riqueza e diversidade, compatível com as
características ambientais da área que se encontra antropizada. As espécies com maior
dominância ecológica na área, considerando Campo Sujo e espécies exóticas em área
antropizada, organizadas em ordem decrescente de Índice de Valor de Importância (IVI) foram:
Mangifera indica (Anacardiaceae), Persea americana (Lauraceae), Aegiphila verticillata
(Lamiaceae), Anacardium occidentale (Anacardiaceae) e Mimosa caesalpiniifolia (Fabaceae).
Cabe ressaltar a ocorrência de espécies consideradas imunes ao corte devido à legislação
distrital. Os resultados da amostragem estratificada apontaram uma estimativa para a área do
empreendimento, de 07 indivíduos pertencentes às espécies de interesse conservacionista.
Dentre as espécies arbóreas listadas durante o levantamento, aquelas apontadas como
tombadas e/ou de interesse conservacionista merecem especial atenção durante o processo de
supressão para instalação de novas moradias e/ou estruturas do parcelamento, já que são
consideradas espécies com alta importância e interesse de conservação, devendo ser alvo de
programas ambientais específicos, com vistas à manutenção destas.
Não há ocorrência de APPs no parcelamento ou áreas de grande importância e fragilidade
ambiental.
Diante dos resultados encontrados durante os levantamentos em campo e posterior
processamento e interpretação dos dados, é convicção adquirida pela equipe técnica envolvida
que o parcelamento é viável, do ponto de vista técnico acerca da vegetação, desde que atendidas
às exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital, principalmente no que diz
respeito às premissas impostas pelo Decreto nº 39.469/2018, que dispõe sobre o tombamento
de espécies nativas do bioma Cerrado e dita as regras para a compensação florestal.
3.2.2 Fauna
3.2.2.1 Introdução
Devido à sua situação geográfica, localizado no centro do País, o Cerrado funciona como elo com
outros biomas como a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga. Isso faz com que o
Cerrado compartilhe espécies com os demais biomas, tornando-se um local de alta diversidade
(MACHADO et al., 2008).
Em um passado recente, alguns pesquisadores classificaram a fauna do cerrado como
depauperada e pouco diversificada, principalmente a herpetofauna (VANZOLINI, 1976; VITT,
1991), talvez por falha metodológica ou limitações tecnológicas das técnicas de amostragem.
Porém, o Cerrado surpreendeu aos primeiros estudos, e a cada dia vêm apresentando uma
grande diversidade faunística. São conhecidos para o Bioma 199 espécies de mamíferos, 837
espécies de aves, 184 espécies de répteis e 209 espécies de anfíbios (COLLI et al., 2002;
MACHADO et al., 2008; MARINHO-FILHO et al., 2002).
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Apesar de seu tamanho e da grande taxa de endemismo florístico, acreditava-se que a fauna de
vertebrados do Cerrado seria composta em grande parte por espécies partilhadas com outros
Biomas, resultando em um número reduzido de espécies de animais endêmicos (REDFORD &
FONSECA, 1986).
Com mais pesquisas, essa visão da fauna do Cerrado mudou e pode-se dividi-la em dois grupos
maiores. Um engloba uma porção substancial de espécies endêmicas ligadas aos habitats abertos
mais antigos e espécies habitat-generalistas (muitas aves, lagartos e pequenos mamíferos,
incluindo mamíferos maiores, como lobo-guará, o veado-campeiro, o cervo-do-pantanal, etc). O
outro grupo inclui várias espécies restritas aos habitats florestados úmidos e recentes, as matas
de galeria, com alguns endemismos em passeriformes, pequenos mamíferos e anfíbios anuros.


Herpetofauna

Para o Cerrado são reconhecidas 211 espécies de anfíbios anuros com 108 endemismos (51,1%)
(VALDUJO et al., 2012) e duas espécies de cecílias (COLLI; BASTOS, 2002). Já para os répteis são
10 espécies de quelônios, sem endemismos; cinco de jacarés, sem endemismos (COLLI; BASTOS,
2002) e 264 espécies de Squamata (lagartos, anfisbênias e serpentes) com 103 endemismos
(40%) (MELLO, 2014; NOGUEIRA et al., 2009; NOGUEIRA et al., 2010).


Mastofauna

O Cerrado tem 227 espécies de mamíferos com ocorrência registrada (CARMIGNOTTO et al.,
2012), entre as quais, apenas 22 são consideradas endêmicas - aproximadamente 10% do total
registrado para o bioma (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017) e 104 são de ocorrência rara
(MARINHO-FILHO et al., 2002). A distribuição dos mamíferos no Cerrado é influenciada pela
heterogeneidade de habitats, onde 16% das espécies são exclusivas de áreas abertas (campos,
savanas e veredas) e outras 29% ocorrem apenas em ambiente florestal (MARINHO-FILHO et al.,
2002).


Avifauna

No Cerrado, foram levantadas 857 espécies de aves (SILVA E SANTOS 2005), das quais 90,7% se
reproduzem nessa região. A grande diversidade de fitofisionomias presentes no bioma é
distribuída na forma de um mosaico de habitats, o que favorece a existência de uma avifauna
bastante rica, e por estar numa região central da América do Sul e ainda possuir limites com
outros grandes biomas, apresenta uma composição de avifauna com influências da Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica e também do Chaco (SILVA 1995, 1997).
3.2.2.2 Objetivos
Caracterizar a fauna qualitativamente, permitindo identificar as espécies presentes na área, as
de potencial ocorrência e os eventuais impactos decorrentes da implantação do
empreendimento que possam resultar em danos as mesmas, para fins do licenciamento
ambiental do empreendimento.
3.2.2.3 Metodologia
a) Levantamento de dados secundários
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A coleta de dados secundários se deu por meio de publicações técnicas e científicas relacionadas
a área de estudo e/ou suas proximidades, em formato impresso ou digital. Foram consideradas
para este trabalho espécies levantadas em outros estudos, os quais abrangeram a AII do
empreendimento. A principal fonte de informações secundárias utilizadas neste estudo foi o
EIA/RIMA do parcelamento de Solo Urbano Quinhão 16 (PROGEPLAN, 2017), área vizinha ao
parcelamento de solo Quinhão 17, denominado aqui como “Estudo Base”.
A metodologia de escolha dos pontos e amostragem (estudo base) das espécies presentes na
área visou compreender melhor o ecossistema local e diagnosticar as espécies mais
representativas para a região. Objetivou-se a obtenção da maior quantidade de dados possíveis,
somado às referências metodológicas e avaliação da equipe de campo.
O Parcelamento de Solo Urbano Quinhão 16 (estudo base), assim como o empreendimento em
tela se encontram na bacia hidrográfica do ribeirão Taboca (Figura 3.30), e há cerca de 1,5 km de
distância entre suas centralidades, assim como as AID’s dos 2 empreendimentos encontram-se
muito próximas como pode-se observar na Figura 3.31.
Devido a distância, e principalmente a mesma bacia hidrográfica, entende-se que a fauna da
região se assemelha de tal forma que os dados provenientes do estudo base possam ser
utilizados com segurança neste Diagnóstico. A bacia hidrográfica, é considerada a menor unidade
de um ecossistema capaz de revelar a relação existente entre os fatores bióticos e abióticos, e as
perturbações que podem estar comprometendo seu correto funcionamento, visando à
identificação e o monitoramento de forma orientada dos impactos ambientais (MOSCA, 2003;
LEONARDO, 2003).
A composição das taxocenoses nas diferentes regiões pode ser determinada por fatores
históricos, mais relacionados a características geomorfológicas, tais como o gradiente altitudinal
e as bacias hidrográficas, ou por fatores ecológicos, tais como o gradiente fitofisionômico e a
disponibilidade de microhabitats.
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Figura 3.30: Localização das áreas de estudo na bacia hidrográfica
A alta capacidade de deslocamento de aves, grandes e médios mamíferos, e de alguns répteis,
além da alta capacidade de colonização de anfíbios e pequenos mamíferos, torna possível inferir
a potencial ocorrência de determinadas espécies em áreas próximas de locais aonde foi
documentada sua ocorrência, principalmente se tratando da mesma bacia hidrográfica.
As informações desta área vizinha ao parcelamento, que foram utilizadas no presente
diagnóstico, foram coletadas pela Progeplan durante o diagnóstico da área realizado no ano de
2016, portanto informações atuais.
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Figura 3.31: Área do parcelamento.
No referido estudo base, as metodologias utilizadas para a amostragem direta da fauna foram as
seguintes:
As atividades de levantamento da fauna foram desenvolvidas em duas campanhas, sendo a
primeira, no período chuvoso, e a segunda, no período de seca, ambas no ano de 2016
totalizando 20 dias de amostragem, na área apresentada na Figura 3.32.
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Figura 3.32: Área de amostragem de fauna (estudo base) e AID do empreendimento em tela.
b) Levantamento de Dados Primários
Devido à ausência de curso d’água na área do empreendimento e a grande distância para o curso
d’água perene mais próximo (ca. de 750 m de distância até o córrego Forquilha ou Taboca), não
foi possível realizar estudo da ictiofauna (peixes). Também não foi realizado estudos de
invertebrados devido ao pequeno tamanho da área, apenas 2 ha e ao fato da área estar bastante
antropizada, com poucos remanescentes de vegetação nativa e bastante alterada pelos diversos
usos que se deu área ao longo do tempo. Desta forma, para este estudo foram caracterizados os
seguintes grupos faunísticos: mamíferos (mastofauna), aves (ornitofauna), répteis
(herpetofauna) e anfíbios (herpetofauna).


Herpetofauna

O levantamento da herpetofauna na região do estudo foi realizado no dia 26 de fevereiro de
2019, unicamente, por meio do método de procura ativa (visual e auditiva), sem a utilização de
armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) e sem capturas de espécimes.
O método de procura consiste em investigar locais que sirvam de abrigo para as espécies, como
troncos podres, buracos, cupinzeiros, árvores etc (BERNARDE, 2012). Essa inspeção foi realizada
nos períodos vespertino e noturno, totalizando aproximadamente seis horas de esforço amostral
entre as 15:00h e 21:00h (Tabela 3.33).
Foram considerados como bioindicadores de qualidade ambiental:
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1) espécies com qualquer grau de ameaça de extinção;
2) espécies mais sensíveis a impactos ambientais;
3) espécies especialistas, de nicho restrito.

Foto 3.41: Área investigada durante o
levantamento diurno.

Foto 3.42: Local onde foi utilizada a técnica
de observação direta durante o
levantamento noturno.

Tabela 3.33: Esforço amostral do método de busca ativa.



Método

Esforço por sítio

Busca ativa

6 horas/homem/dia

Mastofauna

O levantamento de dados primários da mastofauna na área de estudo foi realizado no dia 26 de
fevereiro de 2019, por meio do método de procura ativa (visual e auditiva) e entrevistas, sem a
utilização de armadilhas e sem capturas de espécimes.
O método de procura consiste em investigar locais que sirvam de abrigo para as espécies, como
troncos podres, buracos, cupinzeiros, árvores, etc. e rastros e outros vestígios de mamíferos. Essa
inspeção foi realizada nos períodos vespertino e noturno, totalizando aproximadamente seis
horas de esforço amostral, entre as 15:00h e 21:00h (Tabela 3.34).
Em relação aos dados primários, foram considerados como bioindicadores de qualidade
ambiental:
1) espécies com qualquer grau de ameaça de extinção;
2) espécies mais sensíveis a impactos ambientais;
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Foto 3.43: Área investigada durante o
levantamento.

Foto 3.44: Local onde foi utilizada a técnica
de observação direta.

Tabela 3.34: Esforço amostral do método de busca ativa.



Método

Esforço

Busca ativa

6 horas/homem/dia

Avifauna

Para obtenção de dados primários foi utilizado a técnica de observação direta, baseando em
contatos visuais e auditivos (Foto 3.45 e Foto 3.46). O trabalho de campo foi desenvolvido com
o auxílio de binóculo, realizado em 26 de fevereiro de 2019, durante a estação chuvosa.
As observações foram realizadas entre 6:00 h e 12:00 h, totalizando 6 horas de esforço amostral
(Tabela 3.35). Para documentação das espécies foi utilizado gravador digital acoplado a
microfone direcional e também câmera fotográfica digital. Durante o levantamento foram
anotadas todas as espécies detectadas, o ambiente em que se encontravam e a forma de registro
(auditivo, visual, fotografia, gravação da vocalização). Diferentes fitofisionomias foram
investigadas com intuito de levantar o maior número de espécies possível. Também foi utilizada
também a técnica de playback, que consiste em reproduzir o canto de determinada espécie
(utilizando MP3 player), com intuito de promover sua aproximação (GREGORY et al., 2004),
facilitando a documentação por meio de fotografia.
A nomenclatura e a classificação taxonômica das aves estão de acordo com o Comitê Brasileiro
de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015), assim como as informações sobre espécies
que realizam migrações intercontinentais.
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Foto 3.45: Área investigada durante o
levantamento.

Foto 3.46: Local onde foi utilizada a técnica
de observação direta.

Tabela 3.35: Esforço empreendido para a realização do levantamento.
Método

Nº de dias de
amostragem

Nº de horas de
observação

Cálculo do esforço
amostral

Esforço
amostral

Observação
direta

1 dia

6 horas

1 dia x 6 horas x 1
homem

6 h/homem

3.2.2.4 Resultados
As informações disponibilizadas aqui são oriundas de dados primários resultantes da vistoria de
campo realizada no da 26 de fevereiro e do levantamento de dados secundários obtidos através
de extensa pesquisa bibliográfica. A principal fonte de consulta foi o EIA/RIMA (PROGEPLAN,
2017) de uma área vizinha ao parcelamento.
A maior parte da fauna apresentada aqui é de potencial ocorrência na área, tendo em vista que
a área de estudo é pequena, não abrigando representantes consideráveis da fauna devido ao
tamanho diminuto (2ha), servindo apenas como área de deslocamento da fauna.
a) Herpetofauna
 Dados secundários
Os dados secundários apontaram a potencial ocorrência de 12 espécies de anuros (cinco
famílias), quatro lagartos (três famílias), duas serpentes (duas famílias) e uma anfisbena,
totalizando 19 espécies da herpetofauna de potencial ocorrência para a área do parcelamento.
Entre os lagartos, a família com maior número de representantes foi Mabuyidae. Em relação aos
anuros, a família mais diversa foi Hylidae, seguida por Leptodactylidae (Tabela 3.36 e Figura 3.33).
As espécies registradas correspondem a 22,5% das espécies de anfíbios e 11% dos répteis
conhecidos no DF (PROGEPLAN, 2017).
Nenhuma das espécies registradas como de potencial ocorrência para a região do
empreendimento (PROGEPLAN, 2017) consta na lista de espécies ameaçadas do ICMBio (2018).
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Tabela 3.36: Espécies da herpetofauna de potencial ocorrência para o parcelamento
(PROGEPLAN, 2017).
Táxon

Nome Popular

ICMBio
2018

Cecília

LC

GYMNOPHIONA
Siphonopidae

Siphonops paulensis
ANURA

Bufonidae

Rhinella rubescens

Sapo cururu

LC

Craugastoridae

Barycholos ternetzi

Rã

LC

Dendropsophus minutus

Perereca

LC

Dendropsophus rubicundulus

Perereca grilo

LC

Hypsiboas albopunctatus

Perereca

LC

Hypsiboas lundii

Perereca

LC

Pithecopus azureus

Rã macaco

LC

Adenomera juikitan

Rã

LC

Leptodactylus mystacinus

Rã

LC

Physalaemus cuvieri

Rã cachorro

LC

Chiasmocleis albopunctata

Sapinho

LC

Copeoglossum nigropunctatum

Lagarto liso

LC

Notomabuya frenata

Lagarto liso

LC

Teiidae

Ameiva ameiva

Calango verde

LC

Tropiduridae

Tropidurus oreadicus

Lagartixa

LC

Amphisbaenidae

Amphisbaena sp.

Cobra de duas cabeças

-

Anomalepididae

Liotyphlops sp.

Cobra cega

-

Dipsadidae

Philodryas agassizi

Cobra

LC

Hylidae

Leptodactylidae
Mycrohylidae

SQUAMATA
Mabuyidae

Legenda: LC – (menos preocupante): taxa abundante e de ampla distribuição.
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Figura 3.33: Número de espécies da herpetofauna de potencial ocorrência para a área de
estudo.
 Dados primários
O levantamento de herpetofauna na área do parcelamento resultou no registro de apenas quatro
indivíduos, pertencentes a quatro famílias diferentes (Tabela 3.37). Uma espécie de anfíbio
(Scinax fuscovarius) da família Hylidae e três espécies de lagartos das famílias Gekkonidae
(Hemidactylus mabouia), Tropiduridae (Tropidurus torquatus) e Teiidae (Ameiva ameiva). Só
houve registros de um indivíduo por espécie.
Essas espécies são muito comuns em áreas que apresentam remanescentes de Cerrado no
Distrito Federal e se adaptam com facilidade a áreas degradadas e ambientes urbanos. Deve ser
ressaltado que a espécie de lagarto H. mabouia (Gekkonidae) é exótica, com alta capacidade
invasora, podendo ser encontrada em quase todo o Brasil (PONTES, 2017).
Tabela 3.37: Espécies da herpetofauna registradas para o parcelamento.
Nome Popular

Abundância

ICMBio
2018

Perereca de banheiro

1

LC

Táxon
ANURA
Hylidae

Scinax fuscovarius

SQUAMATA
Teiidae

Ameiva ameiva*

Calango verde

1

LC

Tropiduridae

Tropidurus torquatus

Lagartixa

1

LC

Gekkonidae

Hemidactylus mabouia**

Lagartixa

1

-

Legenda: LC – (Menos preocupante): taxa abundante e de ampla distribuição; * – (Espécie presente na lista de dados
secundários); ** – (Espécie invasora).

 Espécies ameaçadas de extinção
As espécies registradas estão classificadas com o status de “menor preocupação” (LC).
006501-310RT-006-00
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 Espécies endêmicas do Cerrado
Não houve registro de espécies endêmicas do Bioma.
 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras)
As quatro espécies podem ser utilizadas como bioindicadoras de áreas degradadas, pois são
generalistas de hábitat e dieta. Geralmente essas espécies apresentam uma ampla taxa de
crescimento e capacidade de dispersão, apresentando um nicho ecológico vasto.
 Considerações finais da Herpetofauna
A área do empreendimento não apresenta remanescentes naturais de vegetação, sendo
composta por algumas árvores nativas, frutíferas e gramíneas exóticas. Além de não possuir
áreas húmidas, aproximadamente 50% do solo da área é coberta por cascalho. O conjunto desses
fatores resulta em uma localidade pouco atrativa para a herpetofauna, principalmente anfíbios.
A grande maioria dos répteis e anfíbios é diretamente afetada por mudanças estruturais no
ambiente (JELLINEK et al., 2004; BERNADE & ABE, 2006; WAKE, 1991), a fragmentação de hábitats
é conhecidamente uma das maiores ameaças à biodiversidade (HADDAD et al., 2015), resultando
na extinção desses animais.
As espécies registradas durante a vistoria na área de estudo são consideradas generalistas,
habitualmente encontradas em áreas degradadas e residências do DF. Ao que tudo indica, a área
do parcelamento não apresenta relevância significativa para a conservação da biodiversidade
local e do seu entorno.
 Acervo Fotográfico da Herpetofauna

Foto 3.47: Ameiva ameiva (foto ilustrativa).
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ilustrativa).
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Foto 3.49: Scinax fuscovarius (foto
ilustrativa).

Foto 3.50: Hemidactylus mabouia (foto
ilustrativa).

b) Mastofauna
 Dados secundários
Os dados secundários apontaram a potencial ocorrência de 44 espécies de mamíferos para a área
do parcelamento. A família com maior número de representantes foi Phyllostomidae (8
espécies), Cricetidae (7 espécies), Dasypodidae (4 espécies) e Didelphidae (4 espécies), juntas
estas famílias respondem por 52% do total de espécies de potencial ocorrência para a área de
estudo (Tabela 3.38 e Figura 3.33) (PROGEPLAN, 2017).
Dentre as espécies registradas como de potencial ocorrência para a região do empreendimento,
nove se encontram ameaçadas em alguma categoria, ou quase ameaçadas, de acordo com a lista
de espécies ameaçadas do ICMBio (2018) e com a Red List of Threatened Species da IUCN (2019).
Além disso, outras três constam como “dados insuficientes” para serem encaixadas em alguma
categoria, de acordo com ambas as listas.
Tabela 3.38: Espécies da mastofauna de potencial ocorrência para o parcelamento em questão
(PROGEPLAN, 2017).
Taxa

Nome Popular

Tipo de
registro

Status de
Conservação
ICMBio

IUCN

DIDELPHIMORPHIA

DIDELPHIDAE

Chironectes minimus

Cuíca-d’água

Bu

DD

LC

Didelphis albiventris

Gambá, saruê

Af, Bu,
Cp, E

LC

LC

Gracilinanus agilis

Cuíca

Cp

LC

LC

Monodelphis americana

Cuíca-de-três-listras

Cp

LC

LC

E

VU

VU

PILOSA
MYRMECOPHAGIDAE Myrmecophaga tridactyla
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Taxa

Nome Popular

Tipo de
registro

Status de
Conservação
ICMBio

IUCN

CINGULATA

DASYPODIDAE

Cabassous unicinctus

Tatu-rabo-de-couro

E

LC

LC

Dasypus novemcinctus

Tatu-galinha

E

LC

LC

Euphractus sexcinctus

Tatu-peba

E

LC

LC

Tolypeutes tricinctus

Tatu-bola

E

EN

VU

Anta

E

VU

VU

Veado-mateiro

E

DD

DD

PERISSODACTYLA
TAPIRIDAE

Tapirus terrestris
ARTIODACTYLA

CERVIDAE

Mazama americana

PRIMATES
ATELIDAE

Alouatta caraya

Bugio

E

NT

LC

CALLITRICHIDAE

Callithrix penicillata

Mico-estrela

Bu, E

LC

LC

CEBIDAE

Sapajus libidinosus

Macaco-prego

Bu, E

NT

LC

CARNIVORA
CANIDAE

FELIDAE

MUSTELIDAE

PROCYONIDAE

Cerdocyon thous

Cachorro-do-mato

Bu, E

LC

LC

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

E

VU

NT

Leopardus pardalis

Jaguatirica

Af, E

LC

LC

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato

E

EN

VU

Herpailurus yagouaroundi

Gato-mourisco

E

VU

LC

Eira barbara

Irara

Af, Bu, E

LC

LC

Galictis cuja

Furão

Bu

LC

LC

Lontra longicaudis

Lontra

E

NT

NT

Nasua nasua

Quati

Af, E

LC

LC

Procyon cancrivorus

Mão-pelada,
guaxinim

Bu, E

LC

LC

CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

006501-310RT-006-00

Artibeus lituratus

Morcego-das-frutas

Cp

LC

LC

Carollia perspicillata

Morcego

Cp

LC

LC

Dermanura cinerea

Morcego

Cp

DD

LC

Glossophaga soricina

Morcego-beija-for

Bu, Cp

LC

LC

Phyllostomus discolor

Morcego

Cp

LC

LC

Phyllostomus hastatus

Morcego

Cp

LC

LC

Platyrrhinus lineatus

Morcego

Cp

LC

LC

Sturnira lilium

Morcego

Cp

LC

LC
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Taxa
VESPERTILIONIDAE

Nome Popular

Tipo de
registro

Status de
Conservação
ICMBio

IUCN

Morcego

Cp

LC

LC

Cavia aperea

Preá

E

LC

LC

Hydrochoerus
hydrochaeris

Capivara

E

LC

LC

Calomys tener

Rato

Cp

LC

LC

Hylaeamys megacephalus

Rato

Bu, Cp

LC

LC

Necromys lasiurus

Rato-do-mato

Cp

LC

LC

Nectomys rattus

Rato-d’água

Cp

LC

LC

Oecomys bicolor

Rato

Cp

LC

LC

Oligoryzomys nigripes

Rato-do-mato

Cp

LC

LC

Rhipidomys macrurus

Rato-do-mato

Cp

LC

LC

Coendou prehensilis

Porco-espinho

E

LC

LC

E

LC

LC

Myotis nigricans
RODENTIA

CAVIIDAE

CRICETIDAE

ERETHIZONTIDAE

LAGOMORPHA
LEPORIDAE

Sylvilagus brasiliensis

Tapiti, coelho

Legenda: Tipo de registro - Af (Armadilha fotográfica; Bu (Busca ativa); Cp (Captura); E (Entrevista). ICMBio (2018) e IUCN (2019)
- DD (Dados Insuficientes); EN (Em Perigo); LC (Menos Preocupante); NT (Quase Ameaçada); VU (Vulnerável).

Figura 3.34: Número de espécies da mastofauna, por família, de potencial ocorrência para a
área de estudo.
 Dados primários
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O levantamento de mastofauna na área do parcelamento resultou no registro de apenas dois
indivíduos, pertencentes a duas famílias diferentes (Tabela 3.39). Uma espécie de primata
(Callithrix penicillata) da família callitrichidae e uma espécie de marsupial (Didelphis albiventris)
da família didelphidae.
Essas espécies são muito comuns em áreas que apresentam remanescentes de Cerrado no
Distrito Federal e se adaptam com facilidade a áreas degradadas e ambientes urbanos.
Tabela 3.39: Espécies da mastofauna registradas para o parcelamento.
Táxon

Nome Popular

Abundância

ICMBio
2018

Sagui

1

LC

Saruê

1

LC

PRIMATES

Callitrichidae

Callithrix penicillata
DIDELPHIMORPHIA

Didelphidae

Didelphis albiventris

Legenda: LC – (Menos preocupante): taxa abundante e de ampla distribuição; * – (Espécie presente na lista de dados
secundários); ** – (Espécie invasora).

 Espécies ameaçadas de extinção
As duas espécies registradas por meio de dados primários são classificadas com o status “menos
preocupante” (LC) (Tabela 3.39).
 Espécies endêmicas do Cerrado
Apenas Callithrix penicillata (mico-estrela) é considerada endêmica dos Biomas Cerrado e
Caatinga, conjuntamente (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017).
 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras)
As duas espécies registradas (mico-estrela e saruê) podem sofrer impactos positivos em suas
populações, em razão da oferta de novos abrigos (construções e plantio de espécies vegetais
nativas e exóticas) e fontes de alimento, porém, somente poderão ser indicadas como
bioindicadoras, em caso de superpopulação, pois são generalistas de hábitat e dieta, habilidade
que as permite serem sinantrópicas. Ambas as espécies podem atuar como reservatórios e
vetores de diversas zoonoses (FORNAZARI & LANGONI, 2014) e em caso de epidemias, suas
populações devem ser monitoradas.
 Considerações gerais da Mastofauna
A AID do empreendimento praticamente não apresenta remanescentes naturais de vegetação,
sendo composta por algumas plantas nativas, frutíferas e gramíneas exóticas e parte do solo da
área é coberta por cascalho. O conjunto desses fatores resulta em uma localidade pouco atrativa
para a mastofauna silvestre em geral.
As principais ameaças à fauna brasileira estão relacionadas à perda e degradação de habitat e a
expansão urbana é considerada o segundo fator mais importante de ameaça à conservação de
espécies animais continentais (ICMBio, 2016). No Cerrado, a expansão urbana é o quarto fator
de pressão sobre as espécies de mamíferos, atrás de outras atividades que também resultam em
006501-310RT-006-00
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alterações ambientais, como a agropecuária e a produção de energia, ficando atrás também da
caça e captura de espécimes. Entretanto, a expansão urbana, nesse bioma, se mantém à frente
da atividade de mineração e da poluição, como fator de ameaça (ICMBio, 2018).
As duas espécies registradas durante a vistoria na área de estudo possuem ampla distribuição e
abundância no Cerrado, sendo consideradas generalistas de dieta e habitat (MARINHO-FILHO et
al. 2002) e são comumente encontradas em áreas degradadas e até mesmo, em quintais e
residências no DF. Portanto, pode-se concluir que a área do parcelamento não apresenta
relevância significativa para a conservação da biodiversidade local e do seu entorno, em especial,
de espécies ameaçadas e quase ameaçadas de extinção.
 Acervo Fotográfico da Mastofauna

Foto 3.51: Didelphis albiventris (foto
ilustrativa).

Foto 3.52: Callithrix penicillata (foto
ilustrativa).

Foto 3.53: Fezes de roedor, sob galinheiro
desativado.

Foto 3.54: Gato observado próximo a restos
de ave predada.
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Foto 3.55: Ave predada.
c) Avifauna
 Dados secundários
Na região administrativa do Jardim Botânico, um estudo destinado à implantação de um
loteamento foi realizado no Quinhão 16 (Fazenda Taboquinha), no qual foram detectadas 143
espécies de aves (PROGEPLAN, 2017), sendo que não foram encontradas espécies consideradas
ameaçadas de extinção (MMA, 2014, BIRDLIFE INTERNATIONAL 2019). O Quinhão 16 está
localizado a aproximadamente 1 km ao oeste do parcelamento em tela.
Em algumas áreas naturais presentes na paisagem urbana, como no Parque Ecológico de Águas
Claras, localizado na região administrativa de Águas Claras, Distrito Federal, foram registradas
102 espécies de aves em 84 horas de amostragem (COSAC; SILVANO, 2016). No Parque da Cidade,
na área urbana de Brasília, foram registradas 53 espécies de aves em 440 horas de observação
(SILVA; CARREGARO, 2012).
Tabela 3.40: Espécies da avifauna de potencial ocorrência para o parcelamento em estudo
(PROGEPLAN, 2017).
Espécie

Nome popular

Status de
conservação
Brasil

IUCN

Informações
adicionais

Tinamiformes
Tinamidae
Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

LC

LC

ci

Rhynchotus rufescens

perdiz

LC

LC

ci

LC

LC

ci

LC

LC

Galliformes
Cracidae
Penelope superciliaris

jacupemba
Pelecaniformes
Ardeidae

Butorides striata

socozinho
Threskiornithidae
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Espécie

Nome popular

Status de
conservação
Brasil

IUCN

Mesembrinibis cayennensis

coró-coró

LC

LC

Theristicus caudatus

curicaca

LC

LC

Informações
adicionais

Cathartiformes
Cathartidae
Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

LC

LC

Coragyps atratus

urubu

LC

LC

Accipitriformes
Accipitridae
Heterospizias meridionalis

gavião-caboclo

LC

LC

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Gruiformes
Rallidae
Aramides cajaneus

saracura-três-potes
Charadriiformes
Charadriidae

Vanellus chilensis

quero-quero
Columbiformes
Columbidae

Columbina talpacoti

rolinha

LC

LC

ci

Columbina squammata

fogo-apagou

LC

LC

ci

Patagioenas speciosa

pomba-trocal

LC

LC

ci

Patagioenas picazuro

asa-branca

LC

LC

ci

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

LC

LC

ci

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

LC

LC

ci

Cuculiformes
Cuculidae
Piaya cayana

alma-de-gato

LC

LC

Crotophaga ani

anu-preto

LC

LC

Strigiformes
Strigidae
Megascops choliba

corujinha-do-mato

LC

LC

Bubo virginianus

jacurutu

LC

LC

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

LC

LC

Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Nyctidromus albicollis

bacurau

LC

LC

Hydropsalis parvula

bacurau-chintã

LC

LC

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

LC

LC
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Espécie

Nome popular

Status de
conservação
Brasil

IUCN

LC

LC

Informações
adicionais

Apodiformes
Apodidae
andorinhão-do-buriti

Tachornis squamata

Trochilidae
Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

LC

LC

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

LC

LC

Colibri serrirostris

beija-flor-de-orelha-violeta

LC

LC

Thalurania furcata

beija-flor-tesoura-verde

LC

LC

Thalurania glaucopis

beija-flor-de-fronte-violeta

LC

LC

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-garganta-verde

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

eb

LC

LC

co

at

Coraciiformes
Alcedinidae
martim-pescador-grande

Megaceryle torquata

Momotidae
Baryphthengus ruficapillus

juruva

at

Galbuliformes
Galbulidae
ariramba

Galbula ruficauda

Bucconidae
rapazinho-dos-velhos

Nystalus maculatus

Piciformes
Ramphastidae
tucanuçu

Ramphastos toco

Picidae
Picumnus albosquamatus

picapauzinho-escamoso

LC

LC

Melanerpes candidus

pica-pau-branco

LC

LC

Veniliornis passerinus

pica-pau-pequeno

LC

LC

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo

LC

LC

LC

LC

Cariamiformes
Cariamidae
seriema

Cariama cristata

Falconiformes
Falconidae
Caracara plancus

carcará

LC

LC

Milvago chimachima

carrapateiro

LC

LC

Herpetotheres cachinnans

acauã

LC

LC

Psittaciformes
Psittacidae
006501-310RT-006-00
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Espécie

Nome popular

Status de
conservação
Brasil

IUCN

Informações
adicionais

Ara ararauna

arara-canindé

LC

LC

co

Orthopsittaca manilatus

maracanã-do-buriti

LC

LC

co

Diopsittaca nobilis

maracanã-pequena

LC

LC

co

Psittacara leucophthalmus

periquitão

LC

LC

co

Eupsittula aurea

periquito-rei

LC

LC

co

Brotogeris chiriri

periquito-de-encontro-amarelo

LC

LC

co

Pionus maximiliani

maitaca

LC

LC

co

Amazona amazonica

curica

LC

LC

co

Amazona aestiva

papagaio

NT

LC

co

Passeriformes
Thamnophilidae
Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

LC

LC

Herpsilochmus atricapillus

chorozinho-de-chapéu-preto

LC

LC

Herpsilochmus longirostris

chorozinho-de-bico-comprido

LC

LC

Thamnophilus torquatus

choca-de-asa-vermelha

LC

LC

Thamnophilus caerulescens

choca-da-mata

LC

LC

LC

LC

ec

Melanopareiidae
tapaculo-de-colarinho

Melanopareia torquata

ec

Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

LC

LC

Lepidocolaptes angustirostris

arapaçu-de-cerrado

LC

LC

Furnariidae
Furnarius rufus

joão-de-barro

LC

LC

Lochmias nematura

joão-porca

LC

LC

Philydor rufum

limpa-folha-de-testa-baia

LC

LC

Syndactyla dimidiata

limpa-folha-do-brejo

LC

LC

Phacellodomus rufifrons

joão-de-pau

LC

LC

Synallaxis frontalis

petrim

LC

LC

Synallaxis scutata

estrelinha-preta

LC

LC

Cranioleuca semicinerea

joão-de-cabeça-cinza

LC

LC

ec

eb

Pipridae
Neopelma pallescens

fruxu-do-cerradão

LC

LC

Antilophia galeata

soldadinho

LC

LC

ec
at

Tityridae
Schiffornis virescens

flautim

LC

LC

Pachyramphus viridis

caneleiro-verde

LC

LC

LC

LC

Rhynchocyclidae
Mionectes rufiventris
006501-310RT-006-00
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Espécie

Nome popular

Status de
conservação
Brasil

IUCN

Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

LC

LC

Corythopis delalandi

estalador

LC

LC

Tolmomyias sulphurescens

bico-chato-de-orelha-preta

LC

LC

Todirostrum cinereum

ferreirinho-relógio

LC

LC

LC

LC

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro

Informações
adicionais

at

Tyrannidae
Camptostoma obsoletum

risadinha

LC

LC

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-amarela

LC

LC

Elaenia cristata

guaracava-de-topete-uniforme

LC

LC

Elaenia chiriquensis

chibum

LC

LC

Suiriri suiriri

suiriri-cinzento

LC

LC

Myiopagis viridicata

guaracava-de-crista-alaranjada

LC

LC

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

LC

LC

Myiarchus swainsoni

irré

LC

LC

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

LC

LC

Myiarchus tyrannulus

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

LC

LC

Casiornis rufus

maria-ferrugem

LC

LC

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

LC

LC

Megarynchus pitangua

neinei

LC

LC

Myiozetetes cayanensis

bentevizinho-de-asa-ferrugínea

LC

LC

Tyrannus melancholicus

suiriri

LC

LC

Colonia colonus

viuvinha

LC

LC

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

LC

LC

Lathrotriccus euleri

enferrujado

LC

LC

Knipolegus lophotes

maria-preta-de-penacho

LC

LC

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis

pitiguari

LC

LC

Vireo chivi

juruviara

LC

LC

LC

LC

Corvidae
Cyanocorax cristatellus

gralha-do-campo

ec

Hirundinidae
Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

LC

LC

Progne tapera

andorinha-do-campo

LC

LC

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra

LC

LC

Cantorchilus leucotis

garrinchão-de-barriga-vermelha

LC

LC

LC

LC

Polioptilidae
Polioptila dumicola
006501-310RT-006-00
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Espécie

Nome popular

Status de
conservação
Brasil

IUCN

Informações
adicionais

Turdidae
Turdus leucomelas

sabiá-branco

LC

LC

co

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

LC

LC

co

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

LC

LC

co

LC

LC

Mimidae
sabiá-do-campo

Mimus saturninus

Passerellidae
Zonotrichia capensis

tico-tico

LC

LC

Arremon flavirostris

tico-tico-de-bico-amarelo

LC

LC

co

Parulidae
Setophaga pitiayumi

mariquita

LC

LC

Basileuterus culicivorus

pula-pula

LC

LC

Myiothlypis flaveola

canário-do-mato

LC

LC

Thraupidae
Schistochlamys melanopis

sanhaço-de-coleira

LC

LC

Tangara sayaca

sanhaço-cinzento

LC

LC

co

Tangara cayana

saíra-amarela

LC

LC

co

Nemosia pileata

saíra-de-chapéu-preto

LC

LC

Sicalis citrina

canário-rasteiro

LC

LC

Hemithraupis guira

saíra-de-papo-preto

LC

LC

Volatinia jacarina

tiziu

LC

LC

Eucometis penicillata

pipira-da-taoca

LC

LC

Trichothraupis melanops

tiê-de-topete

LC

LC

at

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

LC

LC

co

Coryphospingus cucullatus

tico-tico-rei

LC

LC

co

Tachyphonus rufus

pipira-preta

LC

LC

Ramphocelus carbo

pipira-vermelha

LC

LC

Tersina viridis

saí-andorinha

LC

LC

Dacnis cayana

saí-azul

LC

LC

Coereba flaveola

cambacica

LC

LC

co

Sporophila nigricollis

baiano

LC

LC

co

Sporophila leucoptera

chorão

LC

LC

co

Emberizoides herbicola

canário-do-campo

LC

LC

Saltatricula atricollis

batuqueiro

LC

LC

ec

Saltator maximus

tempera-viola

LC

LC

co

Saltator similis

trinca-ferro

LC

LC

co

LC

LC

co
co

Cardinalidae
Piranga flava
006501-310RT-006-00

sanhaço-de-fogo

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 142

Página 139

Espécie

Nome popular
azulão

Cyanoloxia brissonii

Status de
conservação

Informações
adicionais

Brasil

IUCN

LC

LC

co

Fringillidae
Euphonia chlorotica

fim-fim

LC

LC

co

Euphonia violacea

gaturamo

LC

LC

co

Legendas - Status de conservação: Brasil (MMA, 2014; ICMBIO, 2018), IUCN (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2019), CR - espécie
ameaça de extinção na categoria criticamente em perigo, EN - em perigo, VU - vulnerável, NT - quase ameaçada, LC - pouco
preocupante. Informações adicionais: eb - espécie endêmica do Brasil (SICK, 1997), ec - endêmica do Cerrado (SILVA; BATES,
2002), at - atlântica (SILVA, 1996), vn - visitante do hemisfério norte (PIACENTINI et al., 2015), ci - cinegética (SICK, 1997), co utilizada para criação doméstica ou comércio ilegal (SICK, 1997).

Figura 3.35: Representatividade de espécies da Ornitofauna de potencial ocorrência por família.
 Dados primários
Durante o trabalho de campo foram registradas 62 espécies (Tabela 3.41). As espécies
encontram-se distribuídas em 9 ordens e 26 famílias (Figura 3.36). As famílias mais
representativas foram Tyrannidae e Thraupidae, com 11 espécies cada. Geralmente, estas
famílias são as mais representativas, o que pode ser explicado pela grande quantidade de
representantes destas famílias (PIACENTINI et al., 2015).
A riqueza encontrada durante o estudo representa 13% das 457 espécies reportadas para o
Distrito Federal (WIKIAVES, 2019), correspondendo a 7% das 856 espécies de aves mencionadas
para o Cerrado (SILVA; SANTOS, 2005). Todas as espécies detectadas na área de influência do
loteamento já haviam sido registradas no Distrito Federal (EFA, observações pessoais).
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Não foram observadas espécies dependentes dos ambientes aquáticos (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2019), embora existam no entorno, bacias que recebem a água proveniente da
drenagem pluvial de outros condomínios presentes nas adjacências.
Somente uma espécie exótica foi detectada durante o trabalho de campo: Passer domesticus
(pardal). É um táxon proveniente da Europa e considerado sinantrópico, isto é, extremamente
associado à presença humana, registrado exclusivamente em locais antropizados na área de
influência direta.
A guilda alimentar mais representativa foram os insetívoros com 35% do total (n = 22; Figura
3.37), seguida pelos onívoros com 30% (n = 19). Apesar da pequena proporção de frugívoros (8%;
n = 5), foi constatada a presença de Ara ararauna (arara-canindé), espécie de grande porte, que
se alimenta de várias espécies vegetais, mesmo em ambientes urbanizados (SANTOS; RAGUSANETTO, 2014), apresentando importante papel ecológico, como predadora de sementes
(RAGUSA-NETTO, 2011).
Tabela 3.41: Lista de espécies de aves registradas na área de influência do parcelamento.
Espécie

Nome popular

Tipo de
Local
registro

Status de
conservação
Brasil IUCN

Informações
adicionais

Tinamiformes
Tinamidae
Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

AID

a

LC

LC

ci

Cathartiformes
Cathartidae
Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

AID

v

LC

LC

Coragyps atratus

urubu

AID

v,f

LC

LC

AID

a

LC

LC

Accipitriformes
Accipitridae
Rupornis magnirostris

gavião-carijó
Columbiformes
Columbidae

Columbina talpacoti

rolinha

AID

a,v

LC

LC

ci

Columbina squammata

fogo-apagou

AID

a,v

LC

LC

ci

Patagioenas picazuro

asa-branca

AID

v

LC

LC

ci

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

AID

v,f

LC

LC

ci

Cuculiformes
Cuculidae
Crotophaga ani

anu-preto

AID

a,v

LC

LC

Guira guira

anu-branco

AID

a

LC

LC

AID

v

LC

LC

Apodiformes
Apodidae
Chaetura meridionalis
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Espécie
Tachornis squamata

Nome popular
andorinhão-do-buriti

Tipo de
Local
registro

Status de
conservação
Brasil IUCN

AID

v

LC

LC

Informações
adicionais

Trochilidae
Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

AID

a

LC

LC

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

AID

v,f

LC

LC

AID

a,v

LC

LC

Piciformes
Ramphastidae
Ramphastos toco

tucanuçu

co

Picidae
Picumnus albosquamatus

picapauzinho-escamoso

AID

a

LC

LC

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

AID

a

LC

LC

AID

a

LC

LC

co

AID

a

LC

LC

co

Psittaciformes
Psittacidae
arara-canindé

Ara ararauna

Psittacara leucophthalmus periquitão
Eupsittula aurea

periquito-rei

AID

a

LC

LC

co

Brotogeris chiriri

periquito-de-encontro-amarelo

AID

a,v

LC

LC

co

AID

a,v,f

LC

LC

Passeriformes
Thamnophilidae
Thamnophilus torquatus

choca-de-asa-vermelha
Furnariidae

Furnarius rufus

joão-de-barro

AID

a.v

LC

LC

Phacellodomus rufifrons

joão-de-pau

AID

a

LC

LC

Synallaxis frontalis

petrim

AID

a

LC

LC

AID

a

LC

LC

AID

a

LC

LC

Pipridae
Antilophia galeata

soldadinho

ec

Rhynchocyclidae
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta
Tyrannidae
Camptostoma obsoletum

risadinha

AID

a

LC

LC

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-amarela

AID

a

LC

LC

Elaenia cristata

guaracava-de-topete-uniforme

AID

a,v,f

LC

LC

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

AID

a

Myiarchus tyrannulus

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

AID

a

LC

LC

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

AID

a

LC

LC

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

AID

v

LC

LC

Megarynchus pitangua

neinei

AID

a

LC

LC

Tyrannus albogularis

suiriri-de-garganta-branca

AID

v,f

LC

LC

Tyrannus melancholicus

suiriri

AID

a,v

LC

LC
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Espécie
Empidonomus varius

Nome popular
peitica

Tipo de
Local
registro

Status de
conservação
Brasil IUCN

AID

a,v,f

LC

LC

AID

a

LC

LC

LC

LC

Informações
adicionais

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis

pitiguari
Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequena-de-casa

AID

v

Progne chalybea

andorinha-grande

AID

a,v

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra

AID

a,v

LC

LC

Cantorchilus leucotis

garrinchão-de-barriga-vermelha

AID

a

LC

LC

AID

a,v

LC

LC

AID

a

LC

LC

AID

a,v,f

LC

LC

Polioptilidae
Polioptila dumicola

balança-rabo-de-máscara
Turdidae

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

co

Mimidae
Mimus saturninus

sabiá-do-campo
Parulidae

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

AID

a,v,f

LC

LC

Myiothlypis flaveola

canário-do-mato

AID

a

LC

LC

AID

a,v

LC

LC

co

Icteridae
Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul
Thraupidae

Tangara sayaca

sanhaço-cinzento

AID

a,v

LC

LC

co

Tangara cayana

saíra-amarela

AID

a,v

LC

LC

co

Sicalis flaveola

canário-da-terra

AID

a,v

LC

LC

co

Volatinia jacarina

tiziu

AID

a,v,f

LC

LC

co

Tersina viridis

saí-andorinha

AID

a,v

LC

LC

Dacnis cayana

saí-azul

AID

v,f

LC

LC

Sporophila plumbea

patativa

AID

a,v,f

LC

LC

co

Sporophila nigricollis

baiano

AID

a,v

LC

LC

co

Sporophila leucoptera

chorão

AID

a,v,f

LC

LC

co

Emberizoides herbicola

canário-do-campo

AID

v,f

LC

LC

Saltator similis

trinca-ferro

AID

a

LC

LC

co

AID

a

LC

LC

co

AID

v

LC

LC

Fringillidae
Euphonia chlorotica

fim-fim
Passeridae

Passer domesticus

pardal

Legendas - Local: AID - Área de Influência Direta, AII - Área de Influência Indireta. Tipo de registro: a - auditivo, v - visual, f fotografia, g - gravação da vocalização. Status de conservação: Brasil (MMA, 2014; ICMBIO, 2018), IUCN (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2019), CR - espécie ameaça de extinção na categoria criticamente em perigo, EN - em perigo, VU - vulnerável,
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NT - quase ameaçada, LC - pouco preocupante. Informações adicionais: eb - espécie endêmica do Brasil (SICK, 1997), ec endêmica do Cerrado (SILVA; BATES, 2002), at - atlântica (SILVA, 1996), vn - visitante do hemisfério norte (PIACENTINI et al.,
2015), ci - cinegética (SICK, 1997), co - utilizada para criação doméstica ou comércio ilegal (SICK, 1997).

Figura 3.36: Riqueza de espécies por família.
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Figura 3.37: Número de espécies por guilda alimentar. Legenda: i - insetívoro, o - onívoro, g granívoro, f - frugívoro, d - detritívoro, n - nectarívoro, c - carnívoro.
 Espécies ameaçadas de extinção
Não foram detectadas espécies consideradas ameaçadas de extinção, nem espécies classificadas
como quase ameaçadas (MMA, 2014; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2019).
 Espécies endêmicas
Não foram registradas espécies endêmicas do Brasil (SICK, 1997); somente Antilophia galeata
(soldadinho) é considerada endêmica do Cerrado (SILVA; BATES, 2002). O número de espécies
endêmicas do Cerrado foi menor que o encontrado em outras áreas urbanizadas do Distrito
Federal (COSAC; SILVANO, 2016), representando somente 3% das 30 espécies consideradas
endêmicas (SILVA; BATES, 2002), fato que pode ser explicado pela associação de várias espécies
endêmicas com fitofisionomias campestres (campo limpo, campo sujo, campo de murundus),
inexistentes na área de estudo. Algumas espécies anteriormente consideradas endêmicas, como
Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio) e Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo), apesar de
não registradas em campo, vêm ampliando sua distribuição geográfica, ocorrendo também na
Mata Atlântica (LOPES, 2008; VASCONCELOS et al., 2015).
 Espécies migratórias
Não foram registradas espécies que realizam migrações intercontinentais (PIACENTINI et al.,
2015). Algumas espécies observadas são regionalmente migratórias, como Empidonomus varius
(peitica; Foto 3.56), Tyrannus albogularis (suiriri-de-garganta-branca; Foto 3.57), Myiodynastes
maculatus (bem-te-vi-carijó), Sporophila nigricollis (baiano), Sporophila plumbea (patativa; Foto
3.58) e Sporophila leucoptera (chorão; Foto 3.59), sendo registradas na região principalmente na
estação chuvosa, reduzindo suas populações ou desaparecendo durante a estação seca. Outras
espécies podem apresentar padrão migratório, mas algumas informações só podem ser
confirmadas com a continuidade da amostragem (EFA, observações pessoais).
 Espécies cinegéticas ou utilizadas para criação doméstica
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Dentre as espécies registradas, cinco são cinegéticas (Tabela 3.41), isto é, são alvos de caça,
incluindo os representantes da família Tinamidae (inambus) e Columbidae (pombas e rolinhas).
A instalação do empreendimento pode contribuir para redução da população de aves
cinegéticas, uma vez que pode aumentar a prática da caça na região, pois ocorrerá a participação
de grande número de colaboradores, no entanto a ocupação da área pelos futuros moradores
possa reduzir este impacto pois a caça costuma ser menos frequente em ambientes urbanos.
Dezesseis espécies são alvos de criação em cativeiro e comércio ilegal (Tabela 3.41), entre elas
todos os representantes da família Psittascidae (araras, periquitos e maracanãs). Outras espécies
visadas são os representantes das famílias Thraupidae (sanhaços, saíras, canários, papa-capins e
trinca-ferros), Icteridae (polícia-inglesa-do-sul) e Turdidae (sabiás), além de espécies como
Ramphastos toco (tucanuçu) e Euphonia chlorotica (fim-fim). Estas espécies podem ter sua
reprodução comprometida pela retirada de ovos e filhotes dos ninhos durante as diferentes
etapas do loteamento.
 Considerações gerais da Avifauna
Apesar de a área ser praticamente urbanizada, ainda foi registrada uma considerável riqueza de
aves, com 62 táxons. A presença de remanescentes de cerrado nas áreas adjacentes ao
parcelamento permite a ocorrência de grande número de espécies, embora não tenham sido
detectadas espécies raras, ameaçadas ou quase ameaçadas e somente uma espécie seja
endêmica. Algumas espécies são consideradas regionalmente migratórias e outras são alvo de
caça e criação em cativeiro. Uma espécie exótica foi encontrada, o que geralmente ocorre em
áreas com maior grau de antropização.
A área destinada ao loteamento é pequena (2ha) e com a remoção da vegetação exótica presente
na área, as espécies tenderão a ocupar os hábitats naturais adjacentes, assim como as novas
áreas urbanas, uma vez que a maior parte das espécies são menos sensíveis às alterações
ambientais.
Como medida de compensar a remoção da vegetação, recomendamos que sejam elaborados
planos de arborização urbana com o plantio de espécies nativas, incluindo também espécies
zoocóricas, cuja dispersão de sementes seja realizada por animais. O planejamento de conexões,
que possibilitem o fluxo gênico de populações é uma medida para compensar os impactos
gerados e melhorar as condições ambientais na área. Além disso, as áreas verdes também podem
funcionar como trampolins ecológicos (stepping stones), podendo contribuir com os corredores
ecológicos formados na matriz urbanizada.
 Acervo Fotográfico da Avifauna
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Foto 3.56: Empidonomus varius (peitica).

Foto 3.57: Tyrannus albogularis (suiriri-degarganta-branca).

Foto 3.58: Sporophila plumbea (patativa).

Foto 3.59: Sporophila leucoptera (chorão).

Foto 3.60: Volatinia jacarina macho (tiziu).

Foto 3.61: Geothlypis aequinoctialis macho
(pia-cobra).
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Foto 3.62: Mimus saturninus (sabiá-docampo).

Foto 3.63: Emberizoides herbicola (canáriodo-campo).

Foto 3.64: Coragyps atratus (urubu).

Foto 3.65: Patagioenas cayennensis
(pomba-galega).

Foto 3.66: Dacnis cayana macho (saí-azul).

Foto 3.67: Eupetomena macroura (beijaflor-tesoura).
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3.3

MEIO SOCIOECONÔMICO

3.3.1 INTRODUÇÃO
A caracterização do meio socioeconômico visa avaliar a capacidade de suporte da estrutura
urbana local, bem como levantar dados referentes à distribuição, composição, ocupação e perfil
socioeconômico da população residente na área de influência do empreendimento.
Neste sentido, este levantamento buscou identificar a disponibilidade de atendimento das
concessionárias de serviços públicos, a qualidade dos serviços de infraestrutura existentes, a
disponibilidade de sistema viário e de transporte e a condição da ocupação do solo urbano, com
vistas à viabilidade ambiental do empreendimento.
Para isso, foram aplicadas técnicas de coletas de dados específicas à elaboração do perfil
socioeconômico da população da área
Para a elaboração da caracterização da população foram utilizadas diferentes fontes de dados
oficiais disponíveis, como o Plano Distrital de Amostra de Domicílios - PDAD 2016 e 2018 da
Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN-DF, Anuário do
Distrito Federal, Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação–SEGETH, entre outros.
3.3.2 Objetivo
Este estudo socioeconômico tem como objetivo diagnosticar a realidade da comunidade local,
no âmbito das condições sociais e econômicas, bem como avaliar os recursos disponíveis na área
de influência direta e indireta, os quais poderão sofrer impactos, positivos e negativos, com a
implantação do empreendimento.
3.3.3 Materiais e Métodos
O diagnóstico socioeconômico foi realizado por meio de reconhecimento da área de estudo,
delimitação das áreas de influência direta e indireta, análise de dados secundários e
levantamento de informações primárias sobre a população das áreas de influência direta e
indireta, além de englobar considerações de ordem histórica e projetivas sobre o
desenvolvimento esperado para o local.
As informações secundárias utilizadas são referentes a dados oficiais do Censo Nacional realizado
em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Pesquisa Distrital por
Amostra de Domicílios (PDAD) realizadas pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal
(CODEPLAN). Também foram utilizados como fonte de dados documentos oficiais, estudos
ambientais já realizados em áreas contiguas ao empreendimento e também literatura científica
que versa sobre a região.
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3.3.4 Áreas de Influência
Para delimitação da área de influência do meio socioeconômico, foram analisados os impactos
diretos e indiretos sobre a população urbana em geral, considerando os setores residenciais
adjacentes. Do ponto de vista socioeconômico, foi definida como Área de Influência Direta (AID)
a área (poligonal) do empreendimento. Já a Região Administrativa (RA) do Jardim Botânico (RA
XXVII) foi definida como a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, conforme pode
ser visto na Figura 3.38.

Figura 3.38: Localização das áreas de Influência.
A análise preliminar foi de suma importância para dimensionar as áreas de influência e os
impactos sociais que o empreendimento poderia exercer sobre a área do entorno. A partir disso,
foi possível compor cenários alternativos, bem como, designar as medidas mitigadoras e de
controle ambiental para os possíveis impactos a serem gerados pela implantação e operação do
empreendimento.
Por se tratar de um empreendimento de pequeno porte, apenas 2 hectares de área (Foto 3.68 e
Foto 3.69), a AID foi definida como a poligonal do projeto, já que no âmbito socioeconômico não
haverá alterações significativas na dinâmica do entorno.
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Foto 3.68: Visão geral da área onde será
instalado o empreendimento.

Foto 3.69: Visão geral da área onde será
instalado o empreendimento.

Nesse contexto, a AII do empreendimento em estudo foi considerada como a região
administrativa do Jardim Botânico (Figura 3.38), pois a mesma sofrerá com a alteração na
dinâmica do trânsito, no uso dos equipamentos públicos e por proporcionar um crescimento na
demanda por um comércio local de qualidade.
Formada exclusivamente por condomínios horizontais, o perfil do Jardim Botânico é
diferenciado. De acordo com a administração regional do Jardim Botânico e PDAD 2018, a área é
composta por cerca de 60 condomínios, com uma população de 32.476 habitantes, sendo a maior
parte fechada, com entrada controlada e possui administração ou síndico.
3.3.5 Área de Influência Indireta – AII
3.3.5.1 Histórico do Jardim Botânico
O Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB) foi criado em 1999 por meio do Decreto nº
20.881/1999. No ano de 2002, a Lei nº 2.786/02 criou a Gerência da Região dos Condomínios,
até então ligada à Administração Regional do Lago Sul. Em 2004, a Lei nº 3.435/04 deu ao Jardim
Botânico o status de Região Administrativa (RA XXVII), inserida na Unidade de Planejamento
Territorial Leste.
O crescimento desordenado não deixou áreas livres para o comércio e para o lazer, além de
outros equipamentos urbanos e comunitários essenciais à funcionalidade local. A dificuldade de
acesso aos condomínios impede que estruturas básicas de organização, como por exemplo, a
coleta de resíduos sólidos, sejam implementadas de forma efetiva e com qualidade.
O Jardim Botânico possui cinco etapas que pertenciam a administração regional de São
Sebastião, onde apenas a Etapa 3 está desocupada e possui plano urbanístico. Além destas
etapas, a nova poligonal da RA XXVII (Jardim Botânico) incorporará o Setor Habitacional São
Bartolomeu que pertencia originalmente à administração regional do Paranoá.
O Setor Habitacional São Bartolomeu está inserido na Região Administrativa do Paranoá – RAVII. Desde 1957 a área do Paranoá foi ocupada por atividades agrícolas e pela Vila Paranoá,
oriunda do assentamento dos trabalhadores da obra da Barragem que leva o nome da localidade.
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A ocupação do Setor Habitacional São Bartolomeu começou por volta de 1980 acompanhando o
processo de ocupação irregular de áreas públicas e de parcelamentos de propriedades
particulares. Num um primeiro momento, as atividades no local tinham características
notadamente agropecuárias, sendo que posteriormente ocorreu o processo de plantio de
eucaliptos dentro do projeto de exploração da PROFLORA 1. A terceira fase foi a de implantação
dos condomínios denominados: Quintas da Alvorada I / II / III; Mansões Itaipu; Ville de Montagne;
Estância Quintas da Alvorada e Privê Morada Sul Etapa C.
Em 1997 foi realizado o estudo de impacto ambiental EIA/RIMA da área, cuja população nesta
época era estimada em 1.294 pessoas, distribuídas em cinco parcelamentos. Pouco mais de uma
década depois, a população estimada era de 6.000 habitantes, em sete parcelamentos, dos quais
cinco possuem ocupação, com destaque ao condomínio Ville de Montagne como de maior
densidade populacional.
3.3.5.2 Organização social
De maneira geral a RA do Jardim Botânico (RA XXVII) está organizada socialmente pela Associação
Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim Botânico (AJAB), pela Associação dos
Moradores do Setor Habitacional São Bartolomeu, pelos condomínios em si e politicamente
representada pela Administração Regional. A AJAB é uma associação que reúne os
representantes dos condomínios, normalmente os síndicos, do Setor Habitacional do Jardim
Botânico.
O Jardim Botânico também possui uma associação que trata dos interesses dos condomínios da
região. Estas associações existem desde que as áreas começaram a ser ocupadas e houve a
necessidade de se reunirem para tratar dos assuntos em comum, principalmente os relacionados
à infraestrutura.
As associações procuram representar seus condomínios filiados junto à administração regional,
aos órgãos do GDF e em alguns casos à justiça. A administração regional mantém bom
relacionamento com as associações de condomínios e procuram adotar parcerias e executar
projetos em conjunto. As principais organizações sociais, identificadas no Jardim Botânico, estão
citadas abaixo.
1. Associação Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim Botânico – AJAB;
2. Companhia de Desenvolvimento Econômico e Social de São Sebastião;
3. Movimento Comunitário do Jardim Botânico;
4. Sociedade de Movimentos Culturais.

1A PROFLORA era uma sociedade de economia mista criada em 28/11/1972, com o objetivo de explorar madeiras e estabelecer
a política de ocupação de áreas e preservação de encostas e mananciais. Em 1989, o governo do Distrito Federal optou pela
dissolução da companhia.
Fonte: https://www.tc.df.gov.br/sistemas/Docs/Ord/Instrucao/2009/05/A62588_81.htm
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3.3.5.3 Uso e ocupação do solo
A Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XVIII), está situada na Unidade Hidrográfica
Tabocas, na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taboca e do Córrego Taboquinha, ambos afluentes
do Rio São Bartolomeu, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu, sendo a
maior do Distrito Federal, onde reúne todos os tipos de vegetação do cerrado, desde o cerradão
até os campos rupestres.
Nesse contexto, do ponto de vista ambiental, a RA está localizada numa área sensível,
concentrada na zona de transição da Reserva da Biosfera do Cerrado, e também pelo fato de ter
influência indireta sob as outras Unidades de Conservação do DF, como a Reserva Ecológica do
IBGE, a Estação Ecológica do Jardim Botânico e a ARIE do Capetinga/Taquara. Além desse fator,
a sensibilidade da área também está ligada por ser considerada uma reserva de aquíferos.

Foto 3.70: Estação Ecológica do jardim
Botânico. UTM Zona 23 L 195402 m E
8243981 m N. Azimute: 201°.

Foto 3.71: Estação Ecológica do jardim
Botânico. UTM Zona 23 L 195390 m E
8244005 m N. Azimute: 344°.

Em relação ao uso e ocupação do solo, verifica-se pela Figura 3.39 e pela Tabela 3.42, que a região
vem passando por um processo de antropização por conta dos projetos de parcelamento de solo
na região, assim como no país. Apesar do processo de antropização, a RA do Jardim Botânico
ainda preserva aproximadamente 41,6% da sua área total de vegetação nativa, a área
antropizada corresponde a 55,6%, sendo 11% de área urbana e 44,6% de agricultura.
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Figura 3.39: Uso do Solo no Jardim Botânico.
Tabela 3.42: Uso do solo na RA Jardim Botânico.
Uso

Área (ha)

Água

4,8179

Área antropizada

1974,63

Área edificada

1627,22

Formação florestal

1627,22

Formação não florestal

1668,27

Ainda sobre a Região Administrativa do Jardim Botânico, conforme o Anuário do DF (2014), as
terras desta RA pertenciam as fazendas Taboquinha e Papuda, anteriormente classificada como
área rural, que ao longo da sua ocupação a paisagem foi deixando de apresentar as características
de um ambiente rural, passando então a ser um cenário urbanizado.
Atualmente, de acordo com a Agência Brasília - Portal de Notícias do Governo do Distrito
Federal2, a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII) é formada basicamente por
condomínios horizontais, onde abriga aproximadamente 60 condomínios erguidos em área
pública, com a presença de diversas áreas verdes e com alto índice de qualidade de vida, como
pode ser visto na Figura 3.40.
2 Disponível

em <http://www.df.gov.br/noticias/item/1764-jardim-bot%C3%A2nico-completa-7-anos.html>. .
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Figura 3.40: Padrão de ocupação da AII.
As residências existentes na RA se caracterizam entre construções de grande e médio porte,
compreendendo entre baixo e alto padrão construtivo, onde possui infraestrutura todas as
infraestruturas básicas, como água, luz, pavimentação entre outros serviços.
A maior parte dos condomínios possuem parques infantis, áreas de lazer e seguranças por meio
de guaritas e outras formas de seguranças e diversos outros equipamentos, proporcionando
melhor qualidade residentes. Quanto ao sistema viário, a RA é bem privilegiada, sendo a maioria
das vias largas, com 2 duas faixa e pavimentação em bom estado.
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Foto 3.72: Condomínio localizado no Jardim
Botânico. UTM Zona 23 L 203638 m E
8243406 m N. Azimute: 283°.

Foto 3.73: Padrão construtivo do condomínio
Interlagos. UTM Zona 23 L 201708m E
8243629 m N. Azimute: 185°.

Foto 3.74: Visão do condomínio Interlagos
com São Sebastião ao fundo. UTM Zona 23 L
201457 m E 8242948 m N. Azimute: 250°.

Foto 3.75: Padrão construtivo do condomínio
Quintas do Sol. UTM Zona 23 L 201060 m E
8243673 m N. Azimute: 192°.
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Foto 3.76: Visão do condomínio Ouro
Vermelho I. UTM Zona 23 L 201457 m E
8242948 m N. Azimute: 250°.

Foto 3.77: Parque e área verde do
condomínio Quintas do Sol. UTM Zona 23 L
201060 m E 8243673 m N. Azimute: 228°.

O bairro Jardins Mangueiral é fruto da primeira Parceria Público-Privada (PPP) habitacional do
país. Implantado ao longo da DF-463, em uma área de 200 hectares, onde foram construídas
8.000 unidades habitacionais (casas de 2 e 3 quartos e apartamentos de 2 quartos). A partir da
Portaria nº 4/2015, o bairro passou a fazer parte da RA Jardim Botânico (XXVII).

Foto 3.78: Jardins Mangueiral. UTM Zona 23
L 199526 m E 8241273 m N. Azimute: 340°.

Foto 3.79: Vista aérea do Jardins Mangueiral.
Foto/imagem: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano.

3.3.5.4 Unidades de Conservação e Parques
O empreendimento está inserido em sua totalidade na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio
São Bartolomeu. O parque Urbano Esculturas é o único parque dentro da área da RA do Jardim
Botânico, porém o parque está distante do empreendimento.
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3.3.5.5 Características da população e domicílios
O primeiro levantamento focalizado do Jardim Botânico foi realizado no ano de 2011 Contudo,
como destacado anteriormente, parte do Jardim Botânico era área de São Sebastião, parte do
Lago Sul e parte do Paranoá. Por este motivo, no intuito de esboçar o desenvolvimento
populacional da região, apresenta-se a seguir o gráfico de projeção populacional destas regiões
administrativas (Figura 3.41), que englobam a atual área da RA XXVII e, também, a área do
empreendimento.

Figura 3.41: Projeção populacional da região do empreendimento.
(1) Total refere-se a soma das populações de São Sebastião, Paranoá e Lago Sul. Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Contagem da População: 1996 e Censo Demográfico 2000 e 2010. Companhia de Planejamento do Distrito
Federal (CODEPLAN): Anuário Estatístico do DF, 2010.

Destaca-se que a população do Paranoá apresenta uma elevação significativa nos últimos dez
anos, explicadas principalmente pela reformulação do zoneamento territorial do DF, no período
apontado, no qual áreas rurais passaram a urbanas.
Ainda, registra-se um expressivo crescimento em São Sebastião, com um aumento de quase 100
mil habitantes no período de 17 anos. Este aumento de população pode estar vinculado ao preço
da terra no DF, o que acaba conduzindo a ocupação humana para locais mais distantes do Plano
Piloto, lugar de convergência de postos de trabalhos.
De uma maneira geral, nota-se que a população mais do que dobrou em menos de 20 anos,
passando de 120.307, em 1996, para 244.567, em 2013. Isto representa a importância que a
região vem adquirindo em termos de expansão urbana. Com a construção da Ponte JK e sua
inauguração em 2002, o acesso à região foi facilitado e o adensamento populacional continua
em expansão em função da facilidade de acesso à Zona Central do DF. Em 2018, a população do
Jardim Botânico foi estimada em 32.576 pessoas, sendo 50,7% do gênero feminino e 49,3% do
gênero masculino.
No critério cor ou raça, a PDAD 2018 utilizou categorias de resposta semelhantes às adotadas
pelo IBGE. O maior percentual foi o da declarada como Branca, com 69,2%, seguida pela Parda,
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com 26,4%. Esta distribuição pode estar vinculada ao poder aquisitivo e cultural local, onde a
população de cor branca possui maiores oportunidades, em detrimento das demais raças. O
quadro a seguir ilustra a distribuição das frequências e dos percentuais.
Tabela 3.43: Distribuição de frequências Cor ou Raça – Jardim Botânico.
Cor ou Raça

Percentual (%)

Branca

69,2

Preta

3,7

Parda

26,4

Total

100

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2019.

A faixa etária da população está centrada entre 40 a 59 anos, com 30,8% da população, seguida
pela faixa etária entre 25 a 39 anos (21,4%). Observa-se que a população jovem é relativamente
baixa, com os jovens de 19 a 24 anos representando apenas 8,9% e a faixa etária de 10 a 18 anos
com apenas 11,9% de representatividade. A Figura 3.42 demonstra a distribuição dos percentuais
nas faixas etárias estudadas.

Figura 3.42: Distribuição de faixas etárias da população do Jardim Botânico.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016

Em relação à escolaridade, observa-se que 34,9% da população possui ensino superior completo
e 12,7% possuem curso de pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado). Cerca de 11%
possuem apenas o ensino médio completo e 15,6% da população não finalizaram o ensino
fundamental, o que representa um número bastante elevado. Ainda, registra-se que menos de
1% da população é de analfabetos. A Figura 3.43 ilustra os percentuais em cada faixa de
escolaridade.
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Figura 3.43: Porcentagem das faixas de escolaridade da população.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018.

Ainda em relação a escolaridade, em 2018, 98,2% dos moradores com cinco anos ou mais de
idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 60,1% reportaram
frequentar escola particular, sendo que 63% estudavam na RA Plano Piloto. O principal meio de
transporte declarado foi automóvel para 81,5% dos respondentes.
Considerando a situação de atividade da população do Jardim Botânico, cerca de 46% possuem
atividade remunerada, 14,8% são formados por aposentados e 1% por aposentados que ainda
continuaram na atividade laboral. O percentual de estudantes é de 15,7%, 1,4% não possui
atividade, 4% encontram-se desempregado e 5% exercem atividade do lar. A Figura 3.44 ilustra
a distribuição da população por situação de atividade.
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Figura 3.44: População do Jardim Botânico segundo a situação de atividade.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

A População Economicamente Ativa (PEA) que exerce atividade remunerada foi estimada pela
PDAD 2016, em 12.872 pessoas. Destas, cerca de 43,93% são empregados com carteira de
trabalho registrada e 1,54% são empregados sem carteira de trabalho registrada. O percentual
de servidores públicos civis ou militares foi de 24,78%. Os trabalhadores autônomos representam
16,73% dos ocupados. A Tabela 3.44 ilustra a distribuição das frequências.
Tabela 3.44: População ocupada segundo a posição na ocupação.
Posição na Ocupação
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Nº

%

Empregados com carteira de trabalho

5.632

43,93

Empregados sem carteira de trabalho

197

1,54

Empregados temporários

49

0,38

Serviço Público e Militar

3.177

24,78

Profissional Liberal

557

4,34

Microempreendedor Individual

246

1,92

Microempresário

393

3,07

Pequeno Empresário

66

0,51

Médio Empresário

98

0,76

Grande Empresário

66

0,51

Autônomo

2.145

16,73

Estagiário/Aprendiz

147

1,15

Cargo Comissionado

33

0,26

Ajuda Negócio Familiar

16

0,12

Não sabe

0

0,00
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Posição na Ocupação

Nº

Total

12.822

%
100,00

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

Os percentuais mais expressivos da atividade remunerada exercida pela população ocupada são
os do comércio com 18,6%, seguido da Administração Pública Federal com 16,3%. A
Administração Pública Distrital representa 9% e os serviços gerais e pessoais ocupam 13,2% da
população. A Figura 3.45 ilustra a distribuição das frequências da população ocupada por
atividade remunerada.

Figura 3.45: População ocupada segundo atividade remunerada.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

Segundo dados do PDAD (2016), 59% da PEA do Jardim Botânico trabalham na RA I – Brasília e
apenas 14% trabalham e residem no próprio bairro. Destaca-se também o percentual de 8% de
pessoas que trabalham em mais de uma região administrativa e 6% que se deslocam até a RA de
São Sebastião, para exercer as atividades laborais. A Tabela 3.45 indica as frequências
encontradas neste quesito.
Tabela 3.45: Região Administrativa de trabalho da população ocupada.
Região Administrativa
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Nº

%

RA I - Plano Piloto

7.599

59,29

RA XXVII - Jardim Botânico

1.867

14,56
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Região Administrativa

Nº

%

Vários Locais

1.097

8,56

RA XIV - São Sebastião

770

6,01

RA XVI - Lago Sul

590

4,6

RA XXIX – SIA

131

1,02

RA XXII - Sudoeste/Octogonal

115

0,9

RA VII - Paranoá

82

0,64

Fora do Distrito Federal (exceto PMB)

82

0,64

RA XII - Samambaia

66

0,51

Total

12.822

100

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

A renda per capita da população ocupada foi estimada em R$ 3.930,39, o que representa 4,5
salários mínimos, na época do estudo. A renda domiciliar estimada foi de R$ 12.457,33, o
equivalente a 14,16 salários mínimos, o que representa um considerável padrão econômico, se
comparado a outras regiões no Distrito Federal. A Tabela 3.46 ilustra os valores da renda mensal
per capita e domiciliar.
Tabela 3.46: Demonstrativo de valores de renda mensal per capita e domiciliar.
Renda Mensal

Valor Absoluto (R$)

Valor em
Salários Mínimos

Renda per capita

3.930,39

4,47

Renda Domiciliar

12.457,33

14,16

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

De acordo com a renda média mensal dos moradores, os 10% mais ricos detém 29,26% da renda
e os 10% de menor poder aquisitivo absorvem apenas 0,98%, apresentando assim um Coeficiente
de Gini de 0,4373. O índice de não resposta em relação à renda foi alto no Jardim Botânico. Cerca
de 53% dos domicílios visitados não declararam a renda que percebem.
Dentre os que informaram os rendimentos, 42,7% estão na faixa de distribuição de 20 ou mais
salários mínimos mensais de renda domiciliar. Nota-se que, em valores atuais, cerca de 70,5%
dos domicílios do Jardim Botânico recebem uma renda mensal maior que R$ 7.240,00. A Figura
3.46 ilustra os percentuais em cada faixa de análise.

3 O Coeficiente de Gini representa uma medida relativa da distribuição de renda. Mede a área entre o percentual acumulado da
renda e o percentual acumulado da população. Varia de “zero” (igualdade perfeita) a “um” (desigualdade perfeita).
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Figura 3.46: Distribuição dos domicílios ocupados segundo as classes de renda domiciliar
declarada.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

No que diz respeito aos chefes de família, apesar do número de homens ser inferior ao número
de mulheres no total da população, a porcentagem de homens chefes de família representa
quase a totalidade (72,55%) da população nesta condição. O percentual de mulheres chefes de
família é 27,45%, o que denota um padrão econômico na renda familiar onde os homens ainda
têm salários maiores que as mulheres. A Figura 3.47 ilustra o percentual de homens e mulheres
no total da população e na condição de chefes de família.

Figura 3.47: Percentual de homens e mulheres chefes de família.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.
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A análise da idade dos chefes de família revela que 44% tem mais de 55 anos, cerca de 24%
possuem idade entre 46 a 55 anos, na faixa etária de 36 e 45 anos estão 22% da população e 9%
de 26 a 35 anos. Apenas 1% dos chefes de família tem menos de 25 anos, o que vem ao encontro
do nível educacional descrito para o local.
No que tange à naturalidade, constata-se que 45% dos moradores são nascidos no Distrito
Federal. Este dado é um pouco inferior ao do DF como um todo, que apresenta mais da metade
da população nascida na capital federal.
Dos moradores do Jardim Botânico que são naturais de outras Unidades da Federação (UF), a
região de origem do maior percentual é o Sudeste do país com 48%, seguida pela região nordeste
31% e das regiões Centro-Oeste 9% e Sul 5%. A Figura 3.48 ilustra as distribuições dos
percentuais.

Figura 3.48: Naturalidade da população por Região do Brasil.
Fonte: Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

A população do Jardim Botânico, estimada em 27.364 habitantes, possui em sua composição
12.266 (45%) habitantes nascidos no DF e 15.098 imigrantes (55%). Dos imigrantes, 5% chegaram
ao Distrito Federal até o ano de 1960, cerca de 13% chegaram entre 1961 e 1970 e 20% chegaram
entre 1971 e 1980. Estes dados demonstram que a migração foi mais intensa no período após
2000. A Figura 3.49 ilustra os percentuais nas diferentes faixas estudadas.

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327-448 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 168

Página 165

Figura 3.49: População imigrante e ano de chegada ao Distrito Federal.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

Dentre os principais motivos pela migração regional, constatou-se que os percentuais mais
expressivos foram o de “Acompanhar Parentes” com 32% e “Procura de Trabalho” com 17%.
Cerca de 24% dos moradores do Jardim Botânico nunca moraram em outra localidade em
Brasília. Dentre os que se mudaram de outra RA para a RA do Jardim Botânico, praticamente 35%
vieram da RA I – Plano Piloto, 9% do Lago Sul (RA XVI), 7% de São Sebastião (RA XIV), 5% do
Sudoeste/Octogonal (RA XXII), 4% do Guará (RA X), 2% do Lago Norte (RA XVIII) e Águas Claras
(RA XX) e 1,6 do Cruzeiro (RA XI).
Sobre o perfil domiciliar, a PDAD estimou 8.172 domicílios no Jardim Botânico, sendo que destes,
99,4% eram permanentes e 0,6% eram permanentes em construção. A situação de propriedade
destes domicílios revela que apenas 8% são próprios e quitados ou em aquisição.
As residências próprias em terreno não legalizado correspondem a 74% dos domicílios,
percentual que caracteriza a área como uma das principais em termos de regularização fundiária.
Os imóveis alugados representam 12% e os cedidos 4%. Não há registro de domicílios funcionais
no Jardim Botânico. O gráfico a seguir ilustra os percentuais da situação de propriedade dos
domicílios.
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Figura 3.50: Situação de propriedade dos domicílios.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

Um dos critérios estudados pela PDAD para o estudo do perfil domiciliar foi a posse de
documento do imóvel, pois nem mesmo os proprietários de imóveis quitados possuem a
escritura definitiva da propriedade, o que denota a grave situação de legalidade da terra nesta
área. A Tabela 3.47 ilustra a distribuição das frequências.
Tabela 3.47: Domicílios ocupados segundo a posse de documento do imóvel.
Tipo de Documento

Nº

%

Escritura definitiva

377

5,55

Concessão de uso

33

0,49

Contrato de financiamento particular

33

0,49

Contrato de financiamento governamental

16

0,24

Contrato de compra e venda

6.304

92,74

Minha casa minha vida/Morar bem

0

0,00

Outros

33

0,49

Total

6.796

100,00

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

Cerca de 93% dos domicílios possuem apenas o contrato de compra e venda do imóvel. Os
domicílios com documento de concessão de uso e contratos de financiamento representam 0,5%
cada.
Sobre os tipos de domicílios, 98,4% são casas e 1,6% são apartamentos. A análise da estrutura
física destes imóveis mostra que 97,20% são construções de alvenaria e 94,60% possuem piso de
cerâmica, demonstrando o poder aquisitivo destacado para o local.
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O material de cobertura predominante nos domicílios é variado. O Telhado de cerâmica com laje
está presente em 42,20% das residências, seguido da cobertura Telha de cerâmica com 17,00%.
A Tabela 3.48 ilustra as distribuições de frequência.
Tabela 3.48: Domicílios ocupados segundo o material de cobertura.
Material de Cobertura

Nº

%

Telhado de cerâmica com laje

3.238

42,20

Telhado de fibrocimento com laje

1.289

16,80

Telha de cerâmica

1.304

17,00

Fibrocimento/Amianto

506

6,60

Laje

1.212

15,80

Materiais Reaproveitados

0

0,00

Outros

123

1,60

Total

7.672

100,00

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2014.

A área construída revela o padrão elevado das construções domiciliares do Jardim Botânico.
Cerca de 59% das edificações possuem mais de 150m² de área construída, tendo menos de 5%
das edificações inferiores a 60m². O gráfico a seguir ilustra as faixas estudadas e os percentuais.

Figura 3.51: Área construída dos Domicílios do Jardim Botânico.
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2014.

A variável de número de cômodos, estudada pela PDAD 2014, revela que 39,60% dos domicílios
possuem entre 9 e 12 cômodos. Os domicílios com mais de 12 cômodos somam 16,40%. A faixa
de 5 a 8 cômodos representa 36,60% dos domicílios e apenas 7,40% possui quatro ou menos
cômodos. A maior parte possui três ou mais dormitórios, somando 81,20%, e mais de 70%
possuem três ou mais banheiros.
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3.3.5.6 Infraestrutura
Em um contexto geral, a Região Administrativa do Jardim Botânico é bem atendida de
infraestrutura, porém é carente de equipamentos públicos para os serviços de educação, saúde
e lazer. Os capítulos a seguir demonstram a condição de infraestrutura urbana e o atendimento
de serviços públicos.
De acordo com o PDAD 2016, nos quesitos de infraestrutura urbana, considera-se que os
domicílios do Jardim Botânico são bem atendidos pelos principais serviços públicos. A
pavimentação das ruas é identificada em 84,3% das vias da região, que possuem calçamento e
meio fio em mais de 83% das vias.
A iluminação pública está presente em 95,7% das vias e a cobertura da rede de água pluvial é de
71,7%. Cabe ressaltar que a drenagem de águas pluviais foi conquistada há pouco tempo, pois
até 2010 registravam-se problemas com alagamentos nas principais avenidas, o que gerava
prejuízo material para os moradores e comerciantes.
A coleta de lixo é um dos desafios a serem enfrentados pela Administração do Jardim Botânico,
pois mesmo presente em 92% dos domicílios, ainda é problemática em função da composição
urbanística local. Como os condomínios foram ocupados sem padronização, a coleta de lixo se
tornou ponto de conflito, pois os caminhões do Sistema de Limpeza Urbana não conseguem
manobrar dentro dos condomínios ou tem dificuldade de acesso por conta das portarias
controladas.
Por isto a maior parte dos condomínios possui coleta de lixo realizada por empresa contratada e
paga pelos próprios condôminos. A Tabela a seguir apresenta os percentuais de atendimento da
infraestrutura urbana e de coleta de lixo.
Tabela 3.49: Infraestrutura urbana – percentuais de atendimento – e coleta de lixo.
Infraestrutura Urbana (%)

Coleta de Lixo (%)

Rua
Asfaltada

Calçada

Meiofio

Iluminação
Pública

Rede de
Água
Pluvial

Serviço de
Limpeza
Urbana

SLU com
coleta
seletiva

Outro
destino

84,37

83,17

83,17

95,79

71,74

77,75

14,03

8,22

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

No que diz respeito ao saneamento básico, a coleta de resíduos sólidos é problemática, mas não
há relatos de exposição em tempo suficiente para transmissão de doenças ou contaminação. A
Tabela 3.50 apresenta os percentuais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Tabela 3.50: Abastecimento de água e esgotamento.
Abastecimento de Água (%)

Esgotamento Sanitário (%)

Rede Geral

Poço / Cisterna

Poço Artesiano

Rede Geral

Fossa Séptica

Fossa Rudimentar

88,38

1,60

9,22

17,64

61,52

20,84

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

O abastecimento de água pela rede geral abrange uma porcentagem expressiva dos domicílios,
com 88% dos domicílios atendidos. Especialmente nesta região, rica em nascentes, a substituição
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do uso de poços pelo fornecimento de água tratada pela rede geral representa um grande avanço
do ponto de vista ambiental, dado que os relatos de moradores da área dão conta de que após a
instalação da rede de água nos condomínios as nascentes voltaram a ser perenes.
Quando analisado o tipo de tratamento dado à água consumida no domicílio, o estudo da PDAD
2014 revela que 22,60% dos domicílios do Jardim Botânico utilizam filtro de parede, 33,20% usam
filtro de carvão ativado, 22,20% de domicílios consomem água mineral e 8,80% utilizam filtro de
barro. O perfil domiciliar da população do Jardim Botânico apresenta características estruturais
bem definidas, com infraestrutura urbana que caminha ao atendimento da totalidade dos
domicílios.
O detalhamento do atendimento do esgotamento sanitário mostra que o saneamento básico da
região ainda não ocorre de forma efetiva. Apenas 17,6% dos domicílios são atendidos pela Rede
Geral, sendo que as fossas sépticas representam 61,5% e 20,8% possuem fossa rudimentar. De
forma geral, o saneamento básico apresenta-se como um problema de infraestrutura doméstica,
agravada localmente pela ocupação desordenada.
a) Meios de comunicação
Em relação ao acesso aos meios de comunicação, a PDAD 2016 do Jardim Botânico apresentou
os tipos de serviço de comunicação oferecidos naquela RA e aponta que mais de 90% dos
domicílios têm acesso à internet. Mais da metade dos domicílios possuem assinatura de TV (84%)
e 25% assinam algum tipo de publicação (jornais ou revistas). A Tabela 3.51 e a Figura 3.52
demonstra a distribuição da porcentagem de domicílios atendidos por cada tipo de serviço
listado.
Tabela 3.51: Domicílios ocupados segundo o tipo de serviço de comunicação utilizado.
Tipos de Serviços

Domicílios (%)

Internet

90,58

TV por assinatura

83,97

Assinatura de jornais

13,43

Assinatura de revistas

11,42

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.
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Figura 3.52: Domicílios ocupados segundo o tipo de serviço de comunicação utilizado.
b) Sistema viário e de transporte
Como visto, a infraestrutura viária do Jardim Botânico conta com 84,37% das vias asfaltadas e
71,74% da drenagem de águas pluviais instalada. Porém, o problema na cidade é que há poucas
vias de acesso interno e normalmente estas não possuem largura suficiente para um bom fluxo
da frota.
A via que liga a pista principal com o interior do Jardim Botânico é a chamada Estrada do Sol. Esta
via apresenta vários pontos de estreitamento e por ela trafegam em mão dupla todos os
moradores dos condomínios que circundam o Jardim Botânico. A Foto 3.80, Foto 3.81, Foto 3.82
e Foto 3.83 ilustram a situação da via, que também é carente de pontos e paradas de ônibus.

Foto 3.80: Visão do início da estrada do sol.
UTM Zona 23 L 197787 m E 8243332m N.
Azimute: 226°.

006501-310RT-006-00

Foto 3.81: Parada de ônibus na estrada do
sol. UTM Zona 23 L 203650 m E 8243408m N.
Azimute: 207°.
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Foto 3.82: Rede de águas pluviais na estrada
do sol. UTM Zona 23 L 201177 m E 8243861
m N. Azimute: 316°.

Foto 3.83: Ponto de ônibus no Jardins
Mangueiral. UTM Zona 23 L 199265 m E
8241047m N. Azimute: 290°.

Tabela 3.52: Vias de acesso que ligam diferentes localidades do DF ao Jardim Botânico.
Via

Nome

Descrição

DF-001

EPTC Estrada Parque Contorno

Cruza a avenida principal do Jardim Botânico e
contorna o DF.

DF-035

Estrada Parque Cabeça do Veado

Ligação ao Lago Sul

DF-027

Estrada Parque Juscelino Kubitschek

Ligação à Ponte JK

DF-140

-

Liga ao Tororó Saída do Distrito Federal para
Unaí, Minas Gerais, Luziânia e Cristalina, Goiás.

DF-465

-

Liga ao Complexo Penitenciário da Papuda

DF-463

-

Acesso a São Sebastião

Na via marginal a DF-001 está o comércio que abastece o Jardim Botânico com alguns serviços,
por exemplo, supermercado, padaria, farmácia, academias, petshop, shopping e também a Sede
da Administração Regional, conforme Figura 3.53.

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327-448 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 175

Página 172

Figura 3.53: Sistema Viário na RA Jardim Botânico.

Foto 3.84: Visão da DF-001. UTM Zona 23 L
198394 m E 8245594m N. Azimute: 210°.
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Foto 3.85: Visão da DF-001. UTM Zona 23 L
199604 m E 8247252m N. Azimute: 045°.
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Foto 3.86: Visão da DF-001. UTM Zona 23 L
199264 m E 8241048 m N. Azimute: 049°.

Foto 3.87: Visão da DF-463 no Jardins
Mangueiral. UTM Zona 23 L 198745 m E
8241698 m N. Azimute: 255°.

As fotos Foto 3.88 e Foto 3.89 mostram o estacionamento desordenado, característica comum
no comércio local. Pela configuração atual, não existem muitos pontos de comércio e serviços no
bairro, o que acaba conduzindo os moradores a buscar outros locais de consumo, como por
exemplo a RA de Brasília, Lago Sul e Lago Norte. Contudo, o fornecimento dos serviços de
padarias, pizzarias, e lanchonetes são satisfatórios para atender a demanda dos moradores.

Foto 3.88: Estacionamento desordenado às
margens da DF-001. UTM Zona 23 L 197811
m E 8243440m N. Azimute: 063°.

Foto 3.89: Comercio local às margens da DF001. UTM Zona 23 L 197787 m E 8243334m
N. Azimute: 210°.

Segundo o DFTRANS4 existem no Jardim Botânico 83 pontos de ônibus, sendo 52 com abrigo, 16
pontos com placas e 15 pontos sem placa. De acordo com os dados disponíveis na PDAD,
constata-se que entre os domicílios da região administrativa, 92% possuem automóveis, 11%
motocicletas e 45% bicicletas. A Tabela 3.53 apresenta as distribuições das frequências.

4http://www.dftrans.df.gov.br/servicos/pontosdeparada.html Acesso em fevereiro de 2015.
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Tabela 3.53: Domicílios ocupados segundo a condição de posse de veículo no Jardim Botânico.
Veículo

Têm (nº de domicílios)

Têm (% de domicílios)

Automóveis

7.533

7.533

Utilitários

229

229

Carga

49

49

Motocicletas

901

901

Bicicletas

3.292

3.292

Carroças

0

0

Outros

16

0,20

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016.

A implementação de ciclovias é uma das frentes de ação do Distrito Federal em termos de
mobilidade urbana. Em 2008 foi construída a segunda ciclovia do DF, ligando São Sebastião ao
Jardim Botânico (da DF 463 a DF 001) com 9 Km de extensão, abrigando um fluxo estimado em
500 ciclistas que se deslocam até o local de trabalho ou em atividade de lazer.
Mesmo sendo nova, a ciclovia apresenta problemas. Segundo blog de notícias da Região
Administrativa de São Sebastião5, muitos trechos apresentam restos de construção, outros foram
interrompidos em função das obras de alargamento das vias e aberturas de rotatórias. Além
disto, a ciclovia é disputada por ciclistas e pedestres, porque não há calçadas em todos os trechos.
De acordo com a Administração Regional, a bicicleta é um meio de transporte efetivo na RA do
Jardim Botânico, principalmente, no que se refere ao deslocamento dos trabalhadores que
residem em São Sebastião e exercem suas atividades no Jardim Botânico. Porém, os moradores
da região utilizam prioritariamente automóveis próprios para se deslocarem na região e entre as
outras regiões.
c) Equipamentos comunitários
A ocupação não planejada do Jardim Botânico gerou uma precarização nos equipamentos
públicos da região. Por não ter havido um plano de ocupação e desenvolvimento regular, os
espaços destinados para praças, centros de saúde, escolas e segurança pública não foram
previstos, causando assim a necessidade de os moradores procurarem as regiões próximas para
buscar atendimento e lazer.
No Jardim Botânico existe apenas um posto da polícia militar e um estabelecimento público de
ensino com 8 salas de aula, não há posto ou centro de saúde, delegacia e Corpo de Bombeiros,
existe também um centro do conselho tutelar.
Com o crescimento da população nos últimos anos, aumentou a demanda por creches e escolas
na região, nesse sentido, algumas instituições de ensino particular começaram a se instalar para
suprir a carência, principalmente para a fase de pré-escola.

5Notícia vinculada em 18 de fevereiro de 2013. http://bairromorroazul.blogspot.com.br/2013/02/ciclovia-pede-socorro.html
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Foto 3.90: Centro Integrado de Educação
Irmãos Carvalho - CIEIC. UTM Zona 23 L
201509 m E 8243758m N. Azimute: 117°.

Foto 3.91: Escola Indii. UTM Zona 23 L
200006 m E 8243123 m N. Azimute: 102°.

Foto 3.92: Conselho tutelar. UTM Zona 23 L 200026 m E 8243160m N. Azimute: 082°.
d) Segurança pública
A RA do Jardim Botânico apresenta poucas ocorrências registradas quando observado o cômputo
geral do Distrito Federal, talvez devido à ausência de uma delegacia de polícia na área. A Tabela
3.54 apresenta o total de ocorrências registadas no DF e na RA do Jardim Botânico, conforme a
natureza do delito: contra pessoa; contra o patrimônio; contra os costumes; ação policial e
trânsito.
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Tabela 3.54: Principais ocorrências registradas no Distrito Federal e na RA do Jardim Botânico.
Total no DF

Natureza

Contra pessoa

Contra o patrimônio

Contra costumes

2013

2014

Homicídio

705

585

Tentativa de homicídio

887

Lesão corporal
Total pessoa

2014

8,7

1

1

931

5,0

2

0

8.123

8.413

3,6

33

27

9.548

9.929

4,0

36

28

Latrocínio

41

36

-12,2

0

1

Tentativa de latrocínio

120

140

16,7

0

0

Roubo res. Liber. Da vítima

454

554

22,0

2

6

Roubo quali. Com extor.

17

7

-58,8

0

0

Roubo de carga

11

12

9,1

0

0

Roubo em coletivo

954

962

0,8

3

0

Roubo a banco

0

0

0

0

0

Roubo a casa lotérica

6

11

83,3

0

0

Roubo em comercio

1.551

1.924

24,0

3

4

Roubo em residência

255

302

18,4

0

4

Roubo a caminhão de bebidas

11

4

-63,6

0

0

Roubo a posto de gasolina

553

593

7,2

0

0

Roubo diversos

13.114

12.801

-2,4

8

8

Roubo de veiculo

1.929

3.040

57,6

2

6

Total roubo

19.016

20.386

7,2

18

29

Furto de veiculo

4.546

4.678

2,9

1

0

Furto em residência

5.329

5.000

-6,2

68

75

Furto em comercio

2.689

2.924

8,7

9

11

Furto em veiculo

8.890

8.163

-8,2

8

4

Furto diversos

29.075

31.519

8,4

105

103

Total furto

50.529

52.284

3,5

191

193

Total patrimônio

69.545

72.670

4,5

209

222

Estupro

567

745

31,4

0

4

Tentativa de estupro

61

71

16,4

0

0

Total contra dignidade sexual

628

816

29,9

0

4

79.721

83.415

4,6

245

254

Tráfico de drogas

1.676

1.477

-11,9

1

2

Uso e porte de drogas

3.162

3.356

6,1

1

4

958

1.037

8,2

2

0

3.752

4.389

17,0

4

6

Porte de arma
Localização de veiculo
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Total no DF

Natureza

Trânsito

2013

2014

Total ação policial

9.548

10.259

Lesão corporal culposa

7.307

Homicídio culposo
Total trânsito

Ra XXVII
Variação
(%)

J. botânico
2013

2014

7,4

8

12

6.450

-11,7

40

29

271

223

-11,7

2

2

7.578

6.673

-11,9

42

31

Fonte: Banco Millenium. Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Subsecretaria
de Operações e Segurança Pública. Núcleo de Estatística. Obs.: Dados obtidos no sítio oficial:
http://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/serie-historica.html.

3.3.5.7 Caracterização da economia
Área estritamente residencial, o Jardim Botânico apresenta um comércio bastante modesto, que
atende às necessidades da comunidade local com uma oferta razoável de padarias,
supermercados, farmácias e lojas que comercializam produtos básicos. Estes pequenos centros
de compras tendem a expandir-se, com o desenvolvimento urbano local. As fotos Foto 3.93, Foto
3.94, Foto 3.95 e Foto 3.96 trazem alguns exemplos do comércio na região.
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Foto 3.93: Comércio local na estrada do sol.
UTM Zona 23 L 202966 m E 8243547m N.
Azimute: 040°.

Foto 3.94: Comercio local às margens da
DF- 001. UTM Zona 23 L 202005m E
8243728m N. Azimute: 075°.

Foto 3.95: Acesso ao centro hípico e
Foto 3.96: Comercio local às margens da DFcomercio local às margens da DF-001. UTM 001. UTM Zona 23 L 199675m E 8245594m N.
Zona 23 L 198629 m E 8245515m N. Azimute:
Azimute: 022°.
270°.
3.3.5.8 Lazer e turismo
Conforme o Anuário do DF (2014), a RA realiza eventos voltados para a exposição da floricultura,
principalmente de orquídeas. A Região Administrativa do Jardim Botânico não dispõe de muitos
atrativos, o que se pode encontrar são bares e restaurantes com música ao vivo. Existem algumas
praças para a prática de exercícios. A região não tem centro de atendimento ao turista, por não
se caracterizar como uma região atrativa para esse público. A Foto 3.97 a Foto 3.100
exemplificam algumas das áreas reservadas para lazer no Jardim Botânico.
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Foto 3.97: Equipamento público de lazer.
UTM Zona 23 L 203638 m E 8243406 m N.
Azimute: 283°.

Foto 3.98: Feira do produtor do Jardim
Botânico. UTM Zona 23 L 197895 m E
8243754 m N. Azimute: 077°.

Foto 3.99: Circuito de exercícios no Jardins
Mangueiral. UTM Zona 23 L 200197 m E
8240659 m N. Azimute: 0628°.

Foto 3.100: Espaço de convivência no Jardins
Mangueiral. UTM Zona 23 L 200199 m E
8240657 m N. Azimute: 027°.

3.3.6 Área de influência direta - AID
3.3.6.1 Localização
A Gleba 29 do Quinhão 17 está localizada em área da Região Administrativa do Jardim Botânico,
na área das Mansões Mata da Anta.
A área limítrofe com a que foi desapropriada foi dividida em 23 quinhões. Os antigos
proprietários escrituravam as terras em Luziânia, mas não houve uma preocupação em observar
e redefinir as áreas que haviam sido mensuradas por ocasião da construção de Brasília. Em 1975,
um grupo de quatro proprietários resolveu ratificar a área e lotearam as propriedades em áreas
rurais, como versava a lei distrital da época, em unidades de 2 hectares e iniciaram a venda dos
lotes.
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O Jardim Botânico em função de seu histórico de ocupação desordenado de condomínios
horizontais agregou um emaranhado urbano deficitário em vários pontos, principalmente em
termos de infraestrutura urbana, como será visto em seção posterior. O adensamento
populacional não ocorreu neste Quinhão em função do desinteresse de seus proprietários neste
tipo de parcelamento e, também, pelas características ambientais e de relevo do terreno.

Figura 3.54: Área do Empreendimento.
3.3.6.2 PDOT
O empreendimento está localizado na Gleba 29 do Quinhão 17, na Região Administrativa do
Jardim Botânico/DF (Figura 3.55), em área pouco acidentada e antropizada (Foto 3.101 e Foto
3.102).
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Foto 3.101: Visão geral da área onde será
instalado o empreendimento.

Foto 3.102: Visão geral da área onde será
instalado o empreendimento.

A Região Administrativa do Jardim Botânico está dividida nas seguintes zonas segundo o Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), elaborado em 2009 e atualizado
em 2012: Zona Rural de Uso Controlado, Zona Urbana de Uso Controlado II e Zona de Contenção
Urbana (conforme Figura 3.55). A AID está inserida na Zona Urbana de Uso Controlado II, ou seja,
é uma área composta predominantemente de unidades habitacionais de baixa densidade
demográfica, com enclaves de alta densidade, sujeitas a restrições impostas por sua sensibilidade
ambiental e pela proteção dos mananciais destinados ao abastecimento de água (art. 70).
O planejamento inicial do empreendimento é de até 50 habitantes por hectare, de acordo com
a densidade exigida no PDOT, que é 15 a 50 habitantes por hectares em Zonas de Baixa
Densidade. Ao final, o empreendimento terá uma população estimada de 100 pessoas e 30 Lotes
de Unidades Unifamiliares, distribuídas em uma área de 2 hectares.
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Figura 3.55: Localização da área e classificação em relação ao PDOT (2012).
Na ocasião da alteração do zoneamento no PDOT, a população foi convidada para participar do
processo, e viram a área do Jardim Botânico virar um palco de briga política, onde alguns setores
conseguiram que a área se tornasse Zona de Expansão e Qualificação, onde as regras seriam mais
flexíveis em relação a densidade e número de andares dos prédios. O processo chegou a estar na
justiça para que a área voltasse a ser urbana de baixa densidade populacional, mas houve a
alteração sem que fosse necessária a decisão judicial e no fim das contas a região acabou sendo
considerada como uso controlado.
Ainda conforme o PDOT (2009/2012), a área em estudo está circundada por condomínios
irregulares, os quais são enquadrados no zoneamento do Plano de Ordenamento como
“estratégia para regularização fundiária”. Nestes moldes, a possibilidade de elaboração de um
plano de uso e ocupação para a área torna-se um valioso instrumento de gestão territorial local.
De acordo com a Diretriz Urbanística (DIUR) 06/2014, que trata da Região do São Bartolomeu,
Jardim Botânico e São Sebastião, a gleba está na Zona A, na qual é prevista os usos residências
unifamiliar, residenciais multifamiliar, comercial, misto e prestação de serviço.
3.3.6.3 Uso e Cobertura do Solo
Atualmente, a área de inserção do empreendimento encontra-se desocupada, mas coberta por
vegetação na sua totalidade. Esta característica, diante da forte pressão urbana exercida pela
área de entorno faz com que a Gleba 29 do Quinhão 17 fique vulnerável à ocupação irregular.
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Foi feito um levantamento de campo no local para identificar as fitofisionomias, esse
levantamento pode ser observado na Figura 3.56. Na área do empreendimento foram
identificadas as seguintes fitofisionomias: Cerrado Sentido Restrito, Cerrado Sentido Restrito
Denso, Vegetação Campestre e Vegetação Exótica. Na Tabela 3.55 são apresentados os
quantitativos das fitofisionomias na AID.

Figura 3.56: Cobertura florestal do empreendimento em estudo.
Tabela 3.55: Quantitativo de cobertura florestal na área do empreendimento.
Cobertura Florestal

Área (ha)

Área Antropizada

0,408

Campo Limpo

0,409

Campo Sujo

0,933

Vegetação Exótica

0,265

A sede da antiga fazenda Taboquinha fica próxima à área do empreendimento e ainda conserva
produção para subsistência, com plantio de hortaliças, árvores frutíferas, mandioca e milho. Não
foi identificado na área produção rural destinada à comercialização e as residências na vizinhança
ao empreendimento plantam hortaliças e legumes para consumo familiar e criam animais
domésticos, cavalos e galinhas. Não houve registro de criação de gado ou de porcos.
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Ainda, registram-se nas proximidades do empreendimento ações do Projeto de Recuperação de
Áreas Degradadas na Região da Bacia do Rio São Bartolomeu - Projeto Rio São Bartolomeu Vivo6.
Este projeto, por meio de iniciativas de plantios de mudas nativas, visa a conservação do meio
ambiente e recuperação das áreas degradadas. A Foto 3.103 ilustra a indicação de plantio de
mais de 600 mudas na região.

Foto 3.103: Projeto Rio São Bartolomeu Vivo.
3.3.6.4 Infraestrutura local
Como a área do empreendimento encontra-se desprovida de urbanização, os futuros moradores
poderão contar com a infraestrutura a ser introduzida pelo projeto, bem como fazer uso dos
equipamentos existentes nas Regiões Administrativas do entorno.
Atualmente, em termos de infraestrutura, os moradores locais são atendidos somente pela
Companhia Energética de Brasília (CEB). Utilizam poços artesianos com controle de qualidade da
água e outorga da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
(ADASA). A coleta de resíduos sólidos é efetuada pontualmente, sendo que o material coletado
é encaminhado a um contêiner no Jardim Botânico, que posteriormente segue para a destinação
apropriada.
A infraestrutura de ocupação local segue os padrões do Jardim Botânico, com casas de alto
padrão construtivo, em lotes grandes, arborizados e com acesso facilitado por asfalto pago pelos
proprietários. Como levantado na caracterização da população da RA do Jardim Botânico, esta
região possui moradores de poder aquisitivo significativo.

6 O projeto é iniciativa da Fundação Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). É
executado por meio da parceria de organizações ambientais não-governamentais: Funatura, Ipoema, Rede Terra, Instituto
Universitas e Acespa – Chico Mendes; e instituições públicas como o IFB (Instituto Federal de Brasília - Campus Planaltina) e
Polícia Militar Ambiental do DF.
Fonte: http://www.riosaobartolomeuvivo.org.br
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Foto 3.104: Padrão construtivo limítrofe à área do empreendimento.
3.3.6.5 Percepções dos moradores locais – Angústias e Expectativas
Para os moradores, quando questionados sobre a atual situação fundiária da região, registrou-se
um sentimento de revolta em relação ao Governo do Distrito Federal. Para eles, todo governo
tem como pauta a questão da regularização fundiária, mas as ações propostas nunca saem do
papel, tanto pela falta de uma conduta mais efetiva para solução do problema, como pela
burocracia e morosidade nos processos fundiários. Relatam que existem processos em curso há
mais de 20 anos.
A maior parte dos entrevistados não acredita que este problema seja solucionado, tendo em vista
as últimas ações do GDF, quando da demolição de algumas edificações no Jardim Botânico.
Mesmo com uma organização local, via contratação de um advogado em comum, esses
condomínios sentem-se vulneráveis às ações do governo, como o ocorrido em agosto deste ano.
Durante as conversas com os moradores, não houve consenso quanto à questão da titularidade
em relação à Terracap. Para os entrevistados, a Terracap necessita rever o processo de
regularização fundiária, tão latentes à região, pois alegam ter propriedade sobre as terras que
vivem. Ainda, outro conflito consiste no preço da terra estipulado pela companhia, uma vez que
relatam estar acima do preço de mercado.
Formados em associação, estes condomínios, somados a outros casos no DF, buscam rever os
valores praticados pela Terracap, além de buscar uma solução imediata ao problema da
regularização fundiária. Nestes termos, reativou o fórum de regulação do Distrito Federal,
instrumento que reúne técnicos de diversos segmentos e instituições, juntamente com os
diversos condomínios do DF que se encontram na mesma situação.
Quando questionados sobre a proposta do empreendimento em estudo, os moradores
mostraram-se abertos à possibilidade de implantação de uma nova alternativa de uso do solo
para o Jardim Botânico. A maior expectativa reside na possibilidade de expansão urbana de forma
organizada, com benefícios em termos de estabelecimento de comércio, equipamentos públicos
e ampliação de vias de acesso na região.
Esse novo olhar ao bairro traria uma valorização aos imóveis e, com isso, o processo de
regularização poderia de certa forma, ser acelerado. Contudo, acreditam que isso seja
consolidado em algumas décadas.
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Quando questionados sobre a qualidade de vida no local, a maior parte relatou que apesar da
deficiência na infraestrutura urbana e comunitária, uma vez que a implantação dos condomínios
foi realizada por particulares, sem projeto de urbanismo, gostam de viver no local. Para eles, a
maior angústia é falta de um direcionamento, positivo, em relação ao processo de regularização
fundiário local, com perspectivas concretas para solução do problema.
Quando questionados acerca da existência de escolas na comunidade, a maioria dos
entrevistados afirmou que não existem, sendo que o restante afirmou ter conhecimento de
algumas instituições, mas não sabem muitos detalhes sobre elas. No que se refere à qualidade
dos serviços ofertados, a população não possui uma opinião formada a este respeito. Realmente,
a oferta deste dos serviços de educação é bastante precária na AII do empreendimento.
Sobre a saúde, os entrevistados declararam que desconhecem a existência de serviços públicos
de saúde em suas áreas de residência ou nas localidades que devem atender às demandas
setoriais. Poucos são os que conhecem a existência desses serviços, como postos de saúdes
públicos, tão pouco relatar sobre os aspectos da qualidade do serviço.
Uma das questões mais salientes durante as conversas com os moradores referiu-se à segurança
pública. Segundo eles, o índice de violência no local tem-se agravado nos últimos anos, sobretudo
quando se trata de furtos e roubos a residências. Quando questionados sobre a qualidade dos
serviços prestados, a grande parte discorreu que é insuficiente para atender a demanda local.
Isto vai ao encontro do constatado durante a investigação de campo para elaboração do
diagnóstico socioeconômico, quando se observou que existe apenas um posto policial no local,
assim como poucas ou quase nenhuma viatura fazendo ronda, o que pode justificar a fragilidade
do serviço registrado na fala dos entrevistados.
Outro ponto levantado foi à questão dos transportes públicos, onde se verificou que no Jardim
Botânico, grande parte dos moradores não faz uso do transporte coletivo. Isto está relacionado,
diretamente, ao poder aquisitivo dessa população, conforme destacado no diagnóstico do meio
socioeconômico.
Quando indagados sobre a demanda futura por equipamentos comunitários e urbanos, foi
unânime o posicionamento de que há uma necessidade urgente de instalação de novos
equipamentos, diante da grande demanda na região. O que acontece é que, por falta de opção,
os moradores deslocam-se ao Plano Piloto para atendimento de suas necessidades, enfrentando
problemas principalmente com o trânsito e mobilidade local.
Sobre as relações entre os moradores locais, considera-se que esta é amistosa e as questões em
comum são resolvidas sem a necessidade da formação de associação de moradores.
Em relação ao meio ambiente, os proprietários revelam o interesse em continuidade de
conservação e integração de outros atores, com parceria para projetos de educação ambiental.
Ainda presenciam no local grande diversidade de fauna e flora e conseguem impedir a caça no
interior de suas propriedades.
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3.3.7 Considerações Finais da Socioeconomia
O parcelamento urbano que envolve a construção de empreendimentos imobiliários,
invariavelmente altera a dinâmica de ocupação do solo, assim como também as relações sociais
e econômicas que ali são desenvolvidas, com reflexos que se estendem às fronteiras da área de
implantação do empreendimento.
Portanto, o dimensionamento adequado do compromisso ambiental de um parcelamento
urbano, mesmo se tratando de um empreendimento de pequeno porte é um exercício de
reflexão que envolve uma diversidade de aspectos equivalentes à complexidade do ambiente,
cujas características foram avaliadas.
Como visto, a área do empreendimento está cercada por uma população de elevado nível
econômico, educacional e ocupacional, o Jardim Botânico possui uma estrutura comercial
insuficiente, com pouco acesso e falta de estacionamento. A estrutura viária é problemática, bem
como o acesso por transporte público.
Somado a isso, outros pontos considerados críticos na cidade é a ausência de áreas comunitárias,
além da ineficiência na infraestrutura de águas pluviais. No início da ocupação, os condomínios
utilizavam água de poço artesiano, mas atualmente a infraestrutura de água da rede da CAESB
está completamente instalada nas áreas condominiais, embora não haja rede de esgoto.
O cenário social e econômico da área de abrangência poderá ser favorecido com a implantação
do empreendimento, tendo em vista as oportunidades que serão criadas na região que
favorecerão o desenvolvimento dos setores de prestação de serviços e comércio local.
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4 URBANISMO
O Parcelamento de Solo Urbano localizado na gleba 29, quinhão 17 da Fazenda Taboquinha, é da
empresa Jardim Botânico Construção e Incorporação Ltda, possuindo uma área total de
20.000m² ou 2,0 ha. A população prevista para o parcelamento é de 100 habitantes em
aproximadamente 30 lotes.
Tabela 4.1. Perspectiva inicial do empreendimento.
Área total da gleba

2,00 ha

População estimada

100 habitantes

Número de unidades imobiliárias

30 Lotes de Unidades Unifamiliares

Atualmente existem 3 pequenas estruturas na Gleba as quais serão removidas para implantação
do empreendimento. A área encontra-se bastante antropizada com poucos remanescentes
vegetais.
De acordo com Plano de Ordenamento Territorial do DF – PDOT, a gleba está inserida em Zona
Urbana de Uso Controlado II e com baixa densidade, ou seja, população prevista de 15 a 50
hab/ha. Como a população estimada é de 100 habitantes, a mesma respeita o estabelecido pelo
PDOT para a área.
Segundo a Diretriz Urbanística (DIUR) 06/2014, que trata da Região do São Bartolomeu, Jardim
Botânico e São Sebastião, a gleba está na Zona A, na qual é prevista os usos residências
unifamiliar, residenciais multifamiliar, comercial, misto e prestação de serviço.
Os parâmetros previstos para a gleba são os apresentados na tabela abaixo. Todo o
empreendimento está situado acima da cota 980 e em função disso a altura máxima permitida é
de 16 metros.
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Figura 4.1: Parâmetros da DIUR 06/2014. Fonte: Secretaria de Urbanismo.
Abaixo segue imagem do projeto de urbanismos elaborado para o parcelamento.
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Figura 4.2: Planta de uso e ocupação da Gleba.
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Figura 4.3: Planta de uso e ocupação da Gleba.
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5 INFRAESTRUTURA
5.1

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

5.1.1 CRITÉRIOS E PARÂMETROS
A definição Per Capita de Consumo hídrico para a população leva em consideração todos os
tipos de usos de água (Brasil, 2006) e reflete a caracterização socioeconômica prevista,
utilizou-se um per capita de consumo equivalente a 200 L/hab/dia.
As premissas de projeto admitidas para o cálculo das vazões de dimensionamento do sistema
de abastecimento são apresentadas a seguir:


Vazão residencial – consumo per capita para os habitantes residentes, adotado em 200
L/hab/dia;



Vazão Comercial – consumo per capita aplicado aos funcionários das salas comerciais e
lojas, adotado em 50 L/hab/dia;



Dessa forma, para o presente estudo, as vazões de projeto adotadas levaram em
consideração os seguintes parâmetros e coeficientes:



Per capita de consumo somente residencial: q1 = 200 L/hab/dia;



Per capita de consumo somente comercial: q2 = 50 L/hab/dia;



Perdas totais de água de 25%;



Coeficiente do dia de maior consumo: K1 = 1,2;



Coeficiente da hora de maior consumo: K2 = 1,5.

Para a obtenção do per capita de produção para o empreendimento, foi considerada a
seguinte expressão:
𝑃𝐶𝑃 = (𝑃𝐶𝐶) / (1 − 𝐼𝑝)
Equação 5.1: Per capita da produção.
Onde:
PCP – per capita de produção (L/hab/dia);
PCC – per capita de consumo (L/hab/dia);
Ip - índice de perdas totais (equivalente a 0,25).
Assim, para o empreendimento Quinhão 17 – Gleba 29, os valores Per Capita de Produção,
considerando também o índice de perdas, são de 266,66 L/hab/dia para a população residente
e 66,66 L/hab/dia para atender a área comercial.
As velocidades e vazões do projeto nas canalizações foram limitadas em função das pressões
disponíveis. Embora a norma vigente não apresente mais restrição com relação à limitação de
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vazão para a obtenção de perda de carga, a CAESB considera que o dimensionamento de redes
e adutoras com base apenas nas pressões disponíveis é insuficiente e adota limitações para
velocidade e perda de carga em suas redes e adutoras. Dessa forma, será adotada a perda de
carga máxima de 8,0 m/km para adutoras e redes com diâmetros superiores a 100 mm. Para
redes com diâmetro inferior a 100 mm, adotou-se perda de carga de até 14 m/km. Com
relação à velocidade, adotou-se a mínima de 0,6 m/s e máxima de 1,2 m/s.
Quanto às velocidades e vazões admissíveis, a Tabela, a seguir, apresenta as referências
utilizadas.
Tabela 5.1: Velocidades e Vazões Admissíveis para Sistema de Abastecimento de Água.
Material

Diâmetro (mm)

Velocidade (m/s)

Vazão (L/s)

PEAD

60

0,685

1,63

PEAD

75

0,700

2,39

PEAD

90

0,720

3,53

PEAD

110

0,745

5,51

PEAD

125

0,770

7,32

PEAD

160

0,820

12,80

PEAD

200

0,870

21,17

PEAD

250

0,930

35,35

PEAD

315

1,020

61,91

PEAD

355

1.070

82,33

PVC/PBA

60

0,60 a 0,80

0,79

PVC/PBA

85

0,60 a 0,80

3,02 a 4,02

PVC/PBA ou DEFOFO

110

0,60 a 0,95

4,71 a 7,46

DEFOFO

150

0,80 a 1,20

14,14 a 21,21

DEFOFO

200

0,90 a 1,35

28,27 a 42,41

DEFOFO

250

1,00 a 1,50

49,09 a 73,63

DEFOFO

300

1,10 a 1,65

77,75 a 116,63

Foram adotadas as seguintes pressões limites de acordo com a NBR-12.218 e recomendações
da CAESB:


Máxima estática - 40 m.c.a. – embora a norma permita pressões até 50 mca,
preferencialmente será adotada 40 mca;



Mínima dinâmica - 10 m.c.a.- em todos os lotes, a pressão dinâmica mínima não deverá
ser inferior a 10 mca.

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, foi utilizada a fórmula universal para conduto
forçado, sendo:

h
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Equação 5.2: cálculo das perdas de carga distribuídas

1

f

0,5

 2  log

K
2,51

3,7  DH Re f 0,5

Equação 5.3: cálculo das perdas de carga distribuídas
Onde:
hf : perda de carga distribuída (m);
f: coeficiente de perda de carga distribuída;
L: extensão do conduto (m);
DH: diâmetro hidráulico do conduto (m);
V: velocidade média na seção normal da canalização (m/s);
K: coeficiente de rugosidade uniforme equivalente (m). Este coeficiente foi adotado
como igual a 2 mm para tubulações de PVC/PBA e PVC/DEFOFO.

Re 

V D


Equação 5.4: cálculo das perdas de carga distribuídas
Re: número de Reynolds;
µ: viscosidade cinemática da água, a 20º C, igual a 1,0 x 10-6 m²/s.
A Tabela, a seguir, estabelece a faixa de servidão a ser obedecida de acordo com o diâmetro
da rede.
Tabela 5.2: Largura da Faixa de Servidão.
Diâmetro

Largura da Faixa de Servidão

Até 150 mm (inclusive)

1,50 m

Acima de 150 mm

2,00 m

Adutoras

5,00 m

A população de projeto permanente contemplada foi de 106 habitantes para todo o
empreendimento, e comercial e institucional 40 funcionários.
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As vazões foram estimadas considerando coeficientes de majoração para hora de maior
consumo e para dia de maior consumo para a rede de distribuição.
As expressões, a seguir, apresentam as vazões utilizadas no estudo.

Q

m

(

q P
)  Ip
86.400

Q  Q k

1

Q  Q k

2

d

m

h

d

Equação 5.5: cálculo das vazões utilizadas no estudo
Onde:
Qm: vazão média (L/s), incluindo as perdas.
Qd: vazão do dia de maior consumo (L/s);
Qh: vazão da hora de maior consumo (L/s);
P: população de projeto (hab);
q1: consumo per capita (200 L/hab/dia);
q2: consumo per capita (50 L/hab/dia);
Ip: índice de perdas = 1,25 (perdas de 25%);
K1: coeficiente do dia de maior consumo = 1,2;
K2: coeficiente da hora de maior consumo = 1,5.
A vazão média necessária a atender a população residencial de um lote (QRes) pode ser
determinada a partir da seguinte expressão:
QRe s 

PRe s  q1
x1,25
86.400

Equação 5.6: vazão média necessária a atender a população residencial de um lote
A vazão média necessária para atender a população flutuante (comercial) de um lote (QFlu)
pode ser calculada a partir da seguinte fórmula:
QCom 

PCom  q 2
x1,25
86.400

Equação 5.7: vazão média necessária para atender a população flutuante
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Dessa forma, a demanda hídrica média necessária para abastecer um lote é a soma das vazões
explanadas anteriormente, conforme a expressão a seguir:

QMéd  QRe s  QCom
Equação 5.8: demanda hídrica média necessária para abastecer um lote
As vazões detalhadas do sistema de produção geral são apresentadas na tabela 1.3
Tabela 5.3: Vazões para Abastecimento de Água para o Empreendimento.
População
Residente
(hab)

q1 –
Consumo per
capita
200l/hab/dia

Vazão
L/dia

IP –
Índice de
perdas

Total
(L/dia)

Total
(L/s)

Qd Total
(L/s)

Qh Total
(L/s)

100

200

20.000

25%

25.000

0,29

0,35

0,52

Conforme recomendações usuais da CAESB, o volume mínimo a ser acumulado em
reservatório é de 1/3 do volume de produção para o dia de maior consumo, ou seja:

1
V  Qd  86,4
3
Equação 5.9: Cálculo do volume mínimo de reservação.
onde:
V = Volume mínimo de reservação (m³).
Dessa forma, o volume mínimo a ser acumulado em reservatório central é de:

1
V  (0,40)  86,4  11,52m³
3
Equação 5.10: Cálculo do volume mínimo a ser acumulado em reservatório.
5.1.2 ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Para o desenvolvimento dos estudos sobre o sistema de abastecimento de água foi definida a
Área de Influência Indireta como sendo as localidades próximas envolvidas com os sistemas
de abastecimento de água em funcionamento pela CAESB (Lago Sul em conjunto com bairro
Jardim Botânico), pois a inserção do empreendimento proposto implicará em um impacto no
consumo de água atual, nos Sistemas Torto/Santa Maria. Para a Área de Influência Direta foi
definida a poligonal do empreendimento, ou seja, a delimitação do perímetro proposto de
ocupação urbana do parcelamento do Quinhão 17.
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5.1.2.1 Sistema Existente
O Sistema Produtor de Água para Atendimento Urbano (SPA) compreende captações,
elevatórias, tratamento e reservação. O SPA está dividido em 05 grandes sistemas produtores,
no Distrito Federal: Torto/Santa Maria, Descoberto, Brazlândia, Sobradinho/ Planaltina e São
Sebastião. O Sistema é composto por um total de 468 unidades operacionais, sendo que 389
encontravam em operação em dezembro de 2013 (SiAgua, 2014).
As atividades de Produção de Água compreendem, além da operação de todo o sistema para
atendimento urbano, os serviços de calibração e manutenção de 373 válvulas auto operadas,
248 medidores de nível e de 206 medidores de vazão, em operação em dezembro de 2013
(SiAgua, 2014).
Os principais processos gerenciados em cada um dos sistemas produtores compreendem as
etapas de: captação, bombeamento, adução, tratamento da água de forma a atender os
parâmetros de potabilidade conforme Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e, por
fim, a etapa de reservação da água tratada para posterior distribuição à população. Esse
conjunto de sistemas produziu, no ano de 2013, um volume de 245.166.512 m3 (SiAgua,
2014).
Nos últimos anos, a Caesb vem assumindo o fornecimento de água de vários condomínios, os
quais possuem sistemas próprios de abastecimento, constituídos de poços tubulares
profundos e reservatórios. Estes sistemas individualizados de abastecimento passaram a ser
operados pela Companhia e, sempre que possível, são interligados aos sistemas principais da
CAESB. Em decorrência disso, algumas unidades operacionais são desativadas ou são retiradas
de operação temporariamente, servindo como reserva de produção (SiAgua, 2014).
O Sistema Integrado Torto/Santa Maria, tem disponibilidade hídrica de 3.361 L/s e uma vazão
média de água produzida em 2013 de 2.148 L/s, abastece atualmente cerca de 20,1% da
população atendida do Distrito Federal, sendo este o segundo maior sistema produtor
responsável por aproximadamente 27,6% do total de água de abastecimento produzida pela
CAESB (SiAgua, 2014).
O Sistema é composto por captações superficiais sendo duas de maior porte, referente a Santa
Maria e Torto, outras sete de menor porte, além de 21 captações subterrâneas (poços)
operando em 2013 (SiAgua, 2014).
O Lago Santa Maria apresenta água de excelente qualidade bacteriológica e físico-química. Ele
está situado no Parque Nacional de Brasília e é protegido pelo IBAMA.
A operação da ETA Brasília, a maior entre as estações desse sistema, foi iniciada em 1960. Ela
teve seu processo de tratamento alterado em 2009, com a finalidade de adequá-lo à qualidade
limnológica do Lago Santa Maria. O Sistema conta, ainda, com as Estações de Tratamento de
Água do Paranoá e do Lago Sul, que tratam as águas das captações Cachoeirinha e Cabeça do
Veado (1 a 4), respectivamente, as quais estão operando normalmente e atendem aos
padrões de potabilidade estabelecidos (SiAgua, 2014).
Este sistema possui 10 reservatórios apoiados e 18 reservatórios elevados que totalizam uma
capacidade de reservação de 166.505 m³ (exceto unidades desativadas). As Tabelas, a seguir
apresentam os dados do Sistema Torto/Santa Maria.
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Torto / Santa Maria (Integrado)

Cabeça do Veado 1, 2, 3 e 4
Cachoeirinha
Santa Maria Taquari 1 e 2
Torto
Poços Itapoã
Poços Jardim Botânico
Poços Morada Sul
Poços Solar de Brasília
Poços San Diego
Poços Ville de Montaigne
Poços Novo Horizonte
Poços Ouro
Vermelho Poços Paranoá
Poços Chapéu de Pedra Poços

Santa Mônica

006501-310RT-006-00

Abastecidas

Administrativas

Regiões

(%)

Captado

m³/mês (3)

Vol Captado -

l/s (3)

Vazão Captada -

da (l/s)

Vazão Produzi

sistema (l/s)

instantânea do

produção

¹ Capacidade de

Existentes

Unidades

Quantidade de

Manancial

Subs ste a /

Sistema

Tabela 5.4: Dados do Sistema Produtor de Água para Atendimento Urbano (Torto/Santa Maria).

9 CAPs;
4 EABs;

Brasília,

3 ETAs;

Paranoá,

2 UTS;

Varjão,

20 UCPs;
2.629,1

6 EATs;

2.148,2

2.160,8

5.678.702,

1 ERE;

3

Sudoeste,
27,7

Cruzeiro, Lago
Sul, Lago
Norte, Jardim

4 EBOs;

Botânico e

43 EPOs;

Itapoã

18 RELs;
10 RAPs
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Tabela 5.5: Dados das elevatórias do Sistema Torto/Santa Maria.
ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA EM OPERAÇÃO
Nº de
Bombas

Identificação

Potência
por
Bomba
(cv)
50

Vazão
Máx. da
EAT (L/s)

AMT
(mca)

36,0

Paranoá / EAB.CCH.001

4

Lago Sul / EAB.CVD.001

4

Brasília / EAB.SMR.001

3

B1, B2 =
20 B3, B4
= 40
1.780,0

Brasília / EAB.TOR.001

4

1.750,0

TOTAL

Produção - Vol. Bombeado
(m³/mês)

L/s)

120,0

75.990,8

28,8

160,0

31,0

272.780,1

103,5

1.239,3

126,0

2.59.418,4

1.047,1

1.076,1

151,0

2.408.078,2

913,8

2.511

-

5.516.268

2.093

Tabela 5.6: Dados das Captações Superficial do Sistema Integrado.
CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS EM OPERAÇÃO
Identificação

Volume Captado

Tipo de captação

(m3/mês)
75.990,8

(L/s)

Cachoeirinha / CAP.CCH.001

Barragem de nível

Cabeça Veado 1 / CAP.CVD.001

Barragem de nível

Cabeça de Veado 2 / CAP.CVD.002

Barragem de nível

Cabeça de Veado 3 / CAP.CVD.003

Barragem de nível

Cabeça de Veado 4 / CAP.CVD.004

Barragem de nível

Santa Maria / CAP.SMR.001

Barragem de nível

2.759.418,4

1.050,0

Torto / CAP.TOR.001

2.408.078,2

916,3

Taquari 1 / CAP.TQR.001

Barragem
de nível
acumulação
Barragem de nível

Taquari 2 / CAP.TQR.002

Barragem de nível

48.935,5

18,6

5.581.190

2.124

TOTAL

288.767,2

28,9
109,9

Tabela 5.7: Dados das Captações Subterrâneas do Sistema Integrado.
CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS EM OPERAÇÃO
Identificação

Volume Captado

Vazão Operacional (L/s)

(m3/mês)

(L/s)

Chapéu de Pedra / EPO.CHP.001

4,3

5.405,3

2,1

Novo Horizonte / EPO.CNH.002

8,1

17.034,9

6,5

Itapoã / EPO.ITP.001

3,9

6.701,9

2,6

Itapoã / EPO.ITP.002

1,7

4.456,8

1,7

Itapoã / EPO.ITP.004

0,9

2.617,1

1,0

Itapoã / EPO.ITP.006

1,0
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CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS EM OPERAÇÃO
Identificação

Volume Captado

Vazão Operacional (L/s)

Itapoã / EPO.ITP.007

1,0

(m3/mês)
2.316,4

Itapoã / EPO.ITP.008

1,7

3.407,0

1,3

Itapoã / EPO.ITP.009

14,0

23.609,0

2,2

Paranoá / EPO.PRN.001

1,9

4.395,2

1,7

Paranoá / EPO.PRN.002

1,1

3.102,5

1,2

Solar Brasília / EPO.SLB.003

12,3

18.979,6

7,2

Solar Brasília / EPO.SLB.004

3,3

3.367,1

1,3

Solar Brasília / EPO.SLB.005

7,6

8.492,7

3,2

Santa Mônica / EPO.SMO.001

2,5

Santa Mônica / EPO.SMO.002

3,0

Santa Mônica / EPO.SMO.003

1,5

Santa Mônica / EPO.SMO.004

2,9

Santa Mônica / EPO.SMO.005

0,5

Ville de Montagne / EPO.VMT.003

Ville de Montagne / EPO.VMT.004

894,4

(L/s)
0,9

0,3

1.392,0
653,1

0,5
0,2

1.629,0
343,5

0,6
0,1

3,5

2.075,1

0,8

2,1

2.476,0

0,9

115.219

37

TOTAL
TOTAL GERAL (Captações Superficiais + Subterrâneas)

5.696.409

2.161

Tabela 5.8: Dados das Unidades de Tratamento de Água Bruta.
UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM OPERAÇÃO
Volume Tratado

Tipo de
Tratamento

Vazão Nominal (L/s)

Brasília / ETA.BSB.001

Convencional

2.800,0

5.166.007,1

Lago Sul / ETA.LSL.001

Convencional

190,0

258.270,8

98,3

Paranoá / ETA.PRN.001

Copasa

60,0

74.713,6

28,4

Chapéu de Pedra /
UCP.CHP.001

Cloração

-

Identificação
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UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM OPERAÇÃO
Volume Tratado

Tipo de
Tratamento

Vazão Nominal (L/s)

Novo Horizonte /
UCP.CNH.002

Cloração

Itapoã / UCP.ITP.001
Itapoã / UCP.ITP.002

Identificação

(m3/mês)

(L/s)

-

17.034,9

6,5

Cloração
Cloração

-

6.701,9
6.773,2

2,5
2,6

Itapoã / UCP.ITP.004

Cloração

-

2.617,1

1,0

Itapoã / UCP.ITP.006

Cloração

-

1.870,3

0,7

Itapoã / UCP.ITP.008

Cloração

-

3.407,0

1,3

Paranoá / UCP.PRN.001

Cloração

-

3.102,5

1,2

Solar de Brasília /
UCP.SLB.003

Cloração

-

18.979,6

7,2

Solar de Brasília /
UCP.SLB.004

Cloração

-

11.859,8

4,5

Santa Mônica /
UCP.SMO.001
Santa Mônica /
UCP.SMO.002

Cloração

-

2.939,5

1,1

Cloração

-

1.972,5

0,7

Ville de Montagne /
UCP.VMT.003

Cloração

-

2.075,1

0,8

Ville de Montagne /
UCP.VMT.004

Cloração

-

2.476,0

0,9

Itapoã / UTS.ITP.001

Simplificado

-

23.609,0

2,2

Taquarí / UTS.TQR.001

Simplificado

-

48.935,5

18,6

3.050

5.658.751

2.146

TOTAL

A ETA Brasília ou, simplesmente, ETA R1 iniciou suas operações em 1960, foi reformada em 2009,
permitindo uma vazão nominal de 2.800 L/s. Atualmente, essa estação possui vazão média anual
de 1.965,80 L/s, correspondendo a 70,20% de sua capacidade (SiÁgua, 2014).
A ETA Lago Sul, possui uma vazão nominal de 190,00 L/s, atualmente, vazão média desta ETA é
98,30 L/s, operando com percentual de 51,74% da capacidade de tratamento (SiÁgua, 2014).
As unidades de tratamento deste Sistema possuem hoje capacidade nominal de tratamento de
3.050 L/s, porém trata 2.146 L/s, representando apenas 70,36% da capacidade de tratamento
(SiÁgua, 2014).
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Quanto ao volume de água bruta bombeado, no período, gira entorno de 2.093 L/s, com
capacidade máxima de bombeamento de aproximadamente 2.511 L/s, representando 83,35% da
amplitude de bombeamento (SiÁgua, 2014).
A CAESB encontra-se preocupada com abastecimento futuro do Distrito Federal, por isso está em
construção dois sistemas produtores de grande porte, o Sistema Corumbá que irá reforça o
sistema de Abastecimento de parte da região do entorno de Brasília (Estado de Goiás) e da região
sul do DF. O segundo grande sistema é o Paranoá, que após entrar em operação, poderá ser uma
alternativa para o abastecimento do empreendimento discutido em tela. Tendo em vista que
esse sistema deverá reforça os sistemas Sobradinho/Planaltina e Torto/Santa Maria.
Por se tratar de grandes empreendimentos, a previsão de conclusão de ambos os sistemas
produtores é para o ano 2019.
5.1.2.2 Alternativas de Abastecimento de Água
Para o empreendimento em epígrafe, foram estudadas as seguintes alternativas de
abastecimento de água potável, sendo: Alternativa 1 - interligação ao sistema da CAESB;
Alternativa 2 - abastecimento por manancial subterrâneo (poços tubulares profundos).
Em 29 de julho de 2019 em CARTA Nº 029/2019 – EPR/DE (anexo), a CAESB informou quanto ao
abastecimento de água no Item 2.1: “Não há sistema de abastecimento de água implantado ou
projetado para atendimento do empreendimento” e no item 2.3: “Para viabilizar o atendimento
anterior, será necessário que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento
por meio de sistema de poços tubulares profundos. ”
Com isso optou-se pela Alternativa 2, e foi solicitado a outorga de perfuração de poço (s) tubular
à ADASA.
a) Descrição dos Sistemas Operacionais
A alternativa escolhida para o sistema de abastecimento de água é a utilização de poço tubular
profundo, seguido de interligação com o sistema da Caesb. Portanto o sistema será composto
das seguintes unidades:


Centro de reservação;



Tratamento;



Adutoras;



Rede de distribuição;



Válvula redutora de pressão, nos casos de pressão estática superior a 50 m.c.a.

O manancial adotado constituiu de poço tubular profundos, sendo necessário a instalação de
bomba dosadora para hipoclorito de sódio de 10 a 12% de cloro livre. Essa bomba é utilizada em
dosagens contínuas de cloro líquido. O cloro residual deverá ser no mínimo de 0,5 mg/L.
A Figura 5.1, apresenta a estrutura geral de bomba dosadora.
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Figura 5.1: Estrutura de Bomba Dosadora.
As embalagens de cloro líquido, denominadas bombonas, são disponibilizadas no mercado com
capacidades de 20 L. Quando da compra desse material, deverão ser lidas as instruções, a fim de
verificar possível reaproveitamento da bombona ou logística reversa.
As bombonas de cloro líquido deverão ser armazenadas em local ventilado, protegido da
incidência direta da luz solar e sem umidade.
Adicionalmente, manusear as embalagens fazendo uso dos EPI´s (Equipamentos de Proteção
Individuais) adequados, certificar-se que as embalagens estão identificadas e isentas de
contaminantes e evitar respirar o vapor produzido pelo produto ao ser aberto.
A quantidade de bombonas a serem armazenadas deverá ser objeto de projeto específico, pois
dependerá das características da bomba dosadora.
A aplicação de flúor na água poderá ser também por meio de bomba dosadora e com uso do
ácido fluossilícico, o qual é normalmente encontrado no mercado em soluções concentradas a
20%, isto é, em cada 1.000 L da solução existem 200 L de ácido. A dosagem na água a ser
fluoretada dependerá da concentração do ácido armazenado.
O local para armazenamento e critérios de manuseio das bombonas de ácido fluossilícico
deverão ser os mesmos que o cloro. É importante lembrar que o uso de EPI’s é fundamental para
evitar possíveis acidentes.
5.2

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Neste capítulo serão apresentados a concepção, dimensionamento preliminar e características
dos elementos que constituem o sistema de esgotamento sanitário proposto.
De acordo com a Carta da CAESB nº 26537/2019 – EPR/DE, datada de 29 de julho de 2019, item 3,
página 4, não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para atendimento do
empreendimento, desta forma, será necessário que o empreendendor opte por sistema independente
de esgotamento, conforme detalhamento apresentado abaixo.
006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 207

Página 204

5.2.1 PER CAPITA DE PRODUÇÃO E COEFICIENTES ADOTADOS
Os parâmetros de projeto para o sistema de esgotamento sanitário são complementares ao
sistema de água, fundamentando-se no número de habitantes atendidos para o horizonte do
projeto e no consumo específico de água por habitante.
Os parâmetros adotados são discriminados a seguir:


Coeficiente de retorno água/esgoto: 80%;



Geração de esgoto per capita: 160,00 L/hab/dia;



Geração de esgoto per capita: 40,00 L/Comercial/dia;



Coeficiente de consumo mínimo horário: K3 = 0,5.

Considerou-se a geração de esgotos para todos os tipos de uso e ocupação do solo, sendo
residencial, comercial e público. Ou seja, o cenário estudado é somente para a situação definitiva
de implantação do empreendimento.
As infiltrações à rede coletora são calculadas com base num parâmetro linear de:


tinf = 0,20 L/s x km (0,0002 L/s x m).

Segundo SiEsg (2014), para o Distrito Federal, a extensão média de redes de esgotos total de
redes por população atendida com coleta é de 2,00 m.
A declividade mínima admissível adotada foi:


i = 0,005 m/m.

A vazão mínima considerada foi a recomendada no item 3.1 da NBR 9649/1986 da ABNT, onde
em qualquer trecho da rede coletora, o menor valor da vazão a ser utilizada nos cálculos é de 1,5
L/s, correspondente ao pico instantâneo de vazão decorrente da descarga de vaso sanitário.
Sempre que a vazão a jusante do trecho for inferior a 1,5 L/s, para cálculos hidráulicos desse
trecho, utilizou-se o valor de 1,5 L/s.
De forma complementar, ainda foram considerados os parâmetros, apresentados a seguir.
5.2.1.1 Diâmetro e Declividade Mínimos
Para redes coletoras adota-se o diâmetro mínimo de 150 mm. A localização dos coletores deverá
ser, preferencialmente, nos passeios, visando reduzir problemas de interferências com outras
redes da infraestrutura e facilitar futuras necessidades de manutenção na rede. Entretanto, o
mais usual, é as redes situarem-se ao longo das vias, juntamente com tubulações de água e
drenagem urbana.
Os coletores são previstos de modo a se ter sua autolimpeza. Nesse sentido, deve-se garantir,
pelo menos uma vez por dia, uma tensão trativa de 1,0 Pa.
Consoante o item 5.1.5 da NBR 9649/1986, a máxima declividade deve ser aquela para a qual se
obtém velocidade na tubulação inferior a 5,0 m/s, para a vazão de final de plano.
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5.2.1.2 Lâmina D’Água Máxima
As redes coletoras são previstas para trabalharem com lâmina igual ou inferior a 75% do diâmetro
da tubulação, destinando-se a parte superior da tubulação à ventilação do sistema e às
imprevisões e flutuações excepcionais de nível dos esgotos.
5.2.1.3 Poços de Visita (PV’s)
Os Poços de Visita são câmaras que, por meio de abertura existente em sua parte superior,
permite o acesso de pessoas e equipamentos para executar trabalhos de manutenção. Devem
ser utilizados poços de visita em todos os pontos de singularidades de rede coletora, tais como,
no início de coletores, nas mudanças de direção, de declividade, de diâmetro e na reunião de
coletores. Prevê-se a adoção de poços de visita padrão Caesb, conforme os diâmetros de chegada
e saída dos coletores.
5.2.1.4 Profundidade Mínima
A profundidade mínima adotada em todos os trechos deve garantir o recobrimento mínimo de
0,90 m para as tubulações, procurando evitar interferências com a rede de drenagem pluvial,
que virão a ser implantadas.
5.2.1.5 Distância Máxima
A distância máxima entre singularidades (PV) deve ser de 80 m, seguindo recomendação da
CAESB, a fim de permitir o alcance dos equipamentos e instrumentos de limpeza e de
desobstrução.
5.2.1.6 Material da Rede
Adota-se tubos de poli Cloreto de Vinila (PVC), com junta elástica. Esse material está normalizado
pela NBR 7362/1999, que fixa as condições exigíveis para tubos de PVC destinados a rede
coletora e ramais prediais enterrados para a condução de esgoto sanitário e despejos industriais,
cuja temperatura do fluido não exceda 40oC.
5.2.1.7 Vazões de Projeto de Esgotos
De forma análoga ao sistema de abastecimento de água, foram consideradas as seguintes
premissas.


População habitacional de 106 habitantes, com consumo de água per capita residencial = 200
L/hab/dia.



População Flutuante (Comércio) de 40 Pessoas, com consumo de água per capita comercial
= 50 L/hab/dia.

Os valores adotados de consumo são resultado dos parâmetros adotados pela caesb para a área
de interesse.
As expressões, a seguir, apresentam as vazões utilizadas no estudo.
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Q
Q

(

q * P *C
)  Lxti
86.400

 (Qm.reside  Qm.comer )  Q inf

𝑄 ∗ 𝑃 ∗ 𝐶 ∗ 𝐾1
) + 𝐿 ∗ 𝑡𝑖
𝑄𝑑 = (
86.400
𝑄𝑘= (

𝑄 ∗ 𝑃 ∗ 𝐶 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2
) + 𝐿 ∗ 𝑡𝑖
86.400

Equação 5.11: Equações utilizadas no estudo de esgotamento sanitário.
Onde:
Qm = vazão média (L/s);
Qd = vazão máxima diária (L/s);
Qh = vazão máxima horária (L/s);
q = per capita de consumo de água (200 L/s x hab);
P = população de projeto (hab);
c = coeficiente de retorno esgoto/água (0,8);
k1 = coeficiente do dia de maior consumo (1,2);
k2 = coeficiente da hora de maior consumo (1,5);
L = extensão total das tubulações (2,00 metros/hab – população permanente);
ti = taxa de infiltração (0,0002 L/s x m).
As vazões para dimensionamento do sistema de coleta e tratamento de esgotos são
apresentadas na Tabela 5.9.
Tabela 5.9: Vazões de esgoto para o empreendimento em tela.
População
Residente
(Hab)

Qm (L/s)

Qinf (L/s)

Q (L/s)

Qd (L/s)

Qh (L/s)

100

0,19

0,04

0,23

0,26

0,37

5.2.1.8 Rede Coletora de Esgoto
Quanto ao dimensionamento hidráulico, busca-se garantir condições satisfatórias de fluxo
exigidas pela NBR 9649 (Projeto de redes de esgoto) que determina que a rede deve atender
simultaneamente aos seguintes critérios:


Transportar as vazões esperadas, máximas e mínimas;
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Promover o arraste de sedimentos, garantindo a autolimpeza dos condutos;



Evitar as condições que favoreçam a formação de sulfetos (anaerobiose séptica) e a formação
e desprendimento do gás sulfídrico (condições ácidas).

O dimensionamento hidráulico da rede, toma-se como referência os seguintes critérios
estabelecidos na NBR – 9649:


Como as redes estão sujeitas a variação de vazão, recomenda-se como menor valor de vazão
1,50 L/s em qualquer trecho;



Diâmetro mínimo não inferior a 100 mm. Entretanto, em locais de maior porte o diâmetro
mínimo costuma ser 150 mm;



Velocidade máxima não superior a 5 m/s;



Lamina máxima, calculada para a Vazão Final Qf, de 75% do diâmetro do coletor;



Quando a velocidade final for superior à velocidade crítica, a maior lâmina admissível deve
ser 50% do diâmetro do coletor.

Cada trecho deve ser verificado pelo critério de tensão trativa média inferior a 1,0 Pa, calculada
para a Vazão Inicial Qi e coeficiente de Manning de 0,013. A declividade mínima que satisfaz essa
condição pode ser determinada pela seguinte expressão:

I 0,min  0,0055  Qi

0, 47

Equação 5.12: Cálculo da declividade mínima.
Onde:
Iomin – inclinação mínima, em m/m;
Qi – Vazão inicial, em l/s.
A velocidade crítica e a tensão trativa podem ser calculadas pelas respectivas expressões a seguir
apresentadas:

Vc  6 x g.Rh
Equação 5.13: Cálculo da velocidade crítica.
Onde:
Vc – velocidade crítica, em m/s;
g – aceleração da gravidade, em m/s² ;
Rh – raio hidráulico do tubo, em m.
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Ttr  y  Rh  I
Equação 5.14: Cálculo da tensão trativa.
Onde:
Ttr – tensão trativa, em Pa;
y – peso específico do esgoto, em N/m³;
Rh – raio hidráulico do conduto, em m.
Entretanto, como a NBR cita que a menor vazão em uma rede coletora deve ser 1,50 L/s, então
a menor declividade possível é:

I 0,min  0,004545
5.2.1.9 Estudo de Alternativas de Esgotamento Sanitário
Para o desenvolvimento dos estudos sobre o sistema de coleta e tratamento de esgoto foi
definida a Área de Influência Indireta como sendo as localidades próximas envolvidas com o
sistema de coleta e tratamento de esgoto em funcionamento pela CAESB (ETE São Sebastião).
Para a Área de Influência Direta foi definida a poligonal do empreendimento, ou seja, a
delimitação do perímetro proposto de ocupação urbana do parcelamento do Quinhão 17.
5.2.1.10 Sistema Existente
O sistema existente de esgotamento sanitário do Distrito Federal está dividido em 4 (quatro)
grandes bacias, sendo Lago Paranoá, rio São Bartolomeu, rio Ponte Alta / Alagado e rio
Descoberto / Melchior (SiEsg, 2014).
A bacia de esgotamento do Lago Paranoá possui os seguintes sistemas que atendem as Regiões
Administrativas (RA’s) de:


ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) Brasília Sul – Guará, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante,
Candangolândia, Lago Sul, parte de Brasília (Asa Sul e Setor de Clubes e Hotéis Sul), a quadra
QN1 do Riacho Fundo, SIA e Parte de Águas Claras;



ETE Brasília Norte – Lago Norte e parte de Brasília (Asa Norte, Vila Planalto, Setor de Clubes
e Hotéis Norte) e Taquari;



ETE Riacho Fundo – Riacho Fundo, exceta quadra QN 1;



ETE Torto – Vila Weslian Roriz (Torto).



A bacia de esgotamento do Rio São Bartolomeu engloba os seguintes sistemas, que atendem
as seguintes RA’s:



ETE Sobradinho – Sobradinho;



ETE Paranoá – Paranoá;
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ETE São Sebastião – São Sebastião;



ETE Planaltina – Planaltina;



ETE Vale do Amanhecer – Planaltina.

A bacia de esgotamento do Rio Ponte Alta/ Rio Alagado recebe os sistemas que contemplam as
seguintes RA’s:


ETE Recanto das Emas – Recanto das Emas e Riacho Fundo II;



ETE Santa Maria – Parte de Santa Maria;



ETE Alagado – Parte de Santa Maria;



ETE Gama – Gama.

A bacia de esgotamento do Rio Descoberto/ Melchior abrange os sistemas que atendem as
seguintes RA’s:


ETE Samambaia – Samambaia;



ETE Melchior – Taguatinga e Ceilândia;



ETE Brazlândia – Brazlândia (os efluentes são exportados para o Rio Verde - GO).

O sistema de esgotamento sanitário existente, operado pela CAESB, mais próximo do
empreendimento em estudo é o que atende a cidade de São Sebastião (ETE São Sebastião).
A Estação de Tratamento de Esgotos São Sebastião (ETE São Sebastião) foi inaugurada em 1998
para atender a localidade de São Sebastião e o Presídio da Papuda, com uma população de cerca
de 77.717 habitantes e capacidade média de projeto de 226 L/s. Atualmente, se prepara para
receber os novos condomínios nos arredores da cidade de São Sebastião (SiEsg, 2014).
Os esgotos sanitários dessa cidade são coletados e encaminhados por gravidade ao tratamento
preliminar da ETE, com sistema de gradeamento e desarenação, para retirada de detritos
grosseiros e areia. Após essa etapa o esgoto é recalcado para os RAFA’s (Reatores Anaeróbios de
Fluxo Ascendente) e seu efluente é disposto alternadamente em dois campos de escoamento
superficial em solos plantados com gramíneas. A próxima etapa se refere a uma lagoa de
maturação, onde é complementado o processo de tratamento com a redução de coliformes
fecais, sendo o efluente final lançado no corpo receptor, o ribeirão Santo Antônio da Papuda
(SiEsg, 2014).
A estação depurou uma vazão média de 121,7 L/s, correspondente a 54,80% da sua capacidade
hidráulica (SiEsg, 2013). Tabela, a seguir representa os custos de operação e manutenção da ETE
São Sebastião no ano de 2012, segundo CAESB.
Tabela 5.10: Custo e Manutenção da ETE São Sebastião.
Custo de Operação e Manutenção da Estação de Tratamento em 2012
Unidades

Dados

Média

ETE São Sebastião

Vazão (m3)

320.529
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Custo de Operação e Manutenção da Estação de Tratamento em 2012
Fonte: SIESG 2013

Custo Total (R$)

186.776,81

Custo (R$/m3)

0,58

5.2.1.11 Alternativas de Esgotamento Sanitário
Foram estudadas duas alternativas para o esgotamento sanitário: Alternativa 1 - Interligação ao
Sistema da CAESB; Alternativa 2 - Sistema Independente e Disposição Individual por Fossas
Sépticas.
a) Interligação ao Sistema da CAESB (Alternativa 1)
A Alternativa 1 considera a interligação plena do presente empreendimento ao sistema existente
da CAESB. Em 29 de julho de 2019 em CARTA Nº 029/2019 – EPR/DE (anexo), a CAESB informou
quanto ao Esgotamento Sanitário Item 3.1: “Não há sistema de esgotamento sanitário
implantado ou projetado para atendimento do empreendimento” (anexo).
b) Sistema Independente e Disposição Individual por Fossas Sépticas (Alternativa 2)
A Alternativa 2 considera a utilização de fossas sépticas na área do empreendimento, em CARTA
Nº 029/2019 – EPR/DE (anexo), a CAESB informou no item 3.4: “Para viabilizar o atendimento,
antes da execução das obras de reforma e ampliação da ETE São Sebastião, será necessário que
o empreendimento opte por solução independente de esgotamento sanitário” (anexo).
Para tanto os proprietários deverão seguir as orientações do manual para instalação do sistema
de fossa e sumidouro disponibilizado pela CAESB.
5.3

MICRODRENAGEM URBANA

5.3.1 Drenagem Pluvial
O presente item versa sobre o manejo de águas urbanas do empreendimento em tela, abordando
os princípios norteadores indicados pelo Ministério das Cidades e análises de microdrenagem e
macrodrenagem.
Como o Termo de Referência para elaboração de Projetos de Drenagem Urbana, da NOVACAP
de outubro de 2012 e a Resolução ADASA nº 09 de abril de 2011 exigem que a análise de
drenagem urbana seja por bacia de contribuição, com a previsão de reservatórios de qualidade
e quantidade, o presente estudo abordou somente a alternativa de micro drenagem e o
amortecimento total da precipitação no próprio empreendimento.
5.3.1.1 Princípios Norteadores
As ações de gestão, planejamento e projeto na drenagem urbana têm o objetivo de minimizar a
intervenção humana no espaço de forma a não aumentar os riscos de impactos sobre a sociedade
e meio ambiente e mitigar os existentes, por meio da adequada distribuição da água no tempo e
no espaço e redução dos poluentes gerados pela população (MCidades, 2011).
Os princípios norteadores da drenagem sustentável são:
006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 214

Página 211

I.
As ações preferenciais para a gestão da drenagem devem ser não estruturais: legislação e
gestão adequada.
a)
A legislação deve prever e evitar a ampliação da descarga pluvial nos espaços urbanos
no plano de uso de solo e na implementação das novas edificações;
b)
A legislação deve priorizar a infiltração das águas pluviais, prever e conter a poluição
pluvial;
c)
A gestão deve garantir que a legislação será cumprida em todas as etapas e dar
manutenção e operação ao sistema de drenagem.
II.

As medidas estruturais corretivas na drenagem urbana devem ser realizadas:

a)
Urbana;

Baseadas no Plano de Saneamento Ambiental, ou Plano Diretor de Drenagem

b)
Em concepção, na qual o plano ou projeto e a execução de uma obra de drenagem
evitem a transferência de impacto para jusante ou montante. No caso de ser inevitável o
impacto, o plano ou o projeto deverão prever medidas mitigadoras para atenuar completamente
os possíveis danos e impactos;
c)
Considerando que os impactos mencionados acima envolvem aumento da vazão na
drenagem urbana, aumento da erosão e sedimentação e aumento de poluentes.
III.

Os Planos e projetos de drenagem urbana devem contemplar o seguinte:

a)
O controle e a mitigação dos impactos ambientais atuais e futuros a partir das
tendências de ocupação do solo urbano e as respectivas previsões dos cenários futuros,
conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade.
No desenvolvimento da drenagem sustentável, destacam-se os seguintes impactos a contemplar
e seguintes estratégias de solução:


Controle da erosão do solo por meio de redução na fonte da produção de sedimentos em
construção civil, superfícies desprotegidas em loteamento, transferência de energia de novas
drenagens, gerando áreas degradadas, entre outros;



Integração com o sistema de resíduos sólidos: programa de coleta e limpeza pública em áreas
de grande produção de resíduos, mecanismos de limpeza antes dos dias chuvosos, limpeza
dos sistemas de amortecimentos, entre outros;



Redes pluvial e sanitária - identificação de interligação de redes e definição das funções das
redes e sua funcionalidade para evitar a contaminação conjunta;



Programa de controle da poluição difusa - controle das fontes de contaminação da poluição
difusa na cidade;



Recuperação das áreas degradadas - programa de recuperação das áreas degradadas a partir
da solução dos problemas que geraram as mesmas e sua recuperação para condições
adequadas.
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b) Ainda os planos e projetos devem prever os programas de operação e manutenção da
drenagem, de educação e de monitoramento das informações hidrológicas.
IV. As metas ou os resultados esperados no manejo e nas intervenções relacionados com
águas pluviais visam:
a)
Eliminação de alagamentos em locais e zonas com riscos às populações, ocupações
regulares, estruturas e projetos na cidade;
b)
c)
pluviais;

Mitigação das áreas de risco e de interferência ao escoamento das águas pluviais;
Eliminação/recuperação das áreas degradadas ou inundáveis, resultantes das águas

d)
Redução da quantidade de resíduos sólidos na drenagem, sem tolerância quanto à
ocorrência do lixo domiciliar;
e) Separação efetiva das redes pluviais e sanitárias, cuja efetividade se dá por meio da adoção
de sistema separador absoluto.
V.
A(s) solução(ões) e a modernização técnica para ampliação e melhoria dos sistemas de
drenagem contemplam as atividades de microdrenagem e macrodrenagem para a promoção do
escoamento regular das águas pluviais e prevenção de inundações locais, a jusante e a montante,
proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental, por intermédio das seguintes
concepções de intervenções:
a) Estudo hidrológico da bacia hidrográfica;
b)

Projeto de melhoria e ampliação de galerias pluviais e canais (macrodrenagem);

c)
Parque isolado associado a reservatório de amortecimento de cheias ou área para
infiltração de águas pluviais;
d)

Restauração de margens;

e)

Recomposição de vegetação ciliar;

f)

Renaturalização de rios e córregos;

g)
Controle de enchentes e erosões provocadas pelos efeitos da dinâmica fluvial,
incluindo a construção de espigões, muro de proteção, diques de contenção e outros tipos de
obras propostos nesse contexto;
h)

As intervenções de microdrenagem, complementares às demais intervenções, são:
i.

Canaletas gramadas ou ajardinadas;

ii.

Valas, trincheiras e poços de infiltração;

iii.

Dispositivos para captação de águas pluviais (boca-de-lobo);

iv.

Poços de visita ou inspeção;
v.
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i)

As intervenções associadas à microdrenagem são:
i.

Pavimentação, guias, sarjetas e sarjetões;

ii.
Urbanização de caráter complementar – implantação de áreas verdes na forma
de gramados e canteiros;

j)

iii.

Sistema de monitoramento e de informação pluviométrica;

iv.

Arborização das ruas paralelas aos cursos d´água.

Outras intervenções complementares à micro e macrodrenagem são:

i.
Remanejamento/adequações, quando de interferências com outras
infraestruturas – energia elétrica, comunicações, saneamento, transporte, vias, etc.;
ii.
Melhorias na mobilidade viária e de pedestres (pavimentação, pontes e
travessias), ao longo dos cursos d´água;
iii. Indicação da necessidade de áreas para o Planejamento e Urbanização de áreas
degradadas;
iv. Indicação de regularização dos assentamentos precários existentes ao longo da
bacia em estudo;
v.
Projeto de Remoção e Reassentamento de famílias das áreas de risco e áreas de Áreas de
Preservação Permanente (APP’s).
5.3.1.2 Memorial Descritivo do Sistema
a) Microdrenagem Urbana
O sistema de drenagem pluvial é importante para reduzir os impactos ambientais negativos
provenientes da implantação do empreendimento, com sua consequente elevação do
escoamento superficial.
Os estudos basearam-se no “Termo de Referência para a Elaboração de Projetos Executivos de
Sistema de Esgotos Pluviais” da NOVACAP e do “Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Urbanas do Distrito Federal” ADASA, bem como as suas normas usuais.
A implantação do sistema de drenagem no empreendimento deverá apresentar as seguintes
unidades básicas: sarjetas, canaletas, bocas de lobo, galerias, poços de visitas, reservatórios de
qualidade e quantidade, valas de infiltração, poços de infiltração e bacias de dissipação nos
pontos finais das galerias.
Os dispositivos a serem empregados nos pontos de lançamentos quando houver deverão ser
projetados seguindo rigorosamente as normas e padrões da NOVACAP.
O Método Racional foi utilizado para estimar as vazões nas bacias de contribuição, método
usualmente adotado pela NOVACAP para bacias de contribuição inferior a 100 ha. O método
utiliza a seguinte expressão:
Q=CxIxA
006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 217

Página 214

Equação 5.15: Método Racional.
Onde:
Q = vazão (L/s);
C = coeficiente de escoamento superficial da área contribuinte;
I = intensidade de chuva crítica (L/s x ha);
A = área da bacia contribuinte (ha).
Os seguintes parâmetros de projetos foram utilizados para a estimativa de vazões nas bacias de
drenagem da área do empreendimento:
O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio é definido como a razão entre
o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado.
A Tabela 5.11, apresenta os valores para o coeficiente de escoamento superficial em função das
características do uso e ocupação da área de drenagem.
Tabela 5.11: Valores para o coeficiente de escoamento superficial em função das características
de uso e ocupação da área de drenagem.
Característica da Área Drenada

Coeficiente de escoamento

Para áreas calçadas ou impermeabilizadas

0,9

Para áreas intensamente urbanizadas e sem áreas verdes

0,7

Para áreas residenciais com áreas ajardinadas

0,4

Para áreas integralmente gramadas ou urbanizadas

0,15

Telhado (*)

0,75 - 0,95

Blocos de Concreto (**)

0,78

Fontes: Termo de referência para elaboração de projetos de drenagem pluvial da NOVACAP;
(*) ASCE (1969);
(**) ARAÚJO et al (2000), pág. 27.

Ainda, temos diferentes categorias de superfícies, conforme tabela abaixo.
Tabela 5.12: Percentuais de ocupação de um lote e seus coeficientes de escoamento.
Tipo de Superfície

Percentual
da Gleba (%)

C

Observações

Vias, estacionamentos e passeios

12,5

0,78

Utilização de concreto intertravado
nas vias e estacionamentos

0,6

Os escoamentos gerados pelas
águas precipitadas nos telhados
serão atenuados pelas caixas de
retenção.

Lotes

Projeção de Telhados
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Percentual
da Gleba (%)

Tipo de Superfície

C

Observações
Foram previstos Jardins de Chuva e
Trincheiras de Infiltração próximas
às áreas edificadas.

Demais Áreas Edif.

19

Área Verde

0,15

O empreendimento área
permeável, e implantação de
pavimentos que permite a
infiltração da água no solo.

Os percentuais acima estão em conformidade com o projeto urbanístico previsto para o
empreendimento, onde foram definidos níveis máximos de impermeabilização para os lotes do
mesmo.
O coeficiente de escoamento de uma bacia de superfícies variáveis pode ser estimado pela
ponderação do coeficiente das diferentes superfícies. Assim, o coeficiente de escoamento de um
lote pode ser computado a partir da seguinte expressão:

C Lote 

PPav  C Pav  PEdif  C Edif  PPerm  C Perm
100

Equação 5.16: Coeficiente de Escoamento na Bacia.
Onde:
CLote – coeficiente de escoamento ponderado de um lote;
PPav – percentual de área pavimentada;
CPAV – coeficiente de escoamento do pavimento Inter travado permeável;
PEdif – percentual de área edificada;
CEdif – coeficiente de escoamento para áreas edificadas;
PPerm – percentual de área pavimentada;
CPerm – coeficiente de escoamento para áreas permeáveis.
A situação atual da área do empreendimento apresenta cobertura vegetal antropizada, foi
estimado o coeficiente de escoamento superficial equivalente a 0,15.
Para as áreas do sistema viário será adotado conforme Termo de Referência da NOVACAP, em
áreas de calçada com utilização de concreto intertravado nas vias e estacionamentos coeficiente
de escoamento de 0,78.
Utilizou-se a curva de intensidade x duração x frequência da chuva recomendada pela NOVACAP.
A equação da curva é apresentada a seguir:
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i  166,67 

21,7  Tr 0,16
(Tc  11) 0,815

Equação 5.17: Curva IDF.
Onde:
i = intensidade de chuva (L/s x ha);
Tr = tempo de recorrência (anos);
t = tempo de concentração (min);
166,7 = coeficiente de transformação de mm/min em L/s x ha.
O tempo de recorrência indica o tempo que a maior chuva de um período leva para acontecer
novamente, pelo menos uma vez. Segundo orientações da NOVACAP, adotou-se o tempo de
recorrência de 10 anos.
O tempo de concentração reflete o tempo de deslocamento de um pingo de água do mais
distante ponto da bacia até o ponto onde vai ser captada. Segundo orientações da NOVACAP,
adotou-se o tempo de concentração de 15 minutos.
Para determinação da intensidade de chuva crítica foram calculados os tempos de duração da
chuva e igualados aos tempos de concentração.
Os parâmetros adotados para as estimativas de vazões para o empreendimento, considerando a
situação atual (sem urbanização) e a futura (com o empreendimento), são apresentados abaixo.
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Figura 5.2: Mapa de áreas.
Tabela 5.13: Coeficiente de escoamento superficial.
Uso

Área (hectare)

C

Áreas Verdes

0,38

0,15

0,25

0,78

1,37

0,6

ELUP
Passeio intertravado
Pavimento intertravado
Residencial
Média Ponderada
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Tabela 5.14: Vazões estimadas e futura em L/s.
Parâmetro do projeto

Un.

Áreas
Verdes

Passeio/Pavimento Residencial

01 – Área de Drenagem

ha

0,38

0,25

1,37

02 – Tempo de retorno

Anos

10

10

10

03 – Tempo de concentração

Minutos 15

15

15

04 – Intensidade da chuva crítica

L/s x ha

367,44

367,44

367,44

05 – Coeficiente de escoamento Atual

-

0,15

0,78

0,60

06 – Vazão estimada Atual

L/s

20,94

71,65

302,04

07- Coeficiente de escoamento Futuro

-

0,54

0,54

0,54

08 – Vazão Estimada Futura

L/s

75,40

49,61

271,84

Ainda com relação a microdrenagem, o atual Estudo propõe a concepção de um sistema,
fundamentalmente, por:
a)

Sarjetas nas vias de acessos pavimentadas;

b)

Bocas de lobo;

c)

Rede coletora;

d)

Galerias;

e)
Unidades de recarga de aquífero a partir das águas de chuva incidentes nos telhados das
edificações (a água de chuva incidente nos telhados possui melhor qualidade para a recarga,
porque possui menor quantidade de particulados e detritos existentes no solo natural). Somente
sondagens a percussão e análises de permeabilidade do solo local poderão indicar a capacidade
e as áreas mais adequadas para a instalação de tais unidades. A previsão de tais unidades de
recarga visa melhorar a situação futura do lençol freático da região, mas não é obrigatória a sua
implantação, pois as unidades de recarga não foram consideradas nas simulações de vazões;
f)
Sistema de infiltração por trincheiras, que representa uma variação da infiltração
superficial, onde as águas pluviais escoadas são armazenadas nas trincheiras e de onde passam
a escoar lentamente, favorecendo a redução dos volumes escoados e das vazões máximas de
enchentes. As trincheiras de infiltração são geralmente aplicadas em zonas verdes amplas devido
às suas características.
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Figura 5.3: Exemplo de trincheira de infiltração.
As trincheiras de infiltração são constituídas por valetas preenchidas por material granular com
índice de vazios em torno de 40% (seixo, brita, pedra-de-mão ou outro). Um filtro de geotêxtil é
colocado envolvendo o material de enchimento, sendo recoberto por uma camada de material
granular, formando uma superfície drenante. Além da função estrutural, o geotêxtil impede a
entrada de finos no dispositivo, reduzindo o risco de colmatação precoce e podendo trabalhar,
ainda, como filtro anticontaminante.
O dimensionamento é feito considerando-se a porosidade efetiva do material de enchimento,
sendo o volume útil da trincheira o volume de vazios. Como a colmatação do fundo se dará mais
rapidamente em função da deposição de sedimentos, este será considerado impermeável para
fins de dimensionamento.
A vida útil de uma trincheira ainda não pode ser determinada visto que não há dados suficientes
para estimativas aceitáveis. Sugere a vida útil das trincheiras pode ser da ordem de 10 a 15 anos,
estando diretamente vinculado à manutenção praticada nessas trincheiras.
Considerando que a trincheira é do tipo infiltração total, onde todo o volume do escoamento
superficial é armazenado no dispositivo e a saída da água se dá por infiltração no solo e levando
em consideração que em Brasília para o dimensionamento de redes de drenagem utiliza-se 10
anos de tempo de recorrência então para redes pequenas onde as vazões são mínimas e usual
utilizar valas de infiltração.
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Figura 5.4: Corte de uma trincheira de infiltração.
Segundo Souza (2002), a camada superior da trincheira, compreendida entre o topo e o filtro de
geotêxtil, pode ser tornar colmatada mais facilmente. Esta colmatação da superfície pode ser
eliminada por uma cuidadosa remoção da camada de material granular superior, retirando-se o
filtro colmatado e instalando-se um filtro novo. Antes de se recolocar a camada superior de
material granular, este deve ser devidamente limpo.
A manutenção, assim, deverá ocorrer da seguinte forma:


Limpeza dos dispositivos auxiliares de controle de material em suspensão;



Remoção de vegetação; e



Substituição da primeira camada da trincheira (incluindo o geotêxtil), em caso de colmatação
que prejudique a entrada de água (colmatação crônica da primeira camada).

A frequência varia de acordo com as características da área de contribuição e do local de
instalação do dispositivo. Recomendam-se verificações periódicas das condições de
funcionamento dos dispositivos, principalmente após eventos chuvosos importantes.
Assim, sugerem-se duas verificações periódicas das trincheiras, sendo uma após o período de
chuvas (meses de maio ou junho) e outra no final da estiagem (meses de setembro ou outubro).
Aconselha-se também a instalação de, pelo menos, um piezômetro por trincheira, a fim de
realizar leituras mensais da variação do lençol freático. Tal procedimento objetiva acompanhar
o comportamento da infiltração das águas de chuva ao longo de um período hidrológico
completo (ano).
g)

Áreas verdes com meios fios com greides elevados, a fim de conter as águas de chuvas,

Executar uma pavimentação alternativa dentro da poligonal do empreendimento, com bloquetes
ou outro. Porém, deve-se sempre que possível manter uma cobertura vegetal, como gramas.
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Conforme manual de drenagem da ADASA os dispositivos de abatimento de vazão podem ser
vistos na tabela abaixo.
Tabela 5.15: Dispositivos de abatimento de vazão propostos pela ADASA.

A tabela abaixo sintetiza as principais características das medidas de controle na fonte.
Tabela 5.16: Medidas de controle e suas principais características.
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5.3.1.3 Resolução ADASA nº 9
A resolução nº 9, de abril de 2011 (ADASA), estabelece os procedimentos gerais para o
requerimento de obtenção de outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos de
domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e Estados. Conforme dispõe o Art
5° no parágrafo quinto da resolução:
Art 5: A outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos superficial
decorrente de impermeabilização do solo limita-se à vazão especifica de até
24,4 L/s.ha.
§ 5º: Em casos de impossibilidade de atendimento das condições estabelecidas no
caput deste artigo, poderão ser apresentados estudos alternativos que
atestem a capacidade do corpo hídrico de receber vazão específica de
lançamento diversa, ficando esses estudos sujeitos à aprovação da ADASA.

Como maneira de minimizar os impactos referentes ao lançamento das águas pluviais, o projeto
de drenagem do futuro empreendimento apresenta medidas alternativas para detenção de parte
do escoamento dentro dos seus limites, exposto no item 4.1.2. Sendo assim, o condomínio
deverá inserir em suas normas coletivas, mecanismos de retenção nos lotes a serem construídos
(Captação e aproveitamento das águas precipitadas, rebaixamento dos gramados para detenção
do escoamento).
Já existem dispositivos legais que obrigam os proprietários de lotes a disciplinarem seu deflúvio
dentro do próprio lote. Portanto, lotes deverão prever em seus projetos mecanismos de controle
de escoamento superficial, conforme dispõem a Lei Complementar nº 929, de 28 de julho de
2017.
Art. 5º As licenças de obras iniciais de edificação ou os alvarás de construção para
lotes ou projeções, no Distrito Federal, com área igual ou superior a 600 metros
quadrados, públicos ou privados, ficam condicionados à previsão de instalação
de dispositivos de recarga artificial e de retenção de águas pluviais, nos termos
desta Lei Complementar.

A Lei N° 5.344, de 19 de maio de 2014 que Dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o Plano
de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu em seu Art. 13. São
estabelecidas as seguintes normas para a ZOEIA;
II – as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e artificial de
aquíferos;
II – as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e artificial de
aquíferos;
III – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir
processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d´água;
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IV – os novos parcelamentos urbanos devem utilizar infraestrutura de drenagem difusa e
tratamento de esgoto a nível terciário para fins de reuso de água e devem adotar medidas de
proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos
d’água.
Conforme a tabela 4.3 o coeficiente de escoamento superficial é de C=0,54, ajustado por média
ponderada em virtude das características do empreendimento e um total de 2ha de área de
contribuição.
Foi estipulado uma permeabilidade de 30%, com rebaixamento de 30cm em uma área de 0,33
ha, que diz respeito a 87% da área verde e ELUP, para porcentagem restante foi prevista uma
lagoa de drenagem com características urbanísticas com profundidade de 50cm, para que a
mesma posso ser incorporada a área de lazer.
Conforme a resolução da ADASA o total de amortecimento necessário ao empreendimento é de
498,73 m3, com os mecanismos adotados é possível obter um amortecimento de 547 m3,
obtendo uma eficiência de amortecimento de 110% conforme tabela 4.5, não sendo necessários
dispositivos de lançamento em corpos hídricos.
Tabela 5.17: Amortecimento de vazões (ADASA).
DESTINAÇÃO

Área (Ha)

Área (m²)

Taxa de
Permeabilidade

Rebaixamento da Área de
Permeabilidade Conteção com Guias (cm)

Volume Armazenado (m³)

Área verde /ELUP

0,33

3300,00

30%

30,00

297,00

Bacia de Drenagem

0,05

500,00

100%

50,00

250,00

547,00

TOTAL DE VOLUME AMORTECIDO (m³)

DESTINAÇÃO

Área de Contribuição
Total (Ha)

Coeficiente
de Defluvio

Volume Armazenado na Bacia
de Detenção (470.5*AI*AC =
Vm³)

Bacia de Detenção

2,00

0,53

498,73

TOTAL DE VOLUME AMORTECIDO (m³)

498,73
Amortecimento 110%

É importante salientar que além destes mecanismos adotados na tabela 4.7, para cada lote foi
prevista faixas verdes no início e no fim do lote de 7m e 3m respectivamente. A faixa no início do
lote tem o objetivo de ampliar a via de circulação do empreendimento, fazendo parte do jardim
da edificação, já no fundo será utilizado como local de implantação de dispositivos de drenagem,
como trincheiras de infiltração. Como consequência destes artifícios, o amortecimento da
drenagem pluvial tende a ser ainda maior.
5.4

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda “lixo é tudo aquilo que não se quer
mais e se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem valor”.
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Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – define o lixo como os "restos das
atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis,
podendo-se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível de
tratamento convencional”.
É importante destacar, no entanto, a relatividade da característica inservível do lixo, já que algo
que para alguns não tem mais valor ou serventia, para outros pode se tornar matéria prima para
um novo produto ou processo. Nesse sentido, a ideia do reaproveitamento do lixo é um convite
à reflexão do próprio conceito clássico de resíduos sólidos. É como se o lixo pudesse ser
conceituado como tal somente quando da inexistência de mais alguém para reivindicar uma nova
utilização dos elementos então descartados.
Existem diversas formas de se classificar os resíduos sólidos, como, por exemplo, quanto aos
riscos potenciais de contaminação. Mas a classificação mais comum é quanto à origem do
resíduo, e são várias:


Lixo doméstico ou residencial;



Lixo comercial;



Lixo público;



Lixo domiciliar especial;



Entulhos de obras;



Pilhas e baterias;



Lâmpadas fluorescentes;



Pneus;



Lixo de fontes especiais;



Lixo industrial;



Lixo radioativo;



Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários;



Lixo agrícola;



Resíduos de serviços de saúde.

A Lei Federal nº 12.305/ 2010 institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos:
“Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e
ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores
e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.
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§ 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público
ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que
desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. ”
A Lei também diz, no Título II e Capítulo I, referentes às disposições gerais da PNRS:
“Art. 4º A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em
regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à
gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.”.
Art. 5º A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente
e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei No 9.795, de 27
de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei No 11.445, de
2007, e com a Lei No 11.107, de 6 de abril de 2005.
Segundo o panorama de resíduos sólidos no Brasil, entre 2011 e 2012 a população brasileira
apresentou um crescimento de 0,9%, enquanto que o crescimento na produção de lixo no Brasil
foi de 1,3%, esses valores mostram que o aumento do lixo não está associado somente ao
aumento da população, está associado também com o aumento da capacidade de consumo da
população e consequentemente da geração de lixo por indivíduo. Tais dados demonstram um
pouco da delicadeza do assunto, pois esse aumento na produção traz consigo um aumento na
demanda de áreas para disposição desses resíduos e um aumento da capacidade do sistema de
coleta, levando a um aumento de custo associado ao lixo (ABRELPE, 2012).
Na região Centro-Oeste, 92,11% dos resíduos gerados são coletados e desses resíduos, somente
29,4% tem sua destinação final em aterros sanitários. Esses valores nos mostram que a grande
maioria dos resíduos produzidos tem uma destinação final inapropriada. Aterros controlados ou
vazadouros a céu aberto são atualmente; do ponto de vista ambiental, alternativas inaceitáveis
de disposição de resíduos sólidos pelos inúmeros problemas que estão associados a esses tipos
de disposição. Essa realidade, em diferentes proporções, se reflete em todas as regiões do país;
caracterizando os resíduos sólidos como um grande problema a ser solucionado (ABRELPE, 2012).
5.4.1 Descrição em Nível Nacional e Regional
Em nível nacional, a administração pública direta é preponderante quanto ao tipo de natureza
jurídica de gestores de manejo de resíduos sólidos urbanos, respondendo por 94,1%. O gráfico,
a seguir, apresenta um resumo das naturezas jurídicas dos órgãos de manejo de resíduos sólidos
urbanos em 2014 (SNIS, 2014).
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Figura 5.5: Natureza Jurídica de Gestores em 2014. (Fonte SNIS)
Em termos regionais, a situação do Centro-Oeste é muito próxima do panorama nacional,
indicando a administração direta como 93,4% do total de gestores (SNIS, 2014).
A taxa de cobertura média da população urbana em relação à população urbana para todo o
Brasil e para o Centro-Oeste foi bem próxima em 99%, segundo SNIS (2014) no ano 2014.
Essa mesma taxa para todo o Brasil, conforme ABRELPE (2012), foi de 89,7% e 90,2% para os anos
2011 e 2012, respectivamente. Para a região Centro-Oeste, a taxa atingiu o patamar de 91,3% e
92,1% para os anos 2011 e 2012, respectivamente.
O indicador médio per capita de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil foi de 1,05
kg/hab./dia para todo o país e 1,26 kg/hab./dia para a região Centro-Oeste para o ano 2014,
segundo SNIS (2014).
ABRELPE (2012) apontou esse indicador médio de 1,097 kg/hab./dia para nível nacional e 1,142
kg/hab./dia para a região Centro-Oeste para o ano 2011. Para o ano 2012, o indicador médio
ficou em 1,107 kg/hab./dia para nível nacional e 1,153 kg/hab./dia para o Centro-Oeste.
Foi adotado neste estudo, o per capita de 1,20 kg/hab./dia, conforme tabela a seguir (SLU, 2016).
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Tabela 5.18: Valores detalhado da coleta convencional.
Regiões
Administrativas
Candangolândia,
Cruzeiro,
Guará,
Lago Norte,
Lago Sul,
Jardim Botânico,
Núcleo Bandeirante,
Plano Piloto,
Sudoeste/ Octagonal,
Park Way (Exceto
Quadras 3, 4 e 5), São
Sebastião,
SIA,
Varjão

População
Atendida

Destino do
Resíduo

Total de
Resíduos
(t/mês)

Custo
(por
tonelada)

Custo Total
(R$/mês)

Custo
per
capita

721.268

Usina/
Transbordo
da Asa Sul

26.102,51

R$176,46

R$3.518.003,53

4,88

(Fonte: ADASA/SLU, 2016)

Em nível nacional, somente 58% de todos os resíduos sólidos urbanos coletados tiveram destino
adequado, como aterros sanitários ou incineração. Para a região Centro-Oeste, esse patamar
reduz para apenas 29,4% do destino dos resíduos para aterros sanitários, seguido e 48,1% para
aterros controlados e 22,5% para lixões (ABRELPE, 2012).
Geração De Resíduos Sólidos – Quinhão 17 – Gleba 29
A população estimada para final de plano, gira em torno de 100 residentes.
População Residente................................................................................................100 hab;
Resíduos Totais coletados.........................................................................................43,80 t/ano;
Resíduos Totais coletados diariamente....................................................................0,12 t/dia
Per capita de resíduos .............................................................................................1,20 kg/hab/dia
Alguns cuidados deverão ser tomados com resíduo do empreendimento, conforme apresentado
na Tabela a seguir.
Tabela 5.19: Critérios para escolha de áreas para aterros sanitários
Critérios
Proximidade a cursos d´água
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Critérios

Observações

Segregação dos resíduos

- É importante que seja feito e executado um plano de educação
ambiental com os usuários do empreendimento;
- Realizar a separação dos resíduos e encaminha corretamente
(recicláveis, resíduos para coleta pública, resíduos de serviços de
saúde).

Coletores (Lixeiras)

- É desejável que as novas áreas possuam coletores de resíduos,
adequados e respeitando as normas de limpeza urbana.

Varrição e Limpeza pública

- A associação de moradores deverá ser responsável pela
limpeza dos equipamentos urbano, bem como sua
manutenção;
- Limpeza das ruas e bocas de lobo durante antes do período
chuvoso.

5.4.2 Coleta Seletiva e Coleta Pública
Coleta seletiva é o recolhimento de materiais recicláveis (papel, plástico, metal) que não devem
ser misturados ao lixo comum das residências ou local de trabalho. Trata-se de um cuidado dado
ao resíduo que começa com a separação dos materiais em orgânicos e inorgânicos, e, em seguida,
com a disposição correta para o reaproveitamento e reciclagem.
De forma a sensibilizar as pessoas para questão do correto tratamento que os resíduos sólidos
produzidos no dia-a-dia devem receber, seja nos ambientes públicos ou privados, a coleta
seletiva também funciona como um processo de educação ambiental, na medida em que
conscientiza as pessoas sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição
causada pelo lixo.
Recomenda-se a criação de uma associação de moradores, para que a mesma administre ações,
como por exemplo, a limpeza dos parques, dos equipamentos públicos. É importante que essa
associação de moradores, desenvolva um plano de sensibilização e educação ambiental, quanto
a segregação dos resíduos sólidos na fonte.
Os principais benefícios da implantação da Coleta Seletiva são:
5.4.2.1 Ambientais:
- Aumento da vida útil dos aterros sanitários, a partir da diminuição de resíduos que deixarão de
ir para estes locais;
- Aumento do ciclo de vida das matérias-primas de cada resíduo coletado e reaproveitado;
5.4.2.2 Sociais:
- Geração de trabalho e renda aos catadores de materiais recicláveis;

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 233

Página 230

- Resgate da cidadania dos catadores por meio de sua organização em cooperativas e
associações.
5.4.2.3 Educacionais:
- Estímulo à mudança de hábitos e valores no que diz respeito à proteção ambiental, conservação
da vida e desenvolvimento sustentável.
5.4.2.4 Culturais:
- Criação de novas práticas de separação dos resíduos, considerando que os materiais recicláveis
permeiam por todas as atividades sociais.
5.4.2.5 Econômicos:
- Redução de gastos com aterramento dos resíduos;
- Diminuição de gastos com a limpeza pública;
5.4.2.6 Reciclagem
É o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade terminou, em outro
produto. Além de preservar o meio ambiente, a partir do momento que minimiza a retirada de
nova matéria prima, também gera riquezas aos catadores de materiais recicláveis.
Materiais recicláveis:


Plásticos:
- Garrafas, embalagens de produtos de limpeza;
- Potes de creme, xampu, condicionador;
- Tubos e canos;
- Brinquedos;
- Sacos, sacolas E saquinhos de leite;
- Isopor.



Metais:
- Molas e latas;
- Latinhas de cerveja e refrigerante;
- Esquadrias e molduras de quadros.



Papel e papelão
- Jornais, revistas, impressos em geral;
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- Papel de fax;
- Embalagens longa-vida.


Materiais não recicláveis:
- Cerâmicas;
- Vidros pirex e similares;
- Acrílico;
- Lâmpadas fluorescentes;
- Papéis plastificados, metalizados ou parafinados (embalagens de biscoito, por exemplo);
- Papéis carbono, sanitários, molhados ou sujos de gordura;
- Fotografias;
- Espelhos;
- Pilhas e baterias de celular (estes devem ser devolvidos ao fabricante);
- Fitas e etiquetas adesivas.

5.4.2.7 Resíduos Sólidos
Quando falamos em resíduos sólidos, estamos nos referindo a algo resultante de atividades de
origem urbana, rural, industrial, de serviços de saúde, entre outros.
Esses materiais gerados nessas atividades são potencialmente matéria prima e/ou insumos para
produção de novos produtos, ou ainda, fontes de energia.
Ao separamos os resíduos, estamos promovendo o primeiro passo para sua destinação
adequada, permitindo assim, várias frentes de oportunidades como: a reutilização, a reciclagem,
melhor valor agregado ao material a ser reciclado e melhores condições de trabalho para os
catadores de materiais recicláveis. Outras frentes são a compostagem, o aumento do tempo de
vida dos aterros sanitários e menor impacto ambiental quando da disposição final dos rejeitos.
5.4.2.8 Resíduos Não Recicláveis
O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) orienta aos cidadãos responsáveis pela destinação final dos
resíduos sólidos que separem estes materiais de duas formas: seco e orgânico. São considerados
materiais orgânicos: papel-carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos e papel toalhas
usados, fotografias, filtro de cigarros, papel sujo ou engordurado, fraldas descartáveis, copos de
papel, embalagem plastificadas, cabos de panela e tomadas, clipes, grampos, esponjas de aço,
canos, espelhos, cristais, cerâmicas, porcelana, gesso, além do resto de alimentos de origem
vegetal e animal.

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 235

Página 232

a) Compostagem
O lixo orgânico é aquele que pode ser transformado em composto orgânico, ou seja, por meio
de um processo chamado compostagem, vira adubo que pode ser utilizado em hortas e jardins.
É o material separado na triagem dos resíduos não recicláveis e feito basicamente como sobras
de alimentos, cascas de frutas e legumes, folhas e plantas.
b) Lâmpadas
As lâmpadas fluorescentes são constituídas por material tóxico, como o vapor de mercúrio muito
nocivo à saúde humana e ao meio ambiente. Portanto, seu descarte não pode ser feito no lixo
comum e sim entregue no local onde foi adquirido. Algumas empresas, lojas de materiais de
construção e supermercados, recolhem em pequenas quantidades as lâmpadas de seus clientes.
c) Pneus
Um dos grandes problemas quando se fala em resíduos sólidos são os pneus. Apesar de já
existirem inúmeras alternativas para minimizar os impactos negativos desse material ao meio
ambiente, os pneumáticos descartados indiscriminadamente podem causar grande prejuízo à
vida humana, pois, além de seu tempo de degradação ser indeterminado, eles podem contribuir
para assoreamentos e enchentes, além de servir de abrigo para o mosquito da Dengue.
Por força da Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, consequentemente
a Logística Reversa, que determina a obrigatoriedade do recolhimento dos pneumáticos por seus
produtores.
d) Resíduo Doméstico
Simples lâmpadas, copos, louças e embalagens podem não parecer perigosos, mas são um risco
em potencial, já que podem quebrar com o manuseio. É preciso procurar um material mais rígido
para o acondicionamento, como jornal, papelão, latas, garrafas pet ou mesmo embalagens de
leite.
Materiais perfurantes como pregos, parafusos, arames e, até mesmo, as lascas de madeiras,
devem ser colocados em latas, embalagens plásticas ou embrulhados em grandes volumes de
jornal. Quanto aos pregos e parafusos, é interessante entortá-los com martelo, sempre que
possível. A tampa serrilhada da lata de conserva também pode machucar e a recomendação é
dobrá-la para dentro, pois assim a serrilha estará protegida pela própria lata. E por fim, caso o
volume do lixo seja excessivo ou muito pesado, deve-se utilizar dois sacos para acondicioná-lo.
5.4.2.9 Coleta Pública
A coleta pública, no empreendimento do material não reciclável, deverá ser feita pelo SLU. O
empreendimento não tem a característica de um grande condomínio fechado, portanto, os
caminhões compactadores do serviço de limpeza, farão a coleta em lugar especificado quando
da realização da implantação do empreendimento.
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Foi realizado uma consultada formal, ao SLU, sobre a possibilidade de atender a região e o
empreendimento, o que representara uma demanda de coleta e tratamento, de
aproximadamente 0,12 toneladas diária (anexo). O SLU responde favoravelmente quanto a
possibilidade de atender a demanda do parcelamento
5.4.3 Conclusões sobre resíduos sólidos
Portanto, conforme mencionado acima o SLU informa em seu Ofício n° 795/2019 – SLU/PRESI
(em anexo) que terá capacidade de coletar, transportar e tratar os resíduos coletados do futuro
empreendimento. A carta com a resposta do SLU, encontra-se nos anexos.
5.5

PAVIMENTAÇÃO

O pavimento é uma estrutura constituída por diversas camadas superpostas, de materiais
diferentes, construída sobre o subleito, destinada a resistir e distribuir ao subleito
simultaneamente esforços horizontais e verticais, bem como melhorar as condições de
segurança e conforto ao usuário. O dimensionamento de um pavimento consiste na
determinação das camadas de reforço do subleito, sub-base, base e revestimento, de forma que
essas camadas sejam suficientes para resistir, transmitir e distribuir as pressões resultantes da
passagem dos veículos ao subleito, sem que o conjunto sofra ruptura, deformações apreciáveis
ou desgaste superficial excessivo.
5.5.1 Classificação das Vias
A classificação das vias permite a adequada estimativa de solicitações de veículos a que a via
estará submetida em seu período de vida útil. Na presente classificação foi considerada a carga
máxima legal no Brasil, que é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla (100kN/ESRD).
O tráfego e as cargas solicitantes na via a ser pavimentada deverão ser caracterizados de forma
a instruir a aplicação dos métodos adotados. O parâmetro "N" constitui o valor final
representativo dos esforços transmitidos à estrutura, na interface pneu/pavimento. O valor de
"N" indica o número de solicitações previstas no período operacional do pavimento, por um eixo
traseiro simples, de rodagem dupla, com 80 kN, conforme o Método do Corpo de Engenheiros
do Exército dos EUA.
A previsão do valor final de “N” deve tomar como base contagens classificatórias, para utilização
dos tipos de tráfego abaixo relacionados.
As vias do empreendimento a serem pavimentadas serão classificadas, para fins de
dimensionamento de pavimento, de acordo com tráfego previsto para as mesmas, nos seguintes
tipos:


Tráfego Leve - Ruas de características essencialmente residenciais, para as quais não é
previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhões e
ônibus em número não superior a 20 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por um
número "N" típico de 105 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de
projeto de 10 anos.
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Tráfego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões e ônibus
em número de 21 a 100 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número "N" típico de
5x105 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 10 anos.



Tráfego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões
ou ônibus em número 101 a 300 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número "N"
típico de 2x106 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 10 anos.



Tráfego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões ou
ônibus em número de 301 a 1000 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número "N"
típico de 2 x 107 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de projeto de 10
anos a 12 anos.



Tráfego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões
ou ônibus em número de 1001 a 2000 por dia, na faixa de tráfego mais solicitada,
caracterizada por número "N" típico superior a 5x107 solicitações do eixo simples padrão (80
kN) para o período de 12 anos.



Faixa Exclusiva de Ônibus - Vias para as quais é prevista, quase que exclusivamente, a
passagem de ônibus e veículos comerciais (em número reduzido), podendo ser classificadas
em:
1. Faixa Exclusiva de Ônibus com Volume Médio - onde é prevista a passagem de ônibus
em número não superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de tráfego, caracterizado
por número "N" típico de 10’ solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o
período de 12 anos.
2. Faixa Exclusiva de Ônibus com Volume Elevado - onde é prevista a passagem de ônibus
em número superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de tráfego, caracterizado por
número "N" típico de 5 x 107 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o
período de 12 anos.
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Tabela 5.20: Classificação das vias e parâmetros de tráfego. Fonte: IP-04 Dimensionamento Leve
Médio – PMSP.

Segundo o IP-02 PMSP Classificação das Vias:
N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o período de projeto;
Vo = Volume diário de ônibus e caminhões;
e = fator equivalente por classe de via.
Notas:
(1) Majorado em função do tráfego (excesso de frenagem e partidas)
(2) Números de solicitações adotadas:
N = 365 x 10 x Vo x 1,25 x e = 4560.Vo.e

...(1)

N = 365 x 12 x Vo x 1,30 x e = 5690.Vo.e

...(2)

Considerando somente o volume de caminhões e ônibus e taxa de crescimento de 5% a.a.
(3) Equivalente expresso em n o de solicitações do eixo padrão de 82 kN (equivalência do DNIT).
(4) O período de projeto adotado é de 10 anos.

Para o empreendimento proposto no Quinho 17, gleba 29 serão adotados valores específicos
extraídos da tabela 5.1 de classificação das vias e parâmetros de tráfego IP-02 da Prefeitura de
São Paulo.
Também serão adotadas as seguintes premissas para o referido projeto:


A seção tipo das vias terá caimento de 2% para os bordos;



O greide de projeto será lançado, preferencialmente, colado no leito existente;



Quando for observada a existência de entulhos e/ou depósito de lixos a uma profundidade
inferior a 1,0 metro do greide da via, será efetuado um dimensionamento de pavimento,
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levando-se em consideração a troca desta camada por uma de reforço com material a ser
especificado neste relatório;


Para os locais onde o greide da terraplenagem está acima do terreno natural, dever-se-á
utilizar material de aterro com CBR ≥ 7,0% com compactação ≥ 100% do Proctor Normal;



Para esse estudo optou-se para o pavimento novo o tipo intertravado, pois é uma estrutura
que demanda menor custo de manutenção e por promover a infiltração das águas da chuva.

Quanto ao estudo de tráfego, as vias foram classificadas de acordo com o tráfego previsto para
os locais e em função do aumento da demanda. A classificação das vias foi definida pelo projeto
urbanístico, levando em consideração o desenvolvimento da área de projeto e regiões do
entorno.
Para o Quinhão 17 gleba 29 foi adotado para as vias a função predominante de Via Local, Tráfego
previsto Leve com N característico de 105.
5.5.2 Pavimento Intertravado Definição dos Parâmetros de Projeto e Dimensionamento
A incidência total do tráfego no período de projeto expressada pelo número “N” de solicitações
do eixo padrão simples de 10 t foi adotada, conforme exposto anteriormente na Tabela 5.1


Via Local Residencial, N característico = 105 (Tráfego Leve)

5.5.2.1 Coeficientes de Equivalência Estrutural (k)
O coeficiente de equivalência estrutural de um material, definido como a relação entre as
espessuras de uma base granular e de uma camada com material que apresenta o mesmo
comportamento, foi determinado conforme os materiais previamente selecionados, mostrados
na tabela 5.2.
Tabela 5.21: Coeficientes de equivalência estrutural. Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego
Leve e Médio – PMSP.
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Os coeficientes de equivalência estrutural das principais camadas dos pavimentos foram
designados genericamente por:


KR= coeficiente estrutural da camada de revestimento;



KB= coeficiente estrutural da camada de base;



KS= coeficiente estrutural da camada de sub-base;



Kref= coeficiente estrutural da camada de reforço.

5.5.2.2 Estrutura do Pavimento e Métodos de Cálculo para Pavimentos Intertravados
Os pavimentos de blocos pré-moldados de concreto para vias urbanas são dimensionados por
dois métodos de cálculo preconizados pela ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland.
Os métodos utilizam-se, basicamente, de dois gráficos de leitura direta, fornecendo as
espessuras necessárias das camadas constituintes do pavimento de blocos pré-moldados.
A escolha do método de dimensionamento do pavimento da via ficará entre as duas opções
propostas a seguir, em função do número "N" de solicitações do eixo simples padrão.
Os métodos citados devem ser utilizados respeitando as seguintes considerações:
a) Procedimento A (ABCP- ET27)
Sua utilização é mais recomendada para vias com as seguintes características:


Vias de tráfego muito leve e leve com Ncaracterístico até 105 solicitações do eixo simples padrão,
por não necessitar de utilização da camada de base, gerando, portanto, estruturas esbeltas e
economicamente mais viáveis em relação ao procedimento B;



Vias de tráfego meio pesado a pesado com Ncaracterístico superior a 1,5 x 106 em função do
emprego de bases cimentadas, sendo tecnicamente mais adequado do que o procedimento
B.

A figura a seguir mostra o ábaco de dimensionamento de pavimento intertravado a ser utilizado
quando se adota o Procedimento A (ABCP – ET27)
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Figura 5.6: Ábaco de dimensionamento para vias de tráfego leve intertravado espessura
necessária da sub-base. Fonte: Boletim Técnico nº 27 da ABCP.

b) Procedimento B (PCA - Portland Cement Association)
Sendo mais indicado para o dimensionamento de vias de tráfego médio a meio pesado com "N"
típico entre 105 e 1,5 x 106 solicitações, em função da utilização de bases granulares que geram
estruturas mais seguras, adotando o princípio de que as camadas do pavimento a partir do
subleito sejam colocadas em ordem crescente de resistência, de modo que as deformações por
cisalhamento e por consolidação dos materiais reduzam a um mínimo as deformações verticais
permanentes.
A Figura 5.2 e 5.3 a seguir mostra o ábaco de dimensionamento de pavimento intertravado a ser
utilizado quando se adota o Procedimento B (PCA – Portland Cement Association).
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Figura 5.7: Espessura da Base Cimentada em Função do Número “N”. Fonte: IP-06 Prefeitura
Municipal de São Paulo.

Figura 5.8: Espessura necessária de base puramente granular (HBG) – Procedimento B. Fonte:
IP-06 Prefeitura Municipal de São Paulo.
Assim, diante do exposto, em que a via foi classificada como de Tráfego Leve com N característico =
105 o procedimento A é o que melhor se adequa para este tipo de via, sendo assim para este
estudo será adotado para o dimensionamento das vias em pavimento intertravado.
A Tabela 5.22 ilustra a aplicação dos procedimentos descritos.
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Tabela 5.22: Prioridade (p) de utilização dos procedimentos de dimensionamento.

ML-Muito Leve; L – Leve; M-Médio; MP-Meio Pesado; P-Pesado

A seguir, na Tabela 5.23, o método apresenta em função do tráfego, como se determina a
espessura do bloco intertravado e a sua resistência a compressão simples respectivamente.
Tabela 5.23: Espessura e Resistencia dos Blocos de Revestimento.

Para este estudo foi adotado para o dimensionamento do pavimento das vias o Procedimento A.
5.5.2.3 Pressupostos do Dimensionamento


Drenagem

O dimensionamento parte do pressuposto que haverá sempre uma drenagem superficial
adequada, sendo que o lençol d’água subterrâneo deverá estar localizado a pelo menos 1,50
metro em relação ao greide de terraplenagem. Caso esta condição não seja atendida, o mesmo
deverá ser rebaixado através de drenos ou de solução alternativa e submetê-la à aprovação da
Novacap.


Condições das camadas da estrutura do pavimento

O dimensionamento pressupõe, também, que sejam inteiramente satisfeitos os requisitos de
controle e recebimento, conforme as Instruções de execução da NOVACAP.


Infraestrutura das vias

Pressupõe-se que as vias a serem pavimentadas sejam dotadas de toda a infraestrutura, redes
de água e esgoto e captação de água superficial, executadas de acordo com as especificações de
serviço dos órgãos competentes.
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5.5.2.4 Espessuras das Camadas do Pavimento Intertravado - Procedimento A
Via a ser pavimentada com blocos pré-moldados de concreto, classificada como via de Tráfego
Leve (NCaracterístico = 105) em relação à expectativa de solicitações do eixo padrão, para um período
de 10 anos. O valor de CBRProjeto > 7,0%.
Portanto, devido a heterogeneidade dos materias de sub-base e visando dar maior segurança
haverá a necessidade de adoção de uma camada de sub-base com CBR ≥ 30%.


Determinação da espessura da sub-base (ESB)

Da Figura 5.6, empregando o CBR de sub-leito e o tipo de tráfego leve obtêm-se a espessura
mínima de 10 cm com material de sub-base. No entanto, devido a alguma variação de espessura
durante a execução da camada de sub-base, será adotado 12cm, com material de CBR ≥ 30%.


Determinação da camada da base

Para o valor de NCaracterístico = 105, portanto inferior a 1,5 x 106, não é necessária a camada de base.
 Camada de assentamento de areia compactada fica com 5 cm;
 Camada de rolamento com blocos pré-moldados definida em função de tráfego,
conforme Tabela 5.4, em 6,0 cm, com resistência a compressão simples de 35 MPa.


Resumo do dimensionamento – Pavimento Intertravado
 LOCAL: Quinhão 17 Gleba 29;
 VIA: Local Residencial;
 TIPO DE TRÁFEGO: Leve;
 SUBLEITO: CBRproj > 7%;
 ESPESSURA TOTAL 23,00 centímetros.

Tabela 5.24: Resumo das espessuras dos pavimentos para o tráfego leve.
ESTRUTURA DO PAVIMENTO
Espessura (cm)

Camada

6,0

Blocos Concreto com Resistência a Compressão Simples Mpa ≥ 35 MPa

5,0

Areia Compactada

12,0

Sub-base: Solo proveniente de Jazida, CBRmin ≥ 30% (Energia Intermediária
de compactação), GC ≥ 100%

15,0

Regularização do Subleito a 100% do Proctor Normal com CBR > 7%
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5.6

DEMAIS ASPECTOS RELATIVOS AO PARCELAMENTO

5.6.1 POSICIONAMENTO DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
O posicionamento das concessionárias é apresentado no Anexo I.


CEB: Anexo I



CAESB: Anexo I



NOVACAP: Anexo I



SLU: Anexo I

5.6.2 Cronograma de Implantação
O cronograma de implantação das obras previstas para o parcelamento em tela é apresentado,
a seguir.
Tabela 5.25: Cronograma Físico de Implantação de Infraestrutura.
CRONOGRAMA FÍSICO
Quinhão 17 Gleba 29
Item
I
1
2
3
II
1
2
3
III
1
2
IV
1
2
V
1

Descrição
Sistema de Abastecimento de Água
Perfuração de Poço Tubular Profundo
Centro de Reservação
Rede de Distribuição
Sistema de Esgotamento Sanitário
ETE Compacta Modulada de Águas Negra
Redes Coletoras de Águas Cinza - Independente
Redes Coletoras de Águas Negra
Manejo de Dranagem Urbana
Implantação de Microdrenagem (bocas de lobo
PV's e rede coletora)
Implantação de Medidas de controle (poços
infiltração, valas de infiltração etc)
Energia Elétrica e Iluminação Pública
Interligação com redes da CEB
Implantação de infraestrutura de fornecimento
de energia elétrica e iluminação
Manejo de Resíduos Sólidos
Implantação de Infraestrutura

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

MÊS 10

MÊS 11

MÊS 12

5.6.3 Informações a Respeito da Execução da Obra
5.6.3.1 Planta Geral
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Figura 5.9: Planta de uso e ocupação da Gleba.
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Figura 5.10: Exemplo de planta de casa.
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5.6.3.2 Descrição das Ações para Limpeza do Terreno e Movimentos de Terra
Em todos os casos, onde houver necessidade limpeza do terreno e escavações para instalação
de qualquer infraestrutura, a camada de terra vegetal superficial rica em húmus (Topsoil)
deverá ser preservada e colocada ao lado das escavações, para reaproveitamento futuro.
Segundo a Instrução Normativa do IBRAM nº 174/2013, topsoil é todo material resultante do
decapeamento da camada superficial, até 40 cm de espessura, do solo de uma área suprimida
e que contém uma mescla de banco de sementes, raízes e microfauna/flora do solo, todos os
fatores importantes na ciclagem de nutrientes, reestruturação e fertilização do solo. A referida
Instrução Normativa determina que o topsoil, proveniente de áreas onde ocorram supressões
vegetais, deve ser destinado para recuperação das áreas degradadas no Distrito Federal.
A retirada, estocagem e destinação da camada superficial do solo devem ser realizadas
considerando as diretrizes apresentadas pela Instrução Normativa supracitada, à qual
estabelece os procedimentos para o uso de topsoil proveniente de supressões de vegetação
nativa. Esse material deve ser utilizado preferencialmente nas áreas a serem
recuperadas/revegetadas.
A estocagem da camada superficial do solo pode ser feita em cordões ou leiras, de até 1m de
altura, ou em pilhas individuais de 5 a 8 m³ (IBAMA, 1990). As leiras ou pilhas devem ser
revolvidas periodicamente, pois esta prática permite a aeração do solo, visando uma melhor
preservação da atividade biológica. Quando não utilizadas em curto espaço de tempo,
geralmente inferior a um ano, as pilhas devem ser cobertas por serapilheira ou por espécies
herbáceas, implantadas ou espontâneas, para minimizar os efeitos da insolação e lixiviação.
Recomenda-se que a camada superficial do solo seja armazenada por um período máximo de
2 anos, para que não haja perdas significativas em sua qualidade e em seu potencial como
fonte de propágulos (IBAMA, 1990).
Os movimentos de terra deverão respeitar as notas técnicas, especificadas e detalhadas no
projeto de terraplanagem.
5.6.3.3 Localização e Dimensionamento Preliminar do Canteiro de Obras
O canteiro de obras deverá possui guarita, escritório, refeitório, laboratório, escritório de
fiscalização,
vestiários/sanitários,
almoxarifado,
segurança
do
trabalho/sinalização/ambulatório, oficina, lavagem/lubrificação, posto de apoio para
abastecimento e central de resíduos.
Quando da emissão da licença ambiental de implantação, os seguintes documentos técnicos
deverão ser apresentados e aprovados:
Planta de situação do canteiro com indicação dos acessos;
Arranjo geral;
Desenhos abrangendo os elementos contidos nas instalações, contendo planta, cortes e
fachadas;
Especificações dos materiais a serem empregados.
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A localização deste canteiro deverá ser próxima do sistema viário existente, ou seja, da
rodovia DF-001. Assim, sugere-se a instalação do mesmo nas proximidades da Fase 01 do
empreendimento.
5.6.3.4 Descrição de Equipamentos e Técnicas Construtivas
As operações de desmatamento, destocamento, limpeza e implantação de infraestrutura
serão executadas mediante utilização de equipamentos adequados, complementadas com o
emprego dos serviços manuais.
Os equipamentos de maior porte estimados são:


Caminhão basculante;



Caminhão carroceria;



Caminhão espargidor;



Caminhão pipa;



Motoniveladora;



Rolo compressor;



Rolo compactador;



Trator;



Retroescavadeira;



Kombi ou similar.

Os serviços serão executados de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia,
em função do volume de terra a remover, das dimensões, natureza e topografia do terreno e
das obras de infraestrutura.
Se houver interferência com galerias, tubulações ou outras instalações existentes, a empresa
deverá executar proteção, escoramento e/ou sustentação das mesmas, sendo de sua
responsabilidade exclusiva quaisquer danos provocados às referidas instalações.
Deverão ser aproveitadas ao máximo as possibilidades de escavação mecanizada das obras,
tendo em vista redução do tempo de execução.
5.6.3.5 Áreas de Empréstimo e Bota-Fora
Conforme esclarece Terracap (2009), as obras de empréstimo a serem exploradas para a
construção de unidades de infraestrutura devem ser feitas de forma gradativa, à medida que
se necessitar do material. Com isso evitam-se desmatamentos, com a consequente exposição
do solo a processos erosivos, de extensas áreas, às vezes, desnecessárias.
É imperioso normatizar e orientar a utilização e a recuperação das áreas de exploração de
material de empréstimo e promover a recuperação das áreas que se encontram degradadas
ou que forem devastadas pela realização das obras.
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Objetivando reduzir ao mínimo o carreamento de sedimentos para as áreas circunvizinhas às
jazidas, evitando assim turbidez e assoreamento dos cursos d’água, deve ser implementado
um sistema de drenagem, antes da operação das mesmas, que possibilite a retenção destes
sedimentos dentro da área das jazidas.
Todas as encostas tais como taludes das frentes de lavras, das encostas marginais, dos locais
de deposição de rejeitos e dos cortes de estradas, devem ser protegidas, desviando-se as
águas por meio de canaletas.
Deverá ser promovida a recuperação de todas as áreas que forem devastadas com a execução
das obras.
Na fase de operação das obras, as áreas desmatadas devem ser temporariamente cobertas
com palhas, folhas, lascas de madeira, ou similares, de forma a protegê-las contra a erosão do
solo.
Sempre que possível, deve-se preservar os caminhos naturais de água.
De modo geral, a formação ordenada de depósitos de estéril (bota-fora) deve compreender
os seguintes pontos básicos:


limpeza dos terrenos de fundação;



colocação de uma camada de material drenante entre o terreno de fundação e a pilha;



deposição do material em camadas com compactação pelos próprios equipamentos de
transporte ou então convencionais de compactação;



drenagem superficial das bermas e plataformas;



abertura de canais periféricos para evitar que águas de superfície drenem para o depósito;



obedecer a geometria definida por meio de análises de estabilidade;



no caso de materiais erodíveis, proteger os taludes com grama ou película de material
impermeável.

A deposição dos rejeitos em locais adequados deve ser efetuada em curtos períodos de
tempo, a fim de não atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos na exploração da jazida.
A localização das áreas de empréstimo e bota-foras deverá ser definida quando da emissão
da licença ambiental de implantação, com descrição detalhada dos projetos, máquinas
necessárias para as obras e dados das jazidas licenciadas.
5.6.4

Solução dos Resíduos durante a Execução das Obras

Os resíduos sólidos a serem gerados no canteiro de obras e demais unidades da execução das
obras deverão ser coletados em lixeiras nos locais de geração, sendo os mesmos dispostos em
central de armazenagem temporária, permitindo um correto isolamento dos mesmos,
enquanto aguardam o destino final mais apropriado.
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Os resíduos de origem orgânicos gerados deverão ser corretamente destinados, no máximo,
em intervalo semanal, evitando a geração de mau cheiro e de proliferação de vetores. Os
demais resíduos sólidos e líquidos deverão ser destinados conforme volume gerado e
capacidade volumétrica da central de estocagem.
As instalações de tratamento de efluentes domésticos nas edificações do canteiro de obras
serão aproveitadas e, se for o caso, compatibilizadas com as especificações contidas nas
normas da ABNT nº 7.229/93 e nº 13.969/97. Em caso contrário, os efluentes deverão ter
tratamento adequado e destinação indicada em licença ambiental de operação.
Os demais resíduos deverão ser estudados e constarem a sua gestão na licença ambiental de
operação.
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6 CARTOGRAFIA BÁSICA
Os mapas temáticos elaborados durante o estudo para o licenciamento ambiental referente
ao Parcelamento de Solo Urbano Gleba 29, Quinhão 17 da Fazenda Taboquinha (área de 2 ha),
são apresentados no Apêndice I deste documento.
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7

PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Na elaboração de Estudos Ambientais, faz-se necessário elaborar um prognóstico e avaliação
dos impactos ambientais, considerando os efeitos negativos ou positivos sobre os meios físico,
biótico e socioeconômico decorrente da atividade ou do empreendimento. A identificação e
a avaliação dos impactos ambientais positivos e negativos deverão, fundamentalmente,
focalizar as alterações no meio ambiente decorrentes da inserção do empreendimento.
O prognóstico ambiental realizado neste trabalho procurou prever e caracterizar os potenciais
impactos sobre diversos ângulos. Os estudos de campo somados às pesquisas de dados
secundários sobre a região possibilitaram a elaboração deste prognóstico cujo objetivo é dar
conhecimento de uma situação futura, de ocorrência certa ou provável, e assim permitir a
formulação de ações que minimizem efeitos negativos ou potencialize os efeitos positivos
advindos da implantação do empreendimento. Este prognóstico foi elaborado considerandose as alternativas de execução e de não execução do empreendimento.
Este trabalho permitiu que a equipe técnica responsável pela elaboração do presente estudo
se organizasse para estabelecer as ordens de precedência e representatividade dos eventos
decorrentes da implementação do empreendimento, de modo a se estabelecer uma
sistemática de discussões sobre os elementos dos Projetos com potencialidade de gerar
impactos.
No presente capítulo os impactos ambientais serão descritos, quantificados, qualificados e
classificados, de acordo com a etapa do empreendimento, forma, natureza, abrangência,
temporalidade, reversibilidade, importância, magnitude, duração e probabilidade.
7.1

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E SUAS TENDÊNCIAS EVOLUTIVAS, COM E
SEM O EMPREENDIMENTO

Será feita, a seguir, uma análise a partir de comparações, sob aspectos ambientais das
condições da área de inserção do empreendimento entre dois cenários distintos, quais sejam:
•
Primeiro cenário: desconsidera-se a implantação do parcelamento, e considera-se
a evolução do atual modelo de uso e ocupação do solo, considerando-se os resultados
esperados para horizontes de curto, médio e longo prazo;
•
Segundo cenário: considera-se a implantação do parcelamento, avaliando-se os
resultados da intervenção do empreendimento sobre os parâmetros ambientais,
considerando-se os horizontes de curto, médio e longo prazo.
7.1.1

Prognóstico sem a implantação do Empreendimento

Os estudos e levantamentos executados na região do empreendimento mostraram, de
maneira geral, um modelo inadequado de uso e ocupação do solo, com a nítida tendência de
sua continuidade, sendo que parte significativa da estrutura das administrações públicas,
tanto das esferas distrital quanto federal, propiciam condições favoráveis para tal, devido ao
modelo econômico de desenvolvimento adotado no Centro-Oeste.
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Este modelo, baseado no parcelamento urbano do solo para a construção de novas áreas
residências e comerciais, visando o desenvolvimento e crescimento da cidade, é
fundamentando principalmente na destinação de grandes áreas com vegetação natural para
áreas urbanas, que apresentam intensa utilização do solo, desmatando extensas áreas de
vegetação natural de Cerrado em prol do crescimento econômico.
Tais observações permitem o embasamento de uma avaliação configurada na manutenção do
modelo de uso e ocupação do solo com a tendência para o agravamento das questões
relacionadas ao meio ambiente, dando ênfase à inevitável ocupação das áreas remanescentes
do Cerrado, na medida em que as áreas atualmente ocupadas apresentem a inevitável
exaustão de seus potencias de uso.
O modelo vigente de uso e ocupação em Parcelamentos de Solo Urbano na região e no Distrito
Federal, impacta negativamente a região das Regiões Administrativas diretamente afetadas,
assim como a bacia hidrográfica do ribeirão Taboca.
7.1.2

Prognóstico com a implantação do Empreendimento

O modelo proposto de uso e ocupação para o parcelamento de solo urbano, contrapõem o
modelo descrito anteriormente e pode ser avaliado de forma menos subjetiva no presente
volume, pois a matriz de impactos ambientais para o empreendimento se diferencia
positivamente de parcelamentos convencionais existentes na região do Jardim botânico.
Os parcelamentos urbanos assumem entre as categorias das atividades de uso e ocupação do
solo uma significativa importância, principalmente pela atração exercida a diversos segmentos
econômicos da sociedade e aumento das oportunidades de exploração econômica.
O processo de implantação do empreendimento em questão, deverá resultar na aplicação de
medidas compensatórias que proporcionarão o estabelecimento de uma consciência
ambiental sugerida para região.
Do ponto de vista econômico da região, são desencadeados impactos positivos quando dos
incrementos mediados pela geração de empregos e aumento da arrecadação distrital e
federal, oriundos dos impostos arrecadados e dos postos de trabalho criados.
Devido a pequena presença de espécies nativas arbóreas na área do parcelamento, sendo que
estas estão distribuídas de forma esparsa na área e tendo em vista que a área total (2 ha) é
composta basicamente por vegetação campestre, áreas antropizadas e espécies exóticas, não
possuindo fragmentos de vegetação nativa, a implantação do parcelamento não irá afetar de
forma significativa a flora local, tampouco espécies da fauna, tendo em vista que durante os
trabalhos de campos, foram poucos os indivíduos da fauna observados na área do
parcelamento.
Entende-se assim, que a implementação do parcelamento de solo em questão, deverá
proporcionar uma pequena alteração local e regional, com impactos positivos e negativos que
podem ser potencializados no primeiro caso, e minimizados ou controlados no segundo, de
tal forma que sua inserção seja mais um vetor de desenvolvimento e de melhoria da qualidade
de vida.
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7.2

ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

A análise dos impactos ambientais do parcelamento de solo em questão fundamentou-se em
uma metodologia específica e de domínio usual em empreendimentos de parcelamento de
solo, que tem como objetivo identificar, quantificar e qualificar de forma sistemática os
impactos a serem gerados pelo empreendimento quando passíveis de mensuração.
A estruturação dessa metodologia desenvolveu-se a partir da análise integrada sobre os
compartimentos ambientais considerando-se as etapas de implantação do empreendimento,
observadas as determinações do Termo de Referência para elaboração do prognóstico
relativo a este Estudo Ambiental.
As ações geradoras de impactos ambientais guardam estreita correspondência com as
atividades de implantação e operação do parcelamento, e são variáveis dependentes, uma
vez que se vinculam à natureza e ao porte dos mesmos.
Desse modo, é importante a identificação de impactos vinculando-os às características do
empreendimento e à experiência vivenciada no setor imobiliário.
Uma vez definidos os fatores geradores, os impactos foram listados (Check-list) e em seguida
identificados e caracterizados. A seguir, foi elaborada a matriz de avaliação dos impactos, na
qual se apresentam, também, as ações e programas de mitigação, compensação e de
monitoramento responsáveis por minimizar, compensar e acompanhar os impactos a serem
gerados nas fases de planejamento, implantação e operação do parcelamento de solo.
O método “Check-list” foi utilizado para identificar e enumerar os impactos, a partir dos
diagnósticos ambientais específicos para os meios físico, biótico e socioeconômico. Nas listas
de checagem, os impactos são apresentados conforme a fase do empreendimento.
A Matriz de Interação é um método de análise bidimensional dos impactos, em que estes são
avaliados qualitativamente segundo critérios pré-estabelecidos, tais como:
•
Natureza: Indica quando o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P) ou
adversos/negativos (N) sobre o meio ambiente.
•
Forma: Como se manifesta o impacto em questão: se for um impacto direto (D),
decorrente de uma ação do Empreendimento, ou se é um impacto indireto (I), decorrente de
um ou mais impactos gerados direta ou indiretamente.
•
Temporalidade: Diferencia os impactos segundo o tempo de sua manifestação em
relação à ação impactante. Caracterizando-se como de curto prazo (CP), que ocorre após ação
que o desencadeou, ou seja, desde a fase de planejamento, o de médio prazo (MP) cujos
efeitos se fazem sentir após o início da construção da obra, e o de longo prazo (LP) ocorre
após o início da ocupação/operação do parcelamento.
•
Reversibilidade: Classifica os impactos segundo aqueles que, depois de
manifestados seus efeitos, são reversíveis (R), parcialmente reversível (PR) ou irreversíveis (I).
Permite identificar que impactos poderão ser integralmente reversíveis a partir da
implementação de uma ação de reversibilidade ou poderão apenas ser mitigados ou
compensados.
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•
Abrangência: Indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir no local (L), ou seja,
à Área de Influência Direta (AID) do Empreendimento. E os impactos regionais (R) que se
caracterizam como aqueles que se refletem na Área de Influência Indireta (AII).
•
Importância/Significância: Refere-se ao grau de interferência do impacto
ambiental sobre diferentes fatores ambientais, estando relacionada com a relevância
ambiental. Ela é alta (A), média (M) ou baixa (B), na medida em que tenha maior ou menor
influência sobre o conjunto da qualidade ambiental analisada.
•
Magnitude: Exprime a extensão do impacto, através de uma valoração gradual que
se dá ao mesmo, a partir de uma determinada ação do projeto. Ela pode ser classificada como
pequena (P), média (M) ou grande (G), sendo caracterizada gradualmente pela alteração das
características ambientais consideradas.
•
Duração: Indica a permanência do impacto. É considerada permanente (P) quando
não se configura prazo para término da intervenção ou previsão de tecnologia para controle
ou recuperação do impacto, ou pode ser considerada temporário (T), quando há prazo
previsto para seu término, por execução dos trabalhos ou pela disponibilidade de tecnologia
de controle.
•
Probabilidade: Indica a probabilidade de ocorrência do impacto ambiental. É
classificada como de baixa (B), média (M) e alta (A), e apresenta elevado número de aspectos
ambientais associados aos impactos.
A Tabela 7.1 apresenta os critérios utilizados na identificação e qualificação dos impactos
decorrentes da implantação do parcelamento de solo urbano em questão.
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Tabela 7.1: Critérios utilizados na identificação da importância dos impactos.
Importância

Impactos sobre a Biota
Flora

Fauna

Baixa

As espécies da flora afetadas
não são endêmicas, raras,
tombadas, imunes ao corte ou
ameaçadas de extinção.
As formações florestais
afetadas já se encontram
degradadas ou em alto grau
de isolamento.
As formações afetadas são
matas secundárias.

Média

As espécies da flora afetadas
são significativas para a
região, mas não envolvem
espécies endêmicas, raras,
tombadas, imunes ao corte ou
ameaçadas de extinção.
Os remanescentes florestais
afetados não possuem
expressão ecológica
intrínseca, mas representam
parcela significativa dos
remanescentes da região.
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A fauna afetada não
é endêmica, rara ou
ameaçada de
extinção.

A fauna afetada é
significativa para a
região, mas não
envolve espécies
endêmicas, raras ou
ameaçadas de
extinção.

Impactos sobre o Meio Físico

Impactos Socioeconômicos

Possíveis induções de processos erosivos não
alteram a situação da área.
Os recursos hídricos afetados já se
encontram degradados.
Possíveis perdas de terras potencialmente
por movimentação de terra não alteram a
situação regional.

Alterações na oferta de empregos
são insignificantes para a região.
A pressão sobre a infraestrutura já
existente é insignificante para a
região.
As interferências com as atividades
agropecuárias são insignificantes para
a região.
As interferências no cotidiano da
população são insignificantes para a
região.
As interferências com as atividades
econômicas são insignificantes para
a região.

A indução de processos erosivos e de
instabilidade de encostas é pontual, mas
expressiva para a região.
A interferência nos recursos hídricos é
pequena, eles já se encontram
razoavelmente degradados, mas são
importantes para a região.
As mudanças nos parâmetros de qualidade
das águas serão pequenas, mas significativas
para a região.
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A criação de empregos tem uma
importância relativa para a região.
As interferências com as atividades
agrícolas são pontuais, mas
significativas para a região.
A pressão sobre a infraestrutura
existente é pequena, mas a região
não tem possibilidade de atender a
ela.
A interferência no cotidiano da
população é significativa, mas
extremamente localizada.
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Importância

Alta

Impactos sobre a Biota
Flora
As formações florestais
afetadas possuem qualidades
ecológicas intrínsecas, mas as
interferências são pontuais
tornando os impactos pouco
significativos para a região.

As espécies da flora afetadas
são endêmicas, raras ou
ameaçadas de extinção. A
flora possui espécies
tombadas e imunes ao corte.
As formações florestais
afetadas são importantes
remanescentes para a região.
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Fauna

Impactos sobre o Meio Físico

Impactos Socioeconômicos
As interferências com as atividades
econômicas têm uma importância
relativa para a região.

As espécies da
fauna afetadas são
endêmicas, raras ou
ameaçadas de
extinção.

A indução de processos erosivos é
significativa para a região.
A indução de instabilidade é significativa
para a região.
Os recursos hídricos afetados são de grande
importância e encontram-se em boas
condições.
A qualidade das águas possíveis de serem
afetadas é boa.
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A criação de empregos é de grande
significado para a região.
Demanda de criação de nova
infraestrutura.
A interferência com os cultivos e/ou
com a pecuária é de grande
importância para a região.
A interferência no cotidiano da
população representa uma mudança
significativa.
As atividades econômicas afetadas são
de grande importância para a região.
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A Tabela 7.2 apresenta uma síntese do enquadramento de cada impacto, segundo os critérios
mencionados anteriormente, considerando as três etapas de implantação do empreendimento.
•
Planejamento: onde são estabelecidos os primeiros contatos com a região de
interesse e as comunidades ali estabelecidas.
•
Instalação: quando se iniciam as obras de infraestrutura e se dá o estabelecimento
do canteiro principal.
•
Operação: quando os principais impactos já se estabeleceram e quando as ações
iniciais de mitigação, controle e compensação passam a ser desenvolvidas.
Tabela 7.2: Tabela síntese para a avaliação dos impactos ambientais.

Etapas do
Empreendimento

Forma

Natureza

Abrangência

Temporalidade

Reversibilidade

Importância/
Significância

Magnitude

Duração
006501-310RT-006-00

P

Planejamento (desde a fase dos estudos ambientais e de
engenharia, levantamento de campo, até o início da construção do
empreendimento)

I

Instalação (todo o período construtivo do empreendimento)

O

Operação (compreende o período de operação do
empreendimento)

D

Direto

I

Indireto

P

Positivo ou benéfico

N

Negativo

L

Local

R

Regional

CP

Curto Prazo (com início imediato, após a ação que o desencadeou
ou na fase de projeto)

MP

Médio Prazo (ocorre a partir da fase de construção)

LP

Longo Prazo (inicia-se a partir do início da geração/operação da
implantação do empreendimento)

R

Reversível (pode ser revertido através de medidas apropriadas)

I

Irreversível (não pode ser revertido)

PR

Parcialmente Reversível (pode ser parcialmente reversível através
de medidas apropriadas)

B

Baixo grau de comprometimento da qualidade ambiental

M

Médio grau de comprometimento da qualidade ambiental

A

Alto grau de comprometimento da qualidade ambiental

P

Pequena (considerada inexpressiva)

M

Média (considerada expressiva)

G

Grande (considerada muito expressiva levando à descaracterização
das características ambientais consideradas)

P

Permanente
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Probabilidade

7.3

T

Temporário

B

Baixa

M

Média

A

Alta

METODOLOGIA PARA PROPOSIÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES MITIGADORAS
OU COMPENSATÓRIAS

Após a identificação e avaliação dos impactos gerados, foi realizada a indicação de programas e
planos de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, qualificando
e quantificando os fatores e parâmetros a serem considerados. Há que se destacar que o
conjunto dos Programas Ambientais propostos traz medidas destinadas a prevenção, correção
ou compensação dos impactos ambientais negativos e potencialização dos positivos,
identificados no capítulo de Diagnóstico Ambiental.
Estes Programas Ambientais propostos, em uma fase posterior, deverão contar com maior grau
de detalhamento, com a participação efetiva e atuante dos órgãos e entidades intervenientes,
compondo o Projeto Básico Ambiental (PBA) a ser elaborado na fase posterior a emissão da
Licença Pérvia. Conforme as características dos impactos identificados, os Programas assumirão
as seguintes naturezas:
•
Preventiva: com ações para os impactos negativos que podem ser evitados, reduzidos
ou controlados, mediante a adoção antecipada de medidas de controle;
•
Corretiva: visando a mitigação de impactos através de ações de recuperação e
recomposição das condições ambientais satisfatórias e aceitáveis, basicamente com atividades
de monitoramento;
•
Compensatória: destinando-se a impactos irreversíveis, onde há perda de recursos e
valores ecológicos, pela melhoria de outros elementos, compensando a realidade ambiental da
área e;
•
Potencializadora: que intensifica as condições ambientais favoráveis advindas da
implantação do empreendimento.
A estruturação dos Programas Ambientais compreende a exposição de sua justificativa, os
objetivos pretendidos, os procedimentos metodológicos, os órgãos intervenientes na sua
implementação e a atribuição da responsabilidade de sua execução e o cronograma proposto de
implantação.
Caberá ao empreendedor a responsabilidade de implantação dos Programas, articulando-se com
os possíveis agentes e formalizando instrumentos de parceria ou de repasse de atribuições.
7.4

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Essa fase dos trabalhos foi iniciada a partir de uma análise e discussão sobre os impactos
ambientais advindos da instalação do empreendimento, tendo como base os dados primários
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(levantamento de campo) dos estudos ambientais realizados nas áreas de influência direta e
indireta e também a base de dados secundária utilizada no diagnóstico ambiental.
Os estudos de campo somados às pesquisas de dados secundários sobre a região, possibilitaram
a elaboração deste prognóstico cujo objetivo é dar conhecimento de uma situação futura, de
ocorrência certa ou provável, e assim permitir a formulação de ações que minimizem efeitos
negativos ou potencialize os efeitos positivos advindos da implantação do parcelamento de solo
urbano.
O trabalho inicial permitiu que a equipe técnica responsável pela elaboração do presente estudo
se organizasse para estabelecer as ordens de precedência e representatividade dos eventos
decorrentes da implementação do empreendimento, de modo a se estabelecer uma sistemática
de discussões sobre os elementos dos Projetos com potencialidade de gerar impactos.
A seguir são descritos detalhadamente os impactos sobre os meios físico, biótico e
socioeconômico, bem como sua classificação e avaliação, a partir de uma listagem de
identificação dos mesmos.
7.5

IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos sobre o meio
físico, a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 7.3, esses impactos são
identificados e apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são descritos
em detalhe.
Os impactos ambientais sobre o meio físico foram divididos em função da fase de
desenvolvimento do projeto, ou seja, há impactos ambientais que ocorrem exclusivamente na
fase de planejamento, outros na fase de instalação ou operação e impactos que ocorrem em
ambas as fases.
Tabela 7.3: Listagem de impactos sobre o Meio Físico de acordo com sua etapa de ocorrência no
empreendimento.
Fases do Empreendimento

Impactos

Instalação (I)

Revolvimento e retirada da camada superficial dos solos
Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização
superficial
Geração de resíduos sólidos

Instalação e Operação (I/O)

Alteração da qualidade do ar devido a emissão de material
particulado

7.5.1

Revolvimento e retirada da camada superficial dos solos

Este impacto ocorre por ocasião da implantação das obras de infraestrutura do
empreendimento, particularmente em consequência das ações de terraplanagem.
Esta atividade poderá ocasionar, durante a fase de implantação das obras de infraestruturas, a
compactação do solo. Em condições desfavoráveis, aliadas à chuva, são promotoras de
006501-310RT-006-00
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modificações do relevo e das drenagens, diminuição da infiltração, aumento do escoamento
superficial e dos processos erosivos, sedimentação e assoreamento dos corpos d’água.
Poderá ocorrer compactação do solo nas atividades que envolvam a utilização de determinados
veículos e máquinas, como caminhões e tratores, para limpeza do terreno (trator de esteira,
grade de limpeza), manutenções, preparo do solo, dentre outras.
Em consequência à compactação da camada superficial do solo está o processo conhecido como
run-off, que é a baixa infiltração da água, ocasionado pela dificuldade de infiltração da água das
chuvas pela baixa capacidade de infiltração que no caso em tela pode se dar tanto tipo de solo
predominante na área (Cambissolo - Figura 7.1) quanto pelo seu grau de compactação.

Figura 7.1: Mapa de Pedologia AID
A infiltração é considerada um processo chave no comportamento dos solos, já que determina a
formação do escoamento superficial e sub superficial. A água infiltrada e retida nas partículas do
solo constitui a umidade do solo, que é absorvida pelas raízes das plantas e devolvida, em grande
parte, para a atmosfera mediante o processo de evapotranspiração. A água infiltrada que não
fica retida nas partículas do solo se move através do solo, atingindo os aquíferos, rios ou drenos
superficiais.
Assim, quando a estrutura física do solo é alterada e o processo de infiltração e retenção de água
diminuído, o processo de erosão passa a ocorrer de forma acelerada principalmente por se tratar
de local com alto risco de perda de solos por erosão (Figura 7.2). Os efeitos resultantes
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normalmente são expressos por sulcos, ravinas e voçorocas, estas últimas responsáveis por
situações extremas de impactos.

,
Figura 7.2: Mapa de risco ecológico de perda de solo por erosão
7.5.1.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Para este impacto sugere-se a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD), aliado à gestão sustentável da obra.
Tabela 7.4: Resumo referente ao revolvimento e retirada da camada superficial dos solos.
Classificação do Impacto

Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Durante a instalação do empreendimento

Forma

D

Diretamente sobre os solos

Natureza

N

Alterações significativas na estrutura superficial do
solo

Abrangência

L

Nos locais de retirada e revolvimento de material e
nas fundações das infraestruturas e das edificações
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Classificação do Impacto

Legenda

Avaliação do Impacto

Temporalidade

LP

Eventuais processos erosivos ou de lixiviação serão
sentidos a longo prazo após a ocorrência do impacto
em estudo

Reversibilidade

PR

Parcialmente reversível, desde que os programas de
mitigação sejam aplicados

Importância/Significância

M

Impacto moderado e restrito a locais específicos do
empreendimento

Magnitude

P

Mudança pouco expressiva das características
ambientais consideradas

Duração

P

A compactação do solo não é reversível naturalmente
e há efeitos permanente e a longo prazo

Probabilidade

M

Alta, pois é inerente ao processo de construção das
edificações e infraestruturas

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.5.2

Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização superficial

A impermeabilização consiste na cobertura do solo pela construção de habitações, estradas e
outras ocupações, reduzindo a superfície do solo disponível para realizar as suas funções,
nomeadamente a infiltração de águas superficiais e principalmente de águas pluviais. As áreas
impermeabilizadas podem ter grande impacto nos solos circundantes por alteração dos padrões
de circulação da água subterrâneas e aumento de fragmentação da biodiversidade e seus
ecossistemas.
O aumento da impermeabilização do solo é inevitável, em grande parte determinado pela
ausência de estratégias de ordenamento do território, que não tomam em consideração os
efeitos da perda de solos insubstituíveis, quer ao nível da produção alimentar, quer ao nível da
conservação da natureza e controle de cheias. As consequências da impermeabilização no
empreendimento serão de baixo impacto, uma vez que o empreendimento é de pequeno porte,
ocupando apenas 2 hectares (Figura 7.3)
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Figura 7.3: Áreas a serem impermeabilizadas.
7.5.2.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Devido aos impactos da impermeabilização superficial do solo, recomenda-se a adoção do
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Tabela 7.5: Resumo referente à redução de permeabilidade do solo em função da
impermeabilização superficial.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I/O

Durante a construção das infraestruturas do
empreendimento e da operação

Forma

D

Impacto advindo da pavimentação e instalação de
demais estruturas

Natureza

N

Alterações negativas significativas na estrutura do
solo

Abrangência

L

Diretamente nos locais das infraestruturas,
edificações e vias de acessos

Temporalidade

CP

Se dá logo após a instalação da pavimentação e
instalação de demais estruturas

Reversibilidade

I

Situação irreversível
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Importância/Significância

B

Impacto de baixa importância devido a pequena área
utilizada para a instalação das infraestruturas

Magnitude

P

Devido à baixa taxa de ocupação do empreendimento,
a magnitude é pequena

Duração

P

Modificações de caráter permanente

Probabilidade

A

Extremamente necessário para implantação do
empreendimento

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.5.3

Geração de resíduos sólidos

Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. A partir deste
contexto se faz necessário à aplicabilidade de um plano de controle dos resíduos sólidos a fim de
resolver os problemas derivados que os mesmos trazem aos empreendimentos de um modo
geral, buscando sempre alternativas de embasamento tecnológico, considerando eficazes as
mudanças sociais, econômicas e culturais de todos, e assim, colaborando numa tomada de
decisões que possam de forma ambientalmente correta minimizar as adversidades causadas pela
exposição inadequada dos resíduos.
Na área do empreendimento, durante a fase de construção das infraestruturas e durante a fase
de operação, alguns dos impactos ambientais decorrentes da disposição irregular dos resíduos
poderão ser evidenciados e plenamente visíveis, causando os seguintes problemas:
assoreamento de córregos, chorume, mau-cheiro, queimada, doenças, qualidade do ar,
esgotamento dos recursos naturais, acumulo de entulhos, segurança e o bem-estar da população
entre outros.
Estes impactos deverão ocorrer necessariamente com a viabilização do empreendimento, sendo
o maior problema constatado depois de alcançada a população de saturação. Grandes volumes
de resíduos potencialmente recicláveis podem ser gerados, uma vez que se trata de área
residencial e comercial, sendo recomendável a implantação do sistema de coleta seletiva pelo
governo.
A indústria da construção civil é a que mais explora recursos naturais e a que gera mais resíduos.
Em termos de composição, os resíduos da construção civil são uma mistura de materiais inertes,
tais como concreto, argamassa, madeira, plásticos, papelão, vidros, metais, cerâmica e terra. A
implantação do empreendimento levará a produção destes resíduos, os quais deverão ser
destinados conforme Resolução CONAMA nº 307/02, alterada pela Resolução CONAMA nº
348/04.
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7.5.3.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Quanto a geração de resíduos, é recomendado a adoção do Programa de Adequação de
Infraestrutura de Apoio às Obras, buscando reduzir o volume de resíduo gerado, e associado a
esse, um Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, para administrar
a geração e deposição final do lixo.
Tabela 7.6: Resumo referente a geração de resíduos sólidos.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I/O

Ocorre durante a fase de construção e
ocupação/operação do empreendimento

Forma

D

Direto, decorrente desde a geração a destinação final
do resíduo

Natureza

N

Disposição irregular dos resíduos

Abrangência

L

Na área do empreendimento

Temporalidade

CP

Se dá logo no início da fase de construção e ocupação
do empreendimento

Reversibilidade

R

Com aplicação de medidas mitigadoras e um
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Importância/Significância

M

Impacto de média importância devido ao pequeno
tamanho da área

Magnitude

M

Pode acarretar em outros impactos

Duração

P

Com manejo adequado torna-se temporário, mas os
efeitos são observados em logo prazo

Probabilidade

M

Pequenos volumes de resíduos gerados devido ao
pequeno tamanho da área

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.5.4

Alteração da qualidade do ar devido a emissão de material particulado

A redução da poluição atmosférica requer a adoção de estratégias próprias para fontes e tipos
específicos de poluentes. Estratégias razoáveis para o controle da poluição atmosférica são
aquelas que visam reduzir, coletar, capturar ou reter os poluentes antes que eles atinjam a
atmosfera.
Durante a fase de instalação do parcelamento e construção de edificações, a movimentação de
máquinas e os respectivos movimentos de terra, provocarão ruídos e vibrações e elevarão a
concentração de particulados no ar, fato este que se tornará mais relevante durante a estação
seca. Esse impacto será mais evidente durante a fase de implantação que na fase de operação.
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Entretanto, este impacto tende a ser localizado, restrito à própria área onde o empreendimento
se insere e desaparecerá quando se encerrarem as obras.
7.5.4.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Este impacto, por ser de abrangência local e reversível naturalmente, sugere-se a adoção de um
Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras, para fazer a gestão sustentável da
obra, e medidas mitigadoras paliativas como a irrigação das áreas de terraplenagem diariamente,
principalmente durante os períodos da seca, para evitar a emissão de partículas sólidas.
Tabela 7.7: Resumo referente a alteração da qualidade do ar devido a emissão de material
particulado.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Ocorre tanto na fase de instalação devido as
escavações, supressão da vegetação e movimentação
de máquinas

Forma

I

Impacto advindo da movimentação de máquinas e da
supressão da vegetação

Natureza

N

Risco a saúde humana e a biota devido a poluição do
ar

Abrangência

L

Na área de construção das infraestruturas e
edificações

Temporalidade

CP

Se dá logo no início da fase das intervenções durante
a fase de instalação cessando na fase de operação

Reversibilidade

PR

Parcialmente reversível com a adoção de medidas
mitigadoras

Importância/Significância

B

Baixo grau de comprometimento da qualidade
ambiental

Magnitude

P

Somente nos locais de obras e entorno imediato

Duração

T

Ocorre apenas enquanto durarem as obras

Probabilidade

M

Ocorrerá durante a instalação do empreendimento

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.6

IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos no meio biótico,
a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 7.8, esses impactos são identificados e
apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são descritos em detalhe.
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Os impactos ambientais sobre o meio biótico foram divididos em função da fase de
desenvolvimento do projeto, ou seja, há impactos ambientais que ocorrem exclusivamente na
fase de planejamento, outros na fase de instalação ou operação e impactos que ocorrem em
ambas as fases.
Tabela 7.8: Listagem de impactos sobre o Meio Biótico de acordo com sua etapa de ocorrência
no empreendimento.
Fases do Empreendimento

Impactos

Instalação (I)

Redução da cobertura vegetal devido a supressão da vegetação
Perturbação/Afugentamento da Fauna Terrestre

Instalação e Operação (I / O)

Alterações no microclima
Perda da Biodiversidade Local

7.6.1

Redução da cobertura vegetal devido a supressão da vegetação

A supressão da vegetação ocorrerá a partir da implantação das infraestruturas básicas de apoio
à construção do empreendimento, fase em que será feita a abertura de vias de acesso, limpeza
das áreas destinadas ao canteiro de obras e áreas destinadas à instalação das edificações, etc.
A implantação das infraestruturas do empreendimento implica na retirada da vegetação,
havendo impactos parcialmente reversíveis para as áreas ocupadas por vegetação. Todavia, é
muito importante ressaltar que devido a pequena presença de espécies nativas arbóreas na área
do parcelamento, sendo que estas estão distribuídas de forma esparsa na área e tendo em vista
que a área total (2 ha) é composta basicamente por vegetação campestre, áreas antropizadas e
espécies exóticas, não possuindo fragmentos de vegetação nativa, a implantação do
parcelamento não irá afetar de forma significativa a flora local (Figura 7.4).
A retirada da vegetação implica em impactos diretos nas funções ecológicas destas áreas, tais
como diminuição da proteção do solo e refúgio da fauna, bem como promoverá significativas
alterações no ciclo hidrológico (evapotranspiração, escoamento superficial, infiltração) e redução
da biodiversidade local.

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 270

Página 267

Figura 7.4: Áreas a serem suprimidas.
7.6.1.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Como medida compensatória para a supressão da vegetação será desenvolvida o Programa de
Compensação Florestal em consonância com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas,
com vistas à reposição da vegetação suprimida na AID do empreendimento e/ou em áreas
contíguas. Não obstante, será elaborado e executado o Programa de Controle e Monitoramento
da Supressão Vegetal, cujas atividades propostas garantirão que as ações de supressão sejam
executadas de forma consciente, otimizada e restrita às áreas realmente necessárias à
implantação/instalação do empreendimento.
Tabela 7.9: Resumo referente a redução da cobertura florestal devido a supressão da vegetação.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Impactos concentrados principalmente na fase de
instalação do empreendimento

Forma

D

Impacto direto sobre a vegetação

Natureza

N

Supressão da vegetação influenciará na redução de
habitats com desdobramentos sobre a
biodiversidade, a fauna, etc.

Abrangência

L

Impacto localizado em parte da AID

Temporalidade

CP

Se dá antes início da fase de construção e ocupação
do empreendimento
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Reversibilidade

PR

Parcialmente reversível a partir do cumprimento da
compensação florestal

Importância/Significância

B

Baixo grau de importância devido a presença de
poucas espécies arbóreas nativas

Magnitude

P

Pequena, pois a supressão será executada apenas em
algumas áreas dentro AID do empreendimento

Duração

P

Permanente, mesmo após instalação da
infraestrutura e das edificações componentes do
empreendimento

Probabilidade

A

A supressão da vegetação é imprescindível às
instalações do empreendimento e demais estruturas
de apoio

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.6.2

Perturbação/Afugentamento da Fauna Terrestre

Este impacto está relacionado principalmente a fatores como a supressão da vegetação, ao
aumento gradativo do nível de ruído resultante da movimentação de veículos, das escavações,
do aumento de pessoas na área de influência do empreendimento, além do aumento na
utilização das estradas de acesso aos canteiros de obras.
O aumento da circulação de pessoas e atividades pode resultar na atração de animais domésticos
ou sinantrópicos que atuam como predadores, competidores e vetores de enfermidades. Além
disso, espécies hemissinantrópicas como os gambás (Didelphis sp) e diversos gaviões (como
Carcarás), também poderão ser atraídos durante as atividades das obras como o desmatamento,
devido ao afugentamento de pequenos vertebrados como serpentes, lagartos e roedores.
Estes eventos interferem negativamente na permanência dos vertebrados terrestres,
principalmente aves e mamíferos, que tendem a se deslocar para outras áreas, podendo ocorrer
o afugentamento da fauna, afetando temporariamente a estabilidade das assembleias de
vertebrados terrestres da região.
7.6.2.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Espera-se minimizar este impacto com a execução do Programa de Afugentamento e Resgate de
Fauna. Com isso, espera-se obter as respostas da forma com esta comunidade é afetada e
afugentada pelos processos de construção nas fases de instalação e operação.
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Tabela 7.10: Resumo referente à perturbação/afugentamento da fauna terrestre.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I/O

Durante a fase de instalação aparecerá de forma
mais intensa, diminuindo na operação do
empreendimento.

Forma

D

A emissão sonora de nível elevado, vibrações e
movimentação de terra no ambiente terrestre, é
agente de stress que impactam diretamente a fauna

Natureza

N

Acarreta o deslocamento da fauna terrestre,
podendo reduzir temporariamente a diversidade da
área de influência direta.

Abrangência

L

Nas proximidades dos canteiros e estruturas

Temporalidade

CP

Concomitante ao início das obras

Reversibilidade

PR

É parcialmente reversível e termina com o fim das
obras e se reverte ao longo da operação

Importância/Significância

B

Este impacto é de baixa importância, devido ao
provável afastamento temporário da fauna e ao
tamanho diminuto da área do empreendimento

Magnitude

P

Magnitude pequena devido a pequena área afetada
dentro da AID

Duração

T

Permanece até mesmo após o fim da operação

Probabilidade

B

Probabilidade baixa de ocorrência devido a natureza
do empreendimento e a pouca presença de fauna na
AID

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.6.3

Alterações no microclima

A vegetação atua como importante filtro, amenizando a quantidade de radiação solar incidente
sobre a superfície terrestre, assim, áreas com cobertura vegetal e áreas com cobertura artificial,
apresentam respostas diferenciadas quanto à absorção e reflexão desta radiação. Alteração dos
padrões de absorção e mudanças na cobertura vegetal podem afetar o microclima, uma vez que
a atmosfera é sensível às características da superfície em escala terrestre local a global.
A supressão da vegetação da ADA do empreendimento, além da redução drástica da
evapotranspiração implicará no aumento progressivo da exposição do solo à radiação solar,
promovendo um efeito negativo na evaporação, fator que condicionará um aumento da
temperatura e consequente redução da umidade relativa do ar.
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7.6.3.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Como forma de reduzir tal impacto, esforços deverão ser empreendidos no sentido da
manutenção da vegetação exterior à AID do empreendimento, a partir de ações específicas. Não
obstante, os Programas de Compensação Florestal e Recuperação de Áreas Degradadas, em
ações conjuntas, deverão contemplar ações para minimizar este impacto.
Tabela 7.11: Resumo referente a alterações no microclima.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I/O

Impacto será originado pelas atividades de instalação
propagando-se para a etapa de operação

Forma

I

Impacto indireto proveniente das atividades de
supressão da vegetação e instalação do
empreendimento

Natureza

N

Sobre a fauna e flora nativa, além da população que
habitará a região

Abrangência

L

Incidirá sobre a AID do empreendimento

Temporalidade

LP

As alterações no microclima serão evidenciadas após a
consolidação das alterações na ocupação do solo

Reversibilidade

R

Reversível a partir da manutenção de áreas verdes,
áreas contendo vegetação nativa e revegetação de áreas
degradadas

Importância/ Significância

B

Impacto de baixa importância pelo tamanho do
empreendimento

Magnitude

P

Impacto de pequena magnitude pelo tamanho do
empreendimento

Duração

P

A partir da remoção da vegetação para implantação de
da infraestrutura do empreendimento se tornará
permanente

Probabilidade

M

A supressão necessariamente implicará na alteração
microclimática local

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.6.4

Perda da Biodiversidade Local

A redução das áreas vegetadas altera o equilíbrio dinâmico dos processos naturais que regem as
populações vegetais e animais, as quais competem pelos recursos disponíveis escassos,
prevalecendo àquelas espécies melhor competidoras.
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A redução das populações de polinizadores, dispersores zoocóricos e até mesmo de patógenos e
predadores implica em menores taxas de natalidade, e a longo prazo podem levar à degradação
ambiental intensa, reflexo de taxas de mortalidade altas em relação ao recrutamento de novos
indivíduos. Simultaneamente, pode ocorrer o estabelecimento de espécies oportunistas,
comumente de gramíneas de origem exóticas, corroborando para a depauperação da estrutura
da vegetação ao restringir a regeneração natural.
7.6.4.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Os impactos serão mitigados mediante a aplicação do Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD).
Tabela 7.12: Resumo referente a perda da biodiversidade local.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I/O

O impacto acontece na fase de instalação e
operação do empreendimento

Forma

I

Impacto indireto proveniente das atividades de
supressão vegetal

Natureza

N

A perda de biodiversidade pode ocasionar extinção
local de espécies ou declínio de sua população

Abrangência

L

Esse impacto ocorre em escala local, abrangendo
pequenas áreas restritas a AID

Temporalidade

LP

Ocorrerá com maior intensidade em curto espaço de
tempo, entretanto, após a supressão ainda não
haverá tempo de recuperação da biodiversidade
local

Reversibilidade

PR

Parcialmente reversível mediante programas de
controle ambiental

Importância/ Significância

B

Aspecto de baixa importância devido ao pequeno
tamanho da área do parcelamento (2 ha)

Magnitude

M

Impacto de magnitude pequena, considerando o
tamanho diminuto da AID

Duração

P

Permanente

B

Probabilidade baixa de ocorrer devido a pequena
área que será afetada pelo empreendimento e
devido à pouca presença de indivíduos da fauna

Probabilidade

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.7

IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos no meio
socioeconômico, a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 7.13, esses impactos
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são identificados e apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são
descritos em detalhe.
Os impactos ambientais sobre o meio socioeconômico foram divididos em função da fase de
desenvolvimento do projeto, ou seja, há impactos ambientais que ocorrem exclusivamente na
fase de planejamento, outros na fase de instalação ou operação e impactos que ocorrem em
ambas as fases.
Tabela 7.13: Listagem de impactos sobre o Meio Socioeconômico de acordo com sua etapa de
ocorrência no empreendimento.
Impactos

Etapas do Empreendimento
Planejamento e Instalação
(P/I)

Geração de expectativa na população
Ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

Instalação (I)

Aumento das receitas tributárias e transferências de mercadorias
Mercado Imobiliário e incremento nas atividades comerciais
Instalação e Operação (I/O)

Mobilização de Mão de obra e geração de emprego
Sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos resíduos
sólidos

Operação (O)

7.7.1

Pressão sobre o sistema viário e adensamento populacional

Geração de expectativa na população

A perspectiva de instalação de um empreendimento deste tipo pode, inevitavelmente, gerar
diferentes expectativas na população, especialmente para os residentes na área de influência
direta do empreendimento. Se bem administradas, tais expectativas podem ser positivas, tendo
em vista a possível criação de fontes de emprego e a valorização dos imóveis da região.
Contudo, se não ocorrer o gerenciamento necessário, pode gerar certa insegurança por parte da
comunidade, especialmente com relação aos impactos relacionados ao potencial de atração de
população de outros locais para a região.
7.7.1.1 Medidas Potencializadoras
Como medida mitigadora sugere-se a realização de ações de comunicação social para integração
da comunidade local durante o planejamento. Estas iniciativas, têm o intuito de considerar as
visões e as expectativas existentes na região acerca do empreendimento, visando dissipar
dúvidas e promover uma aproximação do empreendedor com a comunidade em geral.
Para tanto, deverão ser realizadas reuniões com a comunidade, com o poder público e entidades
locais para esclarecimentos necessários, objetivando dissipar as expectativas exacerbadas,
explicando, de forma didática e acessível, os potenciais impactos do empreendimento, assim
como as ações para minimizar e controlar esses impactos. Com o intuito de mitigar o possível
impacto social de alterações nas relações sociais, prognosticado neste relatório, são previstas as
seguintes ações:
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•
Divulgação, por meio de material informativo, que apresente as características do
empreendimento, seu cronograma e suas particularidades;
•
Estabelecimento de canal de comunicação entre os envolvidos no empreendimento
e a população circunvizinha.
Essas ações serão executadas por meio dos programas ambientais que de maneira
complementar deverão mitigar os impactos negativos. Dentre os programas propostos, destacase o Programa de Comunicação Social como principal fonte das ações propostas.
Tabela 7.14: Resumo referente a geração de expectativa na população.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

P/I

A partir da divulgação do empreendimento, poderá
ocorrer uma maior expectativa na população local

Forma

D

É impacto direto, pois a expectativa será criada a
partir da notícia sobre o empreendimento

Natureza

P

Positivo, pois poderá gerar valorização de imóveis na
região

Abrangência

R

A divulgação do empreendimento poderá ter
repercussão em outras localidades

Temporalidade

MP

Médio prazo, pois leva-se um determinado tempo
até que notícia sobre o novo empreendimento gere
alguma expectativa na população local

Reversibilidade

I

A expectativa será gerada independente de qualquer
ação realizada

Importância/Significância

A

Não se deve deixar a comunidade sem um
posicionamento oficial do empreendedor

Magnitude

M

Média, visto que gera preocupação/expectativa na
comunidade local

Duração

T

À medida que as ações foram sendo realizadas, as
dúvidas e questionamentos serão sanados

Probabilidade

A

Cada pessoa receberá a notícia sobre o
empreendimento de forma diferente, porém a
expectativa será criada

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.7.2

Ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

De acordo com o Art. 19 da Lei Federal nº 8.213/1991, acidente de trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho.
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O acidente do trabalho é definido sob dois aspectos: primeiro, em termos de prevenção ou o
conceito prevencionista e, segundo, em termos legais. No primeiro caso, o acidente de trabalho
pode ser definido por qualquer ocorrência não desejada que modifique ou põe fim a um trabalho,
ocasionando perda de tempo, danos materiais, danos físicos parciais ou permanentes ou morte,
ou, ainda, conjunto de ações concomitantes.
Os acidentes trabalhistas não causam repercussões apenas de ordem jurídica. Nos acidentes
menos graves, em que o empregado tenha que se ausentar por período inferior a quinze dias, o
empregador deixa de contar com a mão de obra temporariamente afastada em decorrência do
acidente e tem que arcar com os custos econômicos da relação de empregado.
Além disso, os acidentes de trabalho geram custos para o Estado, onde o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) tem que administrar a prestação de benefícios, tais como auxílio-doença
acidentário, auxílio-acidente, habilitação e reabilitação profissional e pessoal, aposentadoria por
invalidez e pensão por morte.
Destaca-se que todo acidente de trabalho é aquele ato que ocorre quando o empregado estiver
a serviço do patrão ou da empresa, inclusive no percurso indo ou voltando do local de trabalho.
Durante as fases de implantação e operação do empreendimento, os trabalhadores poderão se
expor a este tipo de impacto negativo, uma vez que pode afetar diretamente a saúde do
trabalhador, trazendo prejuízos à capacidade laborativa e transtornos ao seu cotidiano. Para que
isso não ocorra, o empreendedor deve garantir a segurança do trabalhador em todas as
atividades laborais.
7.7.2.1 Medidas Compensatórias e Mitigadoras
Obras como as do empreendimento em estudo apresentam uma série de fatores de risco que
precisam ser gerenciados para evitar acidentes com seus colaboradores. A prevenção é uma das
principais medidas adotadas nestes locais de trabalho e o acompanhamento da rotina de
trabalho no canteiro de obras é fundamental para a adoção de medidas de segurança cabíveis,
como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs), além de cuidados
ambientais necessários.
A legislação brasileira vem se tornando cada vez mais rígida no que diz respeito à segurança dos
trabalhadores, além de normativas que são criadas com o objetivo de garantir a integridade física
dos colaboradores de empresas, com cuidados específicos em cada área de atuação. Outro tema
que deve ser abordado são os cuidados com o ambiente no local de trabalho, visando à
preservação e a higiene do canteiro de obras, como a separação e o correto destino dos resíduos
sólidos gerados.
O acúmulo destes resíduos proporciona esconderijos para animais peçonhentos, que acabam se
escondendo embaixo de entulhos e restos da obra, podendo vir a causar algum acidente em caso
de contato com o funcionário. Para reverter esta situação, recomenda-se a completa obediência
a legislação trabalhista e a utilização de EPI’s adequados para todos os trabalhadores envolvidos
na obra.
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Tabela 7.15: Resumo referente a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I

Tende a ocorrer na fase de implantação do
empreendimento

Forma

D

Com o manuseio de equipamentos de trabalho,
poderão ocorrer acidentes

N

Negativo, uma vez que pode afetar diretamente a
saúde do trabalhador, trazendo prejuízos à
capacidade laborativa e transtornos ao seu cotidiano

Abrangência

L

A abrangência deste impacto é local/pontual,
afetando o trabalhador e demais atividades do
canteiro de obras

Temporalidade

CP

A operação das atividades do canteiro de obras
poderá expor os trabalhadores a este tipo de
impacto a partir do início das obras

Reversibilidade

PR

O uso de EPIs ajudará a amenizar este tipo de
impacto

Importância/Significância

M

Média, pois a segurança do trabalhador deverá ser
garantida pelo empreendedor em todas as
atividades laborais

Magnitude

P

Pequena, devido ao pequeno tamanho da área do
empreendimento e pequeno número de
funcionários

Duração

T

Temporária, pois os maiores riscos estão atrelados à
fase de construção do empreendimento

Probabilidade

B

Com a adoção das medidas mitigadoras e dos
programas, a probabilidade deste impacto ocorrer é
baixa

Natureza

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.7.3

Aumento das receitas tributárias e transferências de mercadorias

O aumento na arrecadação tributária, decorrente das atividades geradas no empreendimento,
tais como a de uso misto, podem refletir-se nas atividades comerciais. O aumento da demanda
por bens e serviços impulsionará a um desenvolvimento de novos negócios e, consequente,
maior geração de emprego e renda, constituindo-se num impacto positivo.
Na atual conjuntura, a crise econômica provocou uma baixa capacidade de arrecadação de
tributos. Com maior circulação de dinheiro, outros benefícios poderão ser vistos, como
reinvestimentos na infraestrutura, aumento no poder de compra dos moradores, etc.
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A maior circulação de dinheiro poderá fomentar a instalação de novos negócios na região,
permitindo a ampliação destas atividades econômicas. A fase de instalação e operação do
empreendimento tenderá ao aumento da receita tributária e a transferências de mercadorias,
gerando incremento nas receitas.
7.7.3.1 Medidas Potencializadoras
Como medida potencializadora, recomenda-se desenvolver no âmbito do Programa de
Comunicação Social, esclarecimentos junto à população quanto à quantidade, ao perfil e à
qualificação da demanda de produtos e serviços para as obras, bem como priorizar a contratação
de trabalhadores e empresas locais e das comunidades próximas ao empreendimento.
Tabela 7.16: Resumo referente ao aumento das receitas tributárias e transferência de
mercadorias.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I/O

Ocorrerá nas fases de instalação e operação do
empreendimento

Forma

D

As atividades desenvolvidas no canteiro de obras,
bem como a atração da população local e operação
permitirão incrementar as receitas locais

Natureza

P

O aumento na receita e as transferências de
mercadorias são positivos para economia regional

Abrangência

R

Os benefícios poderão ser vistos na região

Temporalidade

MP

Se dá a partir do início das obras e se intensifica com
a ocupação gradativa do empreendimento

Reversibilidade

I

Mesmo após a finalização da obra deverá ocorrer
um incremento de pessoas e negócios na região em
estudo, mas com as atividades mistas do
empreendimento, ocorrerá um incremento no
comércio e serviço local

Importância/Significância

M

Com maior circulação de dinheiro na região, outros
benefícios poderão ser vistos

Magnitude

M

Mudanças significativas no mercado e na economia
local

Duração

P

Após a finalização da obra a etapa de operação
continuará a trazer pessoas e negócios na região em
estudo

Probabilidade

M

As atividades desenvolvidas, bem como a atração da
população local, permitirão incrementar as receitas
municipais e/ou locais

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.
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7.7.4

Incremento no mercado Imobiliário e nas atividades comerciais

O desenvolvimento de um projeto habitacional, planejado e organizado para prover uma melhor
condição de infraestrutura para a região, tende a valorizar o mercado imobiliário das regiões
circunvizinhas. Esta valorização dos imóveis pode ser considerada como efeito positivo e refletirse-á diretamente em todo o tipo de imóvel, sejam eles terrenos, casas e apartamentos.
O aumento da atividade comercial poderá causar um efeito positivo que será evidenciado na
comunidade de inserção do empreendimento e áreas circundantes. O aumento da demanda por
bens e serviços, impulsionará a um desenvolvimento de novos negócios e, consequente, maior
geração de emprego e renda, constituindo-se como impacto positivo.
Tabela 7.17: Resumo referente ao mercado imobiliário e incremento nas atividades comerciais.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

P / I/ O

Se iniciará na fase de planejamento, se estendendo
durante a instalação e operação

Forma

D

É impacto direto, pois a valorização se dará a partir
da notícia sobre o empreendimento

Natureza

P

Ocorrerá o incremento nas atividades econômicas
locais

Abrangência

R

Este impacto terá efeito na região do
empreendimento, pois pode promover a valorização
imobiliária, bem como o surgimento de atividades
comerciais

Temporalidade

MP

Terá início na fase de planejamento, mas se
consolidará apenas com o início das obras e poderá
estabilizar-se nos primeiros anos de funcionamento

Reversibilidade

I

Será irreversível, pois o formato do
empreendimento tenderá a atrair pessoas de outras
localidades

Importância/Significância

M

Média, uma vez que promoverá a comunidade local

Magnitude

M

Média, uma vez que promoverá a comunidade na
região

Duração

P

Ocorrerá durante todas as fases do
empreendimento

Probabilidade

A

Alta, uma vez que o empreendimento irá gerar,
inevitavelmente, uma maior especulação imobiliária
e incremento nas atividades comerciais.

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.
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7.7.5

Mobilização de Mão de obra e geração de emprego

Impacto de grande relevância, relacionando-se com a contratação de mão de obra, aqui
interpretada sob o seu caráter positivo de geração de empregos e massa salarial correspondente.
Do total de empregos gerados, uma parcela deverá ser preenchida por mão de obra técnica
qualificada externa (engenheiros, topógrafos, mestres de obra, encarregados e pessoal
administrativo), priorizando o uso de funcionários pertencentes ao quadro fixo das empreiteiras
que venham a ser contratadas.
As demais funções, correspondentes à mão de obra de menor qualificação, deverão ser
preenchidas predominantemente por pessoal residente na região do projeto. A entrada de
recursos na região, através da oferta de empregos, aquisição de materiais, equipamentos e
matéria-prima, aluguel ou compra de imóveis e outros fatores, proporcionarão maior dinamismo
da economia local e regional, principalmente nos setores secundário e terciário. O comércio e o
setor de prestação de serviços local serão, também, fortemente afetados positivamente.
7.7.5.1 Medidas Potencializadoras
Procurar fomentar o comércio local por meio de convênios com supermercados e lojas das
proximidades, a fim de conseguir vantagens nas compras por parte dos operários. Também
sugere-se elaborar e realizar o Programa de Comunicação Social como principais fontes das ações
propostas.
Tabela 7.18: Resumo referente a mobilização de mão de obra e geração de emprego.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I/O

O empreendimento gerará empregos nas fases de
instalação e operação

Forma

D

A obra demandará novos postos de trabalho, o que
afetará diretamente os trabalhadores deste ramo
disponíveis na região

Natureza

P

É um impacto positivo, pois estará contribuindo com
a realocação dos trabalhadores da região

Abrangência

R

Pela especialidade dos serviços e quantidade de
vagas, considera-se que trabalhadores de outras
regiões serão atraídos para trabalhar neste canteiro
de obras

Temporalidade

CP

A maior parte dos postos de trabalho será alocada
previamente ao período de implantação

I

Constitui-se num impacto irreversível, durante a
instalação e uma vez que implantada a obra, serão
criados postos de trabalho

M

A disponibilidade de vagas para realocação no
mercado de trabalho, sobretudo o da construção
civil, ajuda a reestruturar a economia da região de
inserção do empreendimento

Reversibilidade

Importância/Significância
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Magnitude

M

Empregos podem reduzir desigualdades sociais e
problemas financeiros dos trabalhadores

Duração

P

Mesmo após a conclusão das obras será
indispensável a contratação de mão de obra durante
a operação.

Probabilidade

A

A partir do início das obras e durante a operação
serão criadas vagas de emprego.

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.7.6

Sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos resíduos sólidos

Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. Na área do
empreendimento, durante a fase de construção das infraestruturas e durante a fase de operação,
alguns dos impactos ambientais decorrentes da disposição irregular dos resíduos poderão ser
evidenciados e plenamente visíveis, causando diversos problemas socioambientais, tais como:
contaminação com chorume, mau-cheiro, queimada, doenças, qualidade do ar, acumulo de
entulhos, segurança e o bem-estar da população entre outros.
Esses impactos deverão ocorrer necessariamente com a viabilização do empreendimento, sendo
o maior problema constatado depois de alcançada a população de saturação. Grandes volumes
de resíduos potencialmente recicláveis podem ser gerados, uma vez que se trata de área
residencial, sendo recomendável a implantação do sistema de coleta seletiva pelo governo.
A indústria da construção civil é a que mais explora recursos naturais e a que gera mais resíduos.
Em termos de composição, os resíduos da construção civil são uma mistura de materiais inertes,
tais como concreto, argamassa, madeira, plásticos, papelão, vidros, metais, cerâmica e terra. A
implantação do empreendimento levará a produção destes resíduos, os quais deverão ser
destinados conforme Resolução CONAMA nº 307/02, alterada pela Resolução CONAMA nº
348/04.
7.7.6.1 Medidas compensatórias e mitigadoras
Com o adensamento populacional, há possibilidade de sobrecarga nos sistemas de coleta dos
resíduos sólidos em função do atendimento às novas demandas. Ainda, com a introdução dos
novos moradores, ocorrerá maior geração de resíduos sólidos, cuja gestão inadequada poderá
comprometer a qualidade ambiental local.
Quanto a geração de resíduos, é recomendado a adoção do Programa de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos, buscando reduzir o volume de resíduo gerado.
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Tabela 7.19: Resumo referente a sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos
resíduos sólidos.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

I/O

Ocorrerá, sobretudo, na fase de instalação e
operação do empreendimento, quando a ocupação
do loteamento promoverá maior demanda desses
serviços

Forma

D

Este impacto terá efeito direto na área do
empreendimento

Natureza

N

O adensamento populacional no local do
empreendimento, promoverá maior demanda
desses serviços que, se não administrados, poderão
comprometer a qualidade ambiental local

Abrangência

L

Este impacto estará restrito ao local do
empreendimento

Temporalidade

CP

Ocorrerá desde o início das obras e deverá perdurar
durante toda a fase de instalação e operação do
empreendimento

Reversibilidade

PR

Se atendidas as medidas mitigadoras, este impacto
tende à reversibilidade

Importância/Significância

M

Média, pelo reduzido número de residentes no
empreendimento

Magnitude

P

Pequena, devido a pequena quantidade de
moradores prevista

Duração

P

Ocorrerá durante toda a fase de instalação e
operação do empreendimento

Probabilidade

A

Alta, mas poderá ser amenizada com os programas e
medidas propostos

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.7.7

Pressão sobre o sistema viário e adensamento populacional

Com o adensamento populacional, haverá uma intensificação do tráfego de veículos no local e
adjacências, provocando congestionamentos e deterioração das vias públicas. O problema pode
ainda ser agravado pela falta de estacionamento, dificuldades de acesso e sinalização
inadequada, aumentando os riscos de acidentes e mortes. Este impacto decorre da maior
intensidade de uso das vias de acesso, agravando a mobilidade urbana loca.
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7.7.7.1 Medidas compensatórias e mitigadoras
Para evitar quaisquer transtornos, recomenda-se programar a sinalização correta nas vias e
acessos ao empreendimento, conforme o planejado pela Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação, no intuito de disciplinar o trânsito local.
Ainda, quando possível, estimular os meios de transporte público, disciplinamento do trânsito e
melhorias na sinalização sempre que surgirem problemas de fluxo, congestionamentos ou riscos
à segurança, para melhorar a mobilidade urbana da cidade. Para tal, sugere-se o Programa de
Comunicação Social.
Portanto, além das novas moradias que serão construídas, constituirão o novo empreendimento,
novas vias, que também deverão apresentar dispositivos de disciplinamento das águas pluviais,
a fim de evitar impactos ambientais negativos.
Tabela 7.20: Resumo referente a pressão sobre o sistema viário e adensamento populacional.
Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

Etapa

O

Ocorrerá, sobretudo, na fase de operação do
empreendimento, quando a ocupação do
loteamento promoverá maior fluxo de veículos no
local

Forma

D

Este impacto terá efeito direto nas vias da região

Natureza

N

A grande movimentação de cargas e veículos poderá
afetar a qualidade das vias, o que demandará
constante manutenção para manter o bom estado
de conservação

Abrangência

R

Este impacto envolve às vias de circulação dos
veículos de cargas de mercadorias e de passageiros

Temporalidade

LP

Ocorrerá durante a operação do empreendimento

Reversibilidade

PR

Se tomadas as devidas ações de adaptação das vias
de acesso e incentivo aos usos de transporte público

Importância/Significância

M

Média, uma vez que pode prejudicar a circulação da
população

Magnitude

P

Pequena, pois irá atingir as imediações do
parcelamento e suas vias de acesso

Duração

P

A partir da implantação do empreendimento tornase permanente

Probabilidade

M

Média, uma vez que é comum o adensamento após
o início da operação de parcelamentos de solo
urbano

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N =
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo.
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M =
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Classificação do Impacto

*Legenda

Avaliação do Impacto

médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária.
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta.

7.8

PROGRAMAS AMBIENTAIS

Abaixo é apresenta uma lista dos programas ambientais sugeridos e que integrarão o Projeto
Básico Ambiental, a ser apresentado durante a fase de obtenção da licença de instalação, com
vista a mitigar e/ou compensar os impactos da instalação e operação do empreendimento sobre
os meios físico, biótico e socioeconômico.
Alguns programas fazem parte tanto do meio físico como do biótico, sendo assim, serão
executados concomitantemente. A seguir, são destacados os programas ambientais a serem
desenvolvidos:


Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);



Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS);



Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras;



Programa de Compensação Florestal;



Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal;



Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;



Programa de Comunicação Social;

7.9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os processos de desenvolvimento do Parcelamento do Solo Urbano em questão, sendo um
empreendimento de pequeno/médio porte, geram impactos ambientais positivos e negativos
em suas fases de evolução (Planejamento, Instalação e Operação), que interagem com os meios
físico, biótico e socioeconômico.
O Estudo Ambiental objetivou apresentar o diagnóstico das características que constituem os
meios físico, biótico e socioeconômico que compõem o território afetado ou influenciado pelo
parcelamento de solo em área urbana, a realização de uma avaliação global dos impactos
ambientais potenciais, do mais inexpressivo ao mais relevante, considerando que, para cada
efeito prognosticado uma ou mais ações são indicadas.
A interação entre os impactos e ações de mitigação, controle ou compensação, permite ao final,
avaliar tanto a pertinência, quanto a oportunidade de realização do empreendimento, tendo-se
em conta também que a própria análise dos fatores em discussão seria suficiente para identificar
sensibilidades impeditivas à implantação do projeto proposto, concluindo-se pela sua viabilidade
ou inviabilidade ambiental.
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Os estudos ambientais realizados e a compreensão dos impactos nas fases de instalação e
operação do parcelamento, permitirão reavaliar e confirmar a classificação do empreendimento
como de reduzida expressão, seja em função do conjunto de suas estruturas e os impactos
ambientais sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, são considerados como de baixa
magnitude, inseridos, portanto, numa situação equilibrada no que concerne às relações entre os
efeitos positivos e negativos.
Cabe ressaltar ainda que a implementação do parcelamento representa a possibilidade de
alavancar uma série de ações corretivas na sua área de influência direta, permitindo a
recuperação de diversos elementos da sua paisagem que desapareceram sob a influência da
intensa desocupação desordenada.
Devido a pequena presença de espécies nativas arbóreas na área do parcelamento, sendo que
estas estão distribuídas de forma esparsa na área e tendo em vista que a área total (2 ha) é
composta basicamente por vegetação campestre, áreas antropizadas e espécies exóticas, não
possuindo fragmentos de vegetação nativa, a implantação do parcelamento não irá afetar de
forma significativa a flora local, tampouco espécies da fauna, tendo em vista que durante os
trabalhos de campos, foram poucos os indivíduos da fauna observados na área do parcelamento.
Finalmente, os reflexos sobre a fauna e flora existentes, ainda que sejam considerados
permanentes, são também mitigáveis ou compensáveis, dependendo tão somente da execução
dos programas ambientais consubstanciados em diversas ações integradas que, uma vez
implementadas, tendem a uma condição de equilíbrio compatível com os usos atuais e futuros,
com significativa melhora na qualidade de vida das populações da sua área de influência indireta.
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8 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
As medidas, equipamentos ou procedimentos, de natureza preventiva, corretiva ou
compensatória que serão utilizadas para mitigação ou redução dos impactos negativos, foram
apresentadas no capítulo anterior (07) juntamente com o prognóstico.
As medidas mitigadoras também serão apresentadas em forma de programas ambientais no
próximo capítulo (09).
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9 MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL
9.1

APRESENTAÇÃO

Neste capítulo são apresentados os resumos dos programas ambientais de monitoramento e
controle ambiental, elaborados no intuito de acompanhar a evolução dos impactos ambientais
positivos e negativos, ocasionados pela implantação do Parcelamento de Solo Urbano Gleba 29,
Quinhão 17 da Fazenda Taboquinha (área de 2 ha), localizado na Região Administrativa do Jardim
Botânico/DF, considerando as fases de implantação e operação.
Com base no Diagnóstico Ambiental e no Prognóstico, foram identificadas as medidas de controle
e os programas ambientais que possam minimizar, compensar e, eventualmente, eliminar os
impactos negativos da implementação do parcelamento, bem como as medidas que possam
maximizar os impactos positivos do projeto.
Essas medidas devem ser implantadas visando tanto a recuperação quanto a conservação do
meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelo
empreendimento.
Importante ressaltar que os programas apresentados aqui tratam-se de resumos. Os programas
em formato executivo e com o detalhamento de todas as ações, serão apresentados durante a
fase de obtenção da Licença de Instalação – LI.
9.2

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)

9.2.1 Introdução
A recuperação de áreas degradadas pode ser definida como um processo de reversão de áreas
antes consideradas inaptas, em áreas produtivas e autossustentáveis, com a aplicação de
técnicas ou ações que permitam o restabelecimento de vegetação nativa ou exótica e/ou ainda
a reutilização do local que foi degradado para outras finalidades.
O PRAD consiste em um planejamento e execuções de ações de mitigação e de recuperação
ambiental das áreas degradadas, apresentando as diretrizes básicas para a condução do processo
de recomposição. Na execução deste programa, serão destacadas ações referentes à reabilitação
das funções ecológicas das áreas degradadas, priorizando-se práticas de plantio de espécies
nativas e o acompanhamento da sucessão ecológica.
Desta forma, a adoção de um Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é de
fundamental importância para a recuperação das áreas que sofrerão intervenção para a
implantação do empreendimento.
9.2.2 Justificativa
Nas diversas fases de implantação do empreendimento em questão, serão necessárias
intervenções físicas, que consequentemente irão gerar modificações no ambiente. A supressão
da vegetação para a implantação da infraestrutura do empreendimento, a implantação das vias
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de acesso e demais estruturas, são alguns exemplos dos impactos negativos gerados pela
implantação do parcelamento de solo em questão.
Dessa forma, entende-se como necessária à implantação de medidas preventivas e corretivas
para a recuperação das áreas degradadas em todos os locais diretamente atingidos pelas obras,
conforme definido pela Lei Federal nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente e a Lei Federal nº 12.651/2012, Código Florestal Brasileiro.
Sendo assim, o presente PRAD foi proposto com o intuito de proporcionar informações
ambientais suficientes para guiar a implementação das modificações no ambiente e definir
diretrizes buscando a mitigação dos impactos e o monitoramento das ações de recuperação nas
áreas devido à construção do parcelamento.
9.2.3 Objetivos
O presente Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, tem por objetivo primordial
a proposição de ações que visem à recuperação das áreas degradadas devido a construção do
parcelamento. Este é um programa que possui estreito vínculo com o projeto de engenharia no
sentido de buscar um menor número de áreas alteradas, minimizando os impactos negativos
decorrentes da implantação do parcelamento.
9.2.4 Metodologia
O presente Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, tem início previsto logo após
a concessão da Licença de Instalação – LI, em função da implantação da infraestrutura de apoio
às obras. Toda via, o início efetivo do programa se dará após o desmonte das infraestruturas
(canteiro de obras), onde terá início as ações previstas neste programa, sendo finalizado no
segundo ano após o término das ações do PRAD.
Na primeira fase, com início previsto após a concessão da LI, deverá ocorrer a identificação e
mapeamento das áreas que serão degradadas, bem como seu dimensionamento e o
planejamento de todas as ações previstas no PRAD.
A identificação das áreas degradadas deverá ser realizada a partir de imagens de satélite e
informações obtidas em campo, além de áreas pré-definidas para a infraestrutura necessária
para construção do empreendimento, tais como canteiro de obras, vias de acesso, áreas de
empréstimo (caso sejam necessárias), áreas de bota-fora, localizadas dentro da área de influência
direta do parcelamento.
Após o término das obras e desmobilização das estruturas de apoio as obras, deverá ser iniciada
a segunda fase, sendo esta primordial para o sucesso deste PRAD. Esta fase consiste nas ações
de recomposição da vegetação nas áreas degradadas pela exploração de materiais de
construção, áreas de canteiros de obras, paisagismo e caminhos de serviço e aterros.
As atividades realizadas para a recuperação das áreas degradadas deverão ser vistoriadas e
acompanhadas. Durante a execução deste programa de recuperação, algumas ações devem ser
realizadas, tais como: Identificação das áreas degradadas e mensuração do tamanho destas
áreas; Recomposição da Vegetação; Paisagismo; Adequação Física do Terreno e Controle de
Processos Erosivos; Seleção das espécies nativas que serão utilizadas no plantio; Plantio, Tratos
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Silviculturais; Monitoramento do Plantio e demais ações que a equipe executora julgarem
necessário para o sucesso deste plano de recuperação.
9.2.5 Público Alvo
O público-alvo do Programa é o empreendedor, o órgão ambiental e principalmente a
comunidade em geral, sobretudo os proprietários de terras próximas ao parcelamento.
9.2.6 Descrição da Equipe Responsável
Para atingir as metas e objetivos deste programa, serão necessários recursos humanos
especializados, com uma equipe técnica qualificada, composta de no mínimo três profissionais,
sendo:




01 - coordenador geral;
01 - profissional especialista em botânica (engenheiro florestal, agrônomo e/ou biólogo);
01 - auxiliar de campo com experiência na área.

Também será necessário a contratação de trabalhadores braçais para a realização do plantio,
preparo do solo e operação dos tratores para reconformação do terreno.
9.2.7 Inter-Relação entre Programas
Este Programa relaciona-se em maior ou menor intensidade com os programas abaixo, com a
finalidade de melhor executar as atividades descritas e obter resultados satisfatórios:



9.3

Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras;
Programa de Compensação Florestal;
Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal.
PROGRAMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)

9.3.1 Introdução
A construção civil é uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e
social e potencialmente geradora de impactos ambientais, quer seja pelo consumo de recursos
naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos sólidos / esgotos
domésticos. Com a publicação da Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e da Lei n° 12.305/2010,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o setor da construção civil passou a ter mais
controle e responsabilidade com a destinação adequada dos resíduos sólidos e esgotos
domésticos gerados em canteiros de obras.
As obras civis de implantação de parcelamentos, devem obedecer às diretrizes para a efetiva
redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos sólidos e esgotos domésticos oriundos
da construção civil, promovendo a gestão integrada desses resíduos, a fim de proporcionar
benefícios de ordem social, econômica e ambiental.
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9.3.2 Justificativa
A implementação deste programa é justificada, pois considera imprescindível o atendimento aos
critérios e requisitos estabelecidos pela legislação pertinente e daquelas definidas ao longo do
processo de licenciamento ambiental, partindo das informações apresentadas no Estudo
Ambiental e aspectos específicos quanto à implantação deste tipo de empreendimento,
adotando as práticas e os cuidados necessários para a conservação do ambiente, da segurança e
saúde dos trabalhadores e da população localizada na área de influência do empreendimento.
9.3.3 Objetivos
O objetivo deste programa é assegurar que a menor quantidade possível de resíduos sólidos
(doméstico, construção civil e serviços de saúde), resíduos oleosos e esgotos domésticos seja
gerada durante as obras de implantação do parcelamento e tratados adequadamente na região
do canteiro, de forma a não resultar em emissões de gases, líquidos ou sólidos que representem
impactos significativos sobre o meio ambiente e população local.
9.3.4 Metodologia
O desenvolvimento das ações propostas neste programa encontra-se fundamentado nas normas
técnicas, legislação pertinente e do processo de licenciamento ambiental, abrangendo as etapas
da obra de implantação do parcelamento.
O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos está baseado nos princípios da redução da
geração, na maximização da reutilização e da reciclagem, além do apropriado encaminhamento
dos resíduos para destinação final, conforme expresso na Resolução CONAMA nº 307/2002.
Em relação a não geração dos resíduos, há importantes contribuições propiciadas por projetos e
sistemas construtivos racionalizados e também por práticas de gestão da qualidade já
consolidadas.
Um técnico devidamente habilitado deverá ser designado para coordenar o gerenciamento dos
resíduos gerados no canteiro de obras, assegurando o bom andamento das atividades descritas
nos itens a seguir:







Identificação dos Resíduos a serem gerados;
Coleta e Segregação;
Acondicionamento;
Armazenamento e/ou reutilização;
Procedimentos técnico-operacionais para coleta e armazenamento dos resíduos;
Transporte;

Destinação Final adequada de acordo com legislação.
9.3.5 Público Alvo
O público-alvo do Programa é o empreendedor, o órgão ambiental e principalmente a
comunidade em geral, sobretudo os proprietários de terras próximas ao parcelamento.
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9.3.6 Descrição da Equipe Responsável
Para atingir as metas e objetivos deste programa serão necessários recursos humanos
especializados, com uma equipe técnica qualificada de no mínimo 3 (três) pessoas, sendo:




01 - Coordenador geral;
01 - Eng. Ambiental;
01 - Técnico Ambiental.

9.3.7 Inter-Relação entre Programas
Este Programa relaciona-se em maior ou menor intensidade com os programas abaixo, com a
finalidade de melhor executar as atividades descritas e obter resultados satisfatórios:

9.4

Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras.
PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS OBRAS

9.4.1 Introdução
O presente programa visa a adequação das infraestruturas necessárias para as obras do
parcelamento de solo urbano em questão. Por tratar-se de área de estudo situada dentro de um
centro urbano, o local já possui boa parte da infraestrutura necessária instalada, tais como
acessos, rede de água, esgoto, energia elétrica e linhas de transporte público para atender o
trânsito de pessoas e trabalhadores na região, portanto, boa parte da infraestrutura necessária
já se encontra instalada e consolidada.
Neste sentido, cabe ao empreendedor a construção de alojamentos, vestiários, instalações
sanitárias, ambulatório e refeitório no canteiro de obras para atender aos trabalhadores, além
de durante a fase de construção das infraestruturas evitar provocar ruídos excessivos e controlar
a concentração de material particulado no ar, fato este que se tornará mais relevante durante a
estação seca. Entretanto, este impacto tende a ser localizado, restrito à própria área onde o
empreendimento se insere e desaparecerá quando se encerrarem as obras.
Para a fase de construção são previstos vários tipos de máquinas e dispositivos que variam
bastante de tamanho, potência e princípios de operação. São diversos os equipamentos
empregados em construções como as escavadoras, betoneiras, guindastes, brocas, serras,
geradores elétricos, entre outros.
Durante o período de construção do empreendimento serão implementadas atividades de
controle em diversos pontos de emissão de poluentes. Serão controlados os caminhos de
serviços, frentes de terraplenagem e os veículos e equipamentos utilizados nos serviços. Será
realizado também, um monitoramento permanente que possibilitará o acompanhamento da
eficiência das medidas de controle adotadas.
A qualidade do ar no local das obras será modificada pela emissão de partículas sólidas e gases
em decorrência do trânsito de caminhões e máquinas, principalmente na fase de retirada de
material (remoção da cobertura vegetal, escavações, aterros, etc). Salienta-se que na região
aonde será implantado o empreendimento não ocorrem alterações na qualidade do ar. Os níveis
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permitidos de poluentes devem estar dentro dos índices estabelecidos pela Resolução CONAMA
n°. 03/90.
Esses impactos, que ocorrerão na fase de construção, serão sentidos não só ao longo da área
diretamente afetada pela instalação do empreendimento, mas também junto às áreas próximas
das obras. Dessa forma, torna-se necessário o planejamento e a implementação de medidas de
controle que reduzam a emissão dos poluentes atmosféricos.
9.4.2 Justificativa
O foco deste programa de adequação das infraestruturas de apoio as obras é a instalação da
estrutura de apoio do canteiro de obras (alojamentos, vestiários, instalações sanitárias,
ambulatório, refeitório, etc), o controle do material particulado e dos ruídos. Como trata-se de
empreendimento a ser instalado em zona urbana, o local já possui boa parte da infraestrutura
necessária instalada, tais como acessos, rede de água, esgoto e energia elétrica e linhas de
transporte público para atender o trânsito de pessoas e trabalhadores na região, por tanto, boa
parte da infraestrutura necessária já se encontra instalada e consolidada.
Em relação as emissões atmosféricas, o programa visa garantir a qualidade do ar dentro dos
limites da legislação vigente e possibilitar a avaliação das medidas mitigadoras propostas e, por
ventura, a necessidade de aperfeiçoamento de tais ações, bem como de manutenções ou
correções das mesmas. As emissões atmosféricas durante esta etapa estão relacionadas
principalmente às ações de queima de combustível e movimentação de máquinas/veículos.
A implantação das obras de infraestruturas do empreendimento aumentará os níveis de ruídos
trazendo consigo impacto ambiental negativo de caráter local à região. Este aumento se manterá
por toda a área até a finalização das obras.
Desta forma, o programa aqui proposto se justifica pela necessidade de implantar as
infraestruturas de apoio necessárias para o bom andamento do processo construtivo, além de
garantir a qualidade do ar e os níveis de ruído dentro dos limites toleráveis.
9.4.3 Objetivos
Este programa tem como objetivo garantir a implantação das infraestruturas necessárias de
apoio as obras, bem com garantir a qualidade do ar e os níveis de ruído dentro dos limites
toleráveis.
Além disso, por meio da implantação de uma série de medidas de controle, não só reduzir as
emissões de ruídos, como também reduzir seu impacto nas comunidades bióticas e humanas
com o intuito de proteger a saúde, a segurança e o bem-estar da população residente e flutuante,
bem como não ocasionar danos à fauna e flora, e ao meio ambiente.
Também visa monitorar e controlar a emissão de poluentes atmosféricos, gases e partículas
sólidas emitidas durante a fase de construção, por veículos e máquinas, que causam impactos
ambientais e que podem eventualmente ocasionar problemas de saúde dos trabalhadores do
empreendimento, assim como podem afugentar as comunidades da fauna local.
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9.4.4 Metodologia
Como cabe ao empreendedor a construção de todas as infraestruturas do canteiro de obras, tais
como alojamentos, vestiários, instalações sanitárias, ambulatório e refeitório para atender aos
trabalhadores, o empreendedor deve se basear nas normas estabelecidas pela NR 18, garantindo
que todas as estruturas mínimas que devem compor o canteiro de obras sejam instaladas e
estejam em funcionamento antes do início das obras. Tais estruturas são essenciais para o bom
andamento da obra e para atender as legislações especificas.
Um técnico devidamente habilitado deverá ser designado para coordenar o gerenciamento do
programa no canteiro de obras, assegurando a execução das atividades descritas nos itens a
seguir:





Controle dos Locais de Obra;
Controle da abertura de acessos, de frentes de terraplanagem e pavimentação;
Controle de umidade do solo;
Controle da emissão de ruídos.

9.4.5 Público Alvo
O público-alvo do Programa é o empreendedor, o órgão ambiental e principalmente a
comunidade em geral, sobretudo os proprietários de terras próximas ao parcelamento.
9.4.6 Descrição da Equipe Responsável
Para atingir as metas e objetivos deste programa serão necessários recursos humanos
especializados, com uma equipe técnica qualificada de no mínimo 2 (duas) pessoas, sendo:



01 - Coordenador geral;
01 - Eng. de Segurança do Trabalho.

9.4.7 Inter-Relação entre Programas
Este Programa relaciona-se em maior ou menor intensidade com os programas abaixo, com a
finalidade de melhor executar as atividades descritas e obter resultados satisfatórios:

9.5

Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal.
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL

9.5.1 Introdução
A Compensação Florestal é um instrumento da legislação ambiental, que consiste em medidas
compensatórias dos impactos oriundos da supressão vegetal e intervenção em áreas de
preservação permanente (APPs) definidas em leis e normas federais e estaduais.
O Programa de Compensação Florestal foi proposto como medida compensatória da supressão
da vegetação da área pleiteada para implantação do parcelamento.
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O antigo Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771/1965) introduziu a obrigatoriedade da reposição
florestal “à pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme ou consuma matéria-prima
florestal”.
Dentre a vasta regulamentação que trata da Compensação/Reposição Florestal, destaca-se neste
momento o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que determina em seu artigo 26 que “a
autorização de supressão vegetal para uso alternativo do solo só poderá ser concedida mediante
reposição ou compensação florestal”.
Dessa forma, o presente programa visa reestabelecer a estrutura e função do ecossistema,
protegendo e promovendo a biodiversidade local.
9.5.2 Justificativa
O Programa de Compensação Florestal foi proposto como medida de compensação da supressão
da vegetação nativa, de acordo com os dispositivos legais que regem a matéria relativa à
reposição florestal.
No âmbito federal, pela Lei nº 12.651/2012, são obrigadas à compensação florestal as pessoas
físicas ou jurídicas que tenham obtido a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV).
9.5.3 Objetivos
O presente programa tem por objetivo primordial a proposição de ações e procedimentos que
visem garantir a recuperação das áreas degradadas e a compensação das atividades de supressão
devido a instalação do empreendimento, por meio do plantio de reposição florestal compatível
com o conjunto de ecossistemas existentes na região, em conformidade com os requisitos legais
aplicáveis e de acordo com estabelecido na legislação ambiental vigente.
9.5.4 Metodologia
Na primeira fase deverá ocorrer a identificação e mapeamento das áreas que serão
compensadas, bem como seu dimensionamento e o planejamento de todas as ações previstas
neste plano de compensação florestal. A identificação das áreas deverá ser realizada a partir de
imagens de satélite e informações obtidas em campo.
Com o conhecimento dos quantitativos de áreas cuja vegetação nativa será suprimida e que
necessitam de compensação, iniciam-se as tratativas de parceria e alocação de áreas para
implantação do Programa.
As áreas que serão compensadas devem apresentar as mesmas características ecológicas da
região suprimida, na mesma bacia hidrográfica e, sempre que possível, na mesma microbacia
hidrográfica. As áreas selecionadas deverão passar pela aprovação do órgão licenciador.
O processo de compensação florestal inicia-se pela revegetação das áreas selecionadas, com a
utilização de métodos que viabilizem a sucessão ecológica, recobrindo o solo exposto e incitando
o estabelecimento de espécies vegetais.
O método mais empregado no Brasil para tal finalidade é o plantio de mudas dos diferentes
grupos ecológicos (primária, secundária e clímax), método esse que será
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utilizado neste programa. Deverão ser utilizadas, mudas de espécies nativas, de ocorrência
natural nas áreas de intervenção da região de inserção do empreendimento, buscando a
manutenção da diversidade genética na área.
Na reposição florestal em questão, sugere-se a execução de uma primeira etapa (preparo do
terreno) no sentido de melhorar as condições físicas e químicas do solo/terreno local,
maximizando o sucesso da compensação e do restabelecimento das funções ecológicas da área.
A área destinada ao plantio deverá ser isolada de fatores de degradação. Aceiros deverão ser
feitos para evitar a propagação de incêndios.
Devido a utilização do solo de maneira inadequada, pode ocorrer a compactação do solo. Para
tanto, recomenda-se que seja realizada a escarificação do solo nos pontos onde forem
identificados tais problemas.
Sugere-se que o plantio seja feito em linhas, para facilitar operações mecanizadas de plantio e
manutenção e que a densidade das mudas no plantio seja igual à da vegetação original. Desta
forma, recomenda-se que as mudas sejam plantadas em espaçamentos definidos em conjunto
com o órgão ambiental licenciador. Deverão ser realizados o combate a formigas cortadeiras, a
utilização de hidrogel e/ou outras técnicas de irrigação.
Ao redor de cada muda, recomenda-se a realização de coroamento, retirando assim toda a massa
vegetal, evitando a mato-competição e permitindo o bom desenvolvimento das mudas. Deverão
ser selecionadas, preferencialmente, mudas grandes e robustas, pois geralmente apresentam
maior sobrevivência, especialmente mediante a competição com gramíneas invasoras. Quando
não for possível o uso de mudas grandes e robustas, mudas pequenas com o sistema radicular
bem desenvolvidos poderão ser usadas, desde que em áreas onde seja possível manter as plantas
invasoras sob controle.
A escolha do período de plantio é de suma importância para a sobrevivência e desenvolvimento
das mudas, por isso, a época ideal de plantio é logo no início da estação chuvosa, a não ser que
possa ser efetuada irrigação.
Decorridos cerca de 30 (trinta) dias do plantio, todas as mudas devem ser inspecionadas, e caso
seja constatada a morte de algum indivíduo, este deverá ser substituído por outro de mesma
espécie ou de características semelhantes.
Para o sucesso do plantio é necessário um acompanhamento técnico, onde deverão ser
implementadas atividade de monitoramento e manutenção, fundamental para garantir o
estabelecimento e assegurar o crescimento e desenvolvimento das árvores plantadas.
9.5.5 Público Alvo
O público-alvo do Programa é o empreendedor, o órgão ambiental e principalmente a
comunidade em geral.
9.5.6 Descrição da Equipe Responsável
Para atingir as metas e objetivos deste programa serão necessários recursos humanos
especializados, com uma equipe técnica qualificada de no mínimo 3 pessoas, sendo:
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01 - Coordenador Geral
01 - Biólogo / engenheiro florestal;
01 - auxiliar de campo.

Também será necessário a contratação de trabalhadores braçais para as atividades de plantio e
monitoramento.
9.5.7 Inter-Relação entre Programas
Este Programa relaciona-se em maior ou menor intensidade com os programas abaixo, com a
finalidade de melhor executar as atividades descritas e obter resultados satisfatórios:


9.6

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal.
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL

9.6.1 Introdução
Em função das obras de engenharia para construção do parcelamento de solo urbano em
questão, muitos efeitos causadores de impactos ambientais serão gerados, dentre eles o
desmatamento da faixa de vegetação que sofrerá intervenção devido a instalação do
parcelamento, além de outras áreas naturais circunvizinhas.
As atividades que serão descritas neste documento têm como objetivo final minimizar as
interferências geradas com a implantação do empreendimento sobre a biota existente nas áreas
de intervenção e no seu entorno, bem como apresentar um conjunto de procedimentos que,
quando efetuados, representarão uma mitigação dos impactos gerados direta ou indiretamente
pela implantação do parcelamento de solo.
Nesse sentido, o presente visa orientar as atividades de supressão vegetal e limpeza da área ao
longo dos trechos de obras, bem como nortear as medidas mitigadoras que serão executadas.
9.6.2 Justificativa
A remoção da vegetação causada pela implantação do empreendimento causará perda de
vegetação e alterações nas estruturas das comunidades ali presentes, tornando necessária a
apresentação de um programa para a supressão da vegetação que vise diminuir os impactos
negativos da perda de vegetação.
A retirada da vegetação e limpeza da área de forma ordenada, seguindo as recomendações e
ações proposta neste programa, implica em menores impactos ao meio ambiente, restringindo
a supressão vegetal ao mínimo necessário para a implantação do parcelamento de solo urbano.
A implantação de um programa de supressão da vegetação justifica-se por incluir medidas de
controle e monitoramento das atividades, além de contribuir para a o cálculo dos custos e para
a definição do cronograma de obras, uma vez que as estimativas de área e de material lenhoso
apresentam uma relação diretamente proporcional a esses fatores.
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Sendo assim, o cumprimento das diretrizes descritas neste programa se justifica por se tratar da
aplicação de importantes medidas de mitigação dos impactos ambientais gerados pela
implantação do parcelamento em uma área coberta por vegetação nativa em diferentes estágios.
9.6.3 Objetivos
Mitigar os impactos diretos e indiretos da atividade de supressão vegetal da área do
parcelamento. Também visa evitar que as atividades de supressão da vegetação causem a
diminuição da biodiversidade local, restringindo a supressão ao mínimo necessário.
9.6.4 Metodologia
O sistema operacional para a supressão da vegetação é o arranjo técnico com a função de
retirada da vegetação, aproveitando o produto lenhoso e promovendo a limpeza efetiva da área.
O sistema mais conveniente para a área a ser suprimida e demais estruturas é o sistema semimecanizado/manual, denominado sistema misto.
Para garantir a segurança da equipe, trabalhadores, operadores e auxiliares deverão possuir
treinamento específico para a execução dessa atividade, sendo exigido o respectivo certificado
emitido por entidade reconhecida e idônea. Todos os trabalhadores deverão utilizar os EPI’s
recomendados.
Os principais aspectos metodológicos que o programa deverá seguir são:
a)
Demarcação da área e sinalização dos limites. O desmatamento deverá ser realizado na
área estritamente necessária a implantação do empreendimento;
b)

Remoção de Benfeitorias e Desinfecção de Fontes de Contaminação;

c)

Afugentamento e Resgate da Fauna (a ser realizado por programa especifico);

d)

Identificação botânica das árvores suprimidas;

e)

Corte Semi-mecanizado, com o auxílio de motosserras e tratores;

f)

Remoção e armazenamento correto do material lenhoso da faixa de serviço;

g)

Limpeza da Área, Coleta de Resíduos e Enleiramento.

Toda a madeira cortada em toras e lenhas deverá ser removida das áreas de desmatamento, para
que possa ser acumulada em pátios de estocagem, para posterior seleção por classes e
destinação final.
A quantificação do volume de madeira suprimida deve ser realizada após a supressão da
vegetação e derrubada das árvores. O objetivo é avaliar, com rigor, o volume extraído em
números exatos, através de relatórios a serem encaminhados aos órgãos ambientais.
9.6.5 Público Alvo
O público-alvo do Programa é o empreendedor, o órgão ambiental e principalmente a
comunidade em geral.
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9.6.6 Descrição da Equipe Responsável
Para atingir as metas e objetivos deste programa serão necessários recursos humanos
especializados, com uma equipe técnica qualificada de no mínimo 2 (duas) pessoas, sendo:



01 - Coordenador geral;
01 – Engenheiro Florestal.

Também será necessário a contratação de trabalhadores especializados para a operação de
motosserras, operação de tratores e motoristas de caminhão.
9.6.7 Inter-Relação entre Programas
Este Programa relaciona-se em maior ou menor intensidade com os programas abaixo, com a
finalidade de melhor executar as atividades descritas e obter resultados satisfatórios:



9.7

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Programa de Compensação Florestal;
Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras.
PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

9.7.1 Introdução
Atividades antrópicas como empreendimentos de parcelamento de solo, implicam em ações de
modificação da paisagem e ecossistemas naturais, promovendo à alteração de habitats, que por
sua vez modificam a estrutura das comunidades faunísticas. Desta forma, a implantação de um
Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Terrestre é necessário em empreendimentos
desse tipo, nas áreas direta e indiretamente afetadas.
Dentre as ações mitigatórias propostas para o empreendimento, o resgate da fauna divide
opiniões de especialistas. Alguns acreditam ser uma problemática que afetará as áreas de soltura,
sem dimensionamento real da introdução da fauna em outra área (RODRIGUES, 2006; BLUM,
2011). Da mesma forma, existem outros pesquisadores que acreditam que a soltura realizada
com critérios bem estabelecidos e com um detalhado estudo das áreas de soltura trazem
resultados satisfatórios para a fauna atingida (BORGES, 2009; CATAO-DIAS, 2008). Para tanto,
uma avaliação profunda e detalhista das áreas que receberão estes indivíduos é imprescindível.
Com o intuito de evitar a perda de espécimes da fauna e minimizar os impactos negativos da
instalação e operação do empreendimento, assim como para atender os requisitos legais, é de
extrema importância o planejamento e a implementação do Programa de Afugentamento e
Resgate da Fauna Terrestre ora apresentado. O devido planejamento minucioso deste programa
ainda traz benefícios à população local e aos operários da obra, diminuindo o risco de acidentes
com a fauna e diminuindo a chance da ocorrência de crimes ambientais.
Importante ressaltar que por tratar-se de uma pequena área inserida em zona urbana, com
pequena presença de indivíduos da fauna e com predominância de espécies arbóreas exóticas,
espera-se que não haja a necessidade de resgatar indivíduos da fauna terrestre.
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9.7.2 Justificativa
A vegetação da área do parcelamento é composta principalmente por espécies exóticas e alguns
poucos indivíduos arbóreos nativos do cerrado, portanto, a área caracteriza-se como
antropizada. As atividades de instalação do empreendimento, assim como a supressão vegetal,
interferem direta e indiretamente na fauna de vertebrados terrestres. Essa interferência provoca
o deslocamento de aves, mamíferos, repteis e anfíbios para áreas com menos atividade humana
e consequentemente menos perturbadas. Assim, pode ocorrer um adensamento e
afugentamento desses para remanescentes vizinhos.
O Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Terrestre visa minimizar os impactos
ambientais causados à fauna das áreas direta e indiretamente afetadas. Desta forma será
possível criar critérios e estabelecer objetivos para diminuir a perda de diversidade da fauna na
área do empreendimento, garantindo certo grau de resiliência ás áreas afetadas.
9.7.3 Objetivos
O programa tem como objetivos realizar, caso seja necessário, o afugentamento e caso haja
necessidade, o resgate e a destinação adequada da fauna terrestre (mamíferos, anfíbios, répteis
e aves) durante as ações de supressão da vegetação.
9.7.4 Metodologia
9.7.4.1 Afugentamento e resgate
Durante as atividades de supressão, deverão ter início as atividades de afugentamento e resgate
da fauna de vertebrados terrestres com ações que aumentem e maximizem o progresso da
migração passiva dos indivíduos da fauna local.
O resgate deverá ser efetuado de forma sistemática e ativa, capturando os espécimes que se
encontrarem feridos, afugentados ou desorientados. A captura do animal deverá ser planejada
de acordo com as condições encontradas no local, com ênfase na segurança e diminuição do
estresse de captura, tanto da equipe como do animal.
9.7.4.2 Triagem
Os indivíduos resgatados em qualquer uma das fases deste plano e que necessitem de cuidados
veterinários, devem ser examinados em relação ao estado de saúde e se possuem algum indício
de perigo zoonótico (os animais que apresentarem indícios deverão ser submetidos a exames
mais minuciosos). Caso seja constatado algo nocivo, deverão permanecer em quarentena até sua
completa recuperação.
9.7.4.3 Soltura
Tendo em vista todos os problemas ambientais da região do empreendimento, sugere-se que na
fase de obtenção da Licença de Instalação (LI) sejam avaliados e estudados possíveis locais para
a soltura dos animais resgatados, utilizando- se de critérios ecológicos/biológicos, logísticos e
informações disponíveis, aliadas a técnicas de geoprocessamento, visitas de campo e de imagens
de satélite para a escolha dos locais mais apropriados.
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9.7.5 Público Alvo
O público-alvo do Programa é o empreendedor, o órgão ambiental e principalmente a
comunidade em geral.
9.7.6 Descrição da Equipe Responsável
Para atingir as metas e objetivos deste programa serão necessários recursos humanos
especializados, com uma equipe técnica qualificada de no mínimo 2 (duas) pessoas, sendo:



01 - Coordenador geral;
01 - Biólogo especialista em Zoologia, responsáveis pela captura, transporte e soltura dos
indivíduos.

9.7.7 Inter-Relação entre Programas
Este Programa relaciona-se em maior ou menor intensidade com os programas abaixo, com a
finalidade de melhor executar as atividades descritas e obter resultados satisfatórios:




9.8

Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Programa de Compensação Florestal;
Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras.
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

9.8.1 Introdução
O Programa de Comunicação Social (PCS) do parcelamento de solo urbano em questão, deverá
ser um instrumento para estabelecer um canal de informação entre o empreendedor, as partes
interessadas e a população residente na AII do parcelamento.
O PCS também tem o importante papel de informar e dialogar igualmente com os trabalhadores
próprios e terceiros contratados para a execução das obras desse empreendimento, sobre as
características socioambientais e populações da região, os aspectos, impactos e medidas
referentes ao empreendimento, etapas das obras bem como atualizá-los sobre os demais
programas do processo de licenciamento e aspectos internos do empreendimento.
O PCS deverá contemplar ações para orientar e auxiliar a população e o poder público acerca das
características do empreendimento, processo de licenciamento ambiental, características das
diferentes fases do empreendimento, impactos e programas ambientais, e demais informações
ao longo da implantação do projeto, criando um espaço de diálogo entre as partes interessadas.
9.8.2 Justificativa
A instalação do empreendimento resulta em pequenos impactos socioeconômicos e culturais,
despertando na comunidade local dúvidas e expectativas, ainda que, o parcelamento de solo
urbano em questão seja um empreendimento de pequeno porte. Consequentemente, faz-se
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necessário a adoção de eficientes processos de comunicação externa e interna com a população
diretamente afetada, funcionários e lideranças locais.
A execução do Programa de Comunicação Social se torna fundamental e faz parte de um conjunto
de ações a serem desenvolvidas no processo de implantação do empreendimento,
estabelecendo um canal de comunicação direta entre empreendedor e a população local,
informando e esclarecendo sobre o processo de instalação e integrando os programas
desenvolvidos no decorrer da implantação e operação do empreendimento.
9.8.3 Objetivos
Como pressuposto, o programa objetiva estabelecer forma contínua e permanente de
comunicação com a população inserida nas áreas de influências do empreendimento, utilizandose de técnicas de comunicação em linguagem adequada ao melhor entendimento dos diversos
níveis culturais e sociais, recebendo sugestões e proporcionando esclarecimentos acerca do
empreendimento e suas repercussões socioambientais, diminuindo, assim, ruídos e tensões em
relação ao empreendimento, institucionalizando a comunicação de forma positiva com públicos
identificados.
Visa ainda, auxiliar na execução dos demais programas, planos e ações ambientais de
responsabilidade do empreendedor.
9.8.4 Metodologia
Como escopo básico de execução do Programa de Comunicação Social, citam-se:
•
•
•

Mapeamento e manutenção dos stakeholders envolvidos no empreendimento;
Criação e Manutenção de canal de comunicação direta entre o empreendedor e a
comunidade local;
Divulgação prévia da implantação do empreendimento e do processo de licenciamento
com todos os públicos.

Dentre o conjunto de métodos e instrumentos de comunicação possíveis para execução deste
programa, serão utilizados aqueles que privilegiem a dialógica, em abordagens face-a-face e por
meio de canais ativo e receptivos disponibilizados ao público-alvo do programa. Dentre um
conjunto de métodos ou técnicas possíveis, capazes de produzir comunicação dirigida, poderão
ser utilizados os seguintes instrumentos e procedimentos:
•

•

Criação e manutenção de canal de comunicação direta entre empreendedor e
comunidade local, e amplamente divulgado para atendimento de solicitações,
reclamações, sugestões e esclarecimento de dúvidas, aos diversos públicos
interessados no empreendimento;
Elaboração de material informativo impresso com distribuição direcionada aos
diferentes públicos, com conteúdos distintos e necessários às diversas etapas inerentes
a instalação, a saber: comunicação prévia, informações técnicas da fase de instalação,
informações técnicas e visibilidade aos demais programas ambientais, informações
técnicas aos trabalhadores das obras e demais conteúdos identificados e relevantes na
interferência do cotidiano da população;
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Realização de reuniões informativas junto às localidades identificadas na fase de estudos,
visando informar sobre eventuais perturbações relacionadas à execução das obras, esclarecendo
as medidas mitigadoras aplicáveis em cada caso e disponibilizando meios para recebimento de
denúncias e reclamações.
9.8.5 Público Alvo
O público-alvo do Programa é o empreendedor, o órgão ambiental e principalmente a
comunidade em geral e os trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento.
9.8.6 Descrição da Equipe Responsável
Para atingir as metas e objetivos deste programa serão necessários recursos humanos
especializados, com uma equipe técnica qualificada de no mínimo 2 (duas) pessoas, sendo:



01 - Coordenador geral;
01 - Comunicador Social.

9.8.7 Inter-Relação entre Programas
Este programa relaciona-se em maior ou menor intensidade com os programas abaixo, com a
finalidade de melhor executar as atividades descritas e obter resultados satisfatórios:







Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal.
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Programa de Compensação Florestal;
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS);
Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras.
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10 CONCLUSÃO
Conforme mencionado, trata-se de um parcelamento de solo urbano, com área aproximada de
2 hectares. A área do parcelamento já se encontra bastante antropizada, com predominância de
espécies exóticas e gramíneas e com boa parte do solo recoberto por cascalho.
De acordo com o ZEE-DF, o parcelamento de solo em questão está inserido na Zona EcológicoEconômica de Dinamização Produtiva e Equidade (ZEEDP-E), que tem por objetivo diversificar as
bases produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica compatível com os riscos
ecológicos e com os serviços ecossistêmicos. Em relação ao Zoneamento da APA do São
Bartolomeu, o parcelamento de solo em questão está inserido na Zona de Ocupação Especial de
Qualificação – ZOEQ, que tem o objetivo de qualificar as ocupações residenciais irregulares
existentes, ofertar novas áreas habitacionais e compatibilizar o uso urbano com a conservação
dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos.
Portanto, o projeto de implantação do parcelamento obedece perfeitamente o estabelecido no
zoneamento da região.
De acordo com o mapa risco de perda de vegetação remanescente nativa de cerrado (ZEE), a
área do parcelamento está enquadrada como “ausente de Cerrado Nativo”. Tal enquadramento
pode ser facilmente observado em campo, pois a área apresenta dominância de espécies exóticas
e poucos indivíduos arbóreos. Desta forma, a perda de vegetação nativa será quase nula, pois na
área se observa apenas alguns poucos indivíduos isolados de espécies nativas.
O levantamento floristico realizado no parcelamento foi adequado do ponto de vista técnico e
paramétrico, visto que, no censo florestal todas as árvores são amostradas, este procedimento
foi adotado em decorrência da área ser pequena (02 hectares) e com poucos remanescentes
arbóreos. O levantamento florístico registrou um total de 74 indivíduos, agrupados em 15
famílias, 25 gêneros e 26 espécies, demonstrando baixa riqueza e diversidade, compatível com
as características ambientais da área que se encontra antropizada. Não há ocorrência de APPs no
parcelamento ou áreas de grande importância e fragilidade ambiental.
Do ponto de vista das condicionantes do meio físico a AID do parcelamento não apresenta
restrições à ocupação e implantação das obras de infraestruturas conforme previsto.
Todavia, cabem recomendações, tão somente para a fase de implantação de obras de
infraestrutura, por conta da movimentação de terra, ainda que estas deverão ficar restritas ao
compartimento de menor risco de desenvolvimento de processos erosivos. O dimensionamento
adequado das obras leva em consideração as condições oferecidas pelo substrato rochoso nesse
compartimento.
Os demais compartimentos apresentam condições de declividade, bem como de material
geológico, mais susceptíveis à formação de fluxos d'água concentrados, que podem ensejar
processos erosivos indesejados. Todavia não sofrerão interferências severas.
O cenário social e econômico da área de abrangência poderá ser favorecido com a implantação
do empreendimento, tendo em vista as oportunidades que serão criadas na região que
favorecerão o desenvolvimento dos setores de prestação de serviços e comércio local.
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Diante dos resultados encontrados durante os levantamentos em campo e posterior
processamento e interpretação dos dados, é convicção adquirida pela equipe técnica envolvida
que o parcelamento é viável, do ponto de vista técnico, desde que atendidas às exigências
contidas na legislação ambiental federal e distrital.
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12 APÊNDICE I – MAPAS
Devido ao tamanho dos arquivos e ao grande número de mapas elaborados,
os mapas são apresentados separadamente.
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13 ANEXO I - ANUÊNCIA DAS CONCESSIONÁRIAS

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 317

Página 314

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 318

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 319

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 320

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 321

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 322

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 323

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 324

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 325

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 326

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 327

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 328

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 329

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 330

07/05/2019

SEI/GDF - 21836723 - Carta

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gerência Canal de Atendimento ao Cliente
Carta SEI-GDF n.º 628/2019 - CEB-D/DD/DC/GCAC

Brasília-DF, 03 de maio de 2019

Ao Senhor
NADIEGE KICZEL REGINATTO
ARIA Empreendimentos Sustentáveis
SHIN CA 10 Loja 08, Ed. Bellágio
CEP: 71.503-510
Brasília/DF
Referência: Carta S/N de 25/04/2019.
Assunto: Disponibilidade de atendimento para Gleba 29 do Quinhão 17, Fazenda Taboquinha - Jardim
Botânico/DF

Prezado Senhor,
Em resposta a Carta S/N de 25/04/2019, informamos que há viabilidade técnica de
fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, objeto da consulta, desde que o responsável pelo
empreendimento sas faça as condições regulatórias abaixo transcritas:
1. Submeter projeto elétrico para aprovação da distribuidora;
2. Implantar a infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e
iluminação pública, destacando que os invesmen tos relacionados são de responsabilidade do
empreendedor;
3. Atender as distâncias mínimas de segurança entre ediﬁcações e redes elétricas (para as
redes de 15 kV esse afastamento deve ser de no mínimo 1,5 metros a contar do úlmo ̀ condutor da rede)
e ainda observar espaços suﬁcientes que permitam a implantação das redes em obediência a Lei de
Acessibilidade.
Ressaltamos ainda que a apresentação do projeto referente ao empreendimento deverá
vir acompanhando de:
competente;

1.

Cópia do projeto completo do empreendimento aprovado pela autoridade

2. Licenças urbanísc as e ambientais conforme legislação vigente;
3. Memorial descriv o para elaboração de estudo técnico contendo a desnaç ão, as
avidades, ̀ o potencial de ocupação da unidade, o cronograma de implantação e Informações técnicas
eventualmente necessárias para o projeto e dimensionamento da obra de conexão à rede existente.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26139725&infra_siste…
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O estudo técnico avaliará a capacidade de atendimento da rede existente e poderá indicar
a necessidade de expansão e reforços do sistema de distribuição para viabilizar a sua conexão ao
empreendimento, bem como a necessidade de se disponibilizar área interna ao empreendimento para
instalação de equipamentos do serviço de distribuição de energia elétrica.
Outrossim informamos que a Distribuidora se responsabilizará exclusivamente pelas obras
de conexão e que no decurso de todo o processo poderão ser solicitadas informações adicionais tanto
técnicas como regulatórias conforme Resolução 414/2010.
Informamos ainda, que referente a solicitação de interferência de rede, encaminhamos o
laudo técnico 746 e cadastro em anexo.
necessários.

Colocamo-nos à disposição de V.S. ª para quaisquer outros esclarecimentos que se ﬁzerem

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por IARA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEREIRA Matr.0004213-7, Gerente do Canal de Atendimento ao Cliente, em 07/05/2019, às 16:41,
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 auten. cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 21836723 código CRC= E96AE2FD.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA - Área de Serviço Público, Lote "C", Bloco D - Bairro Zona Industrial - CEP 71215-902 - DF
3465-9226
00093-00000316/2019-18
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Superintendência de Gestão do Cadastro Técnico e Administração da Base de Remuneração
Laudo Técnico SEI-GDF - CEB-D/DD/DR/SGB

Laudo Técnico nº 746
Brasília-DF, 30 de abril de 2019
Interessado: ARIA EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS
Solicitante: NADIEGE KICZEL REGINATTO

Assunto: Resposta a solicitação de existência de interferência
Prezado(a) Senhor(a),
Em atenção a sua solicitação, segue abaixo:

Existe Interferência: SIM

Ressaltamos a necessidade do cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou infra-estruturas próximas às redes aéreas da
CEB-D de modo a preservar a integridade sica do trabalhador.
Advermos, ̀ ainda, a necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na construção ou
escavação em locais próximos de redes elétricas, com vistas a garanr ̀ sua preservação e correto
funcionamento, sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB-D.
Havendo interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário
formalizar solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada, observando
as diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL.
Informação conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (LC 803/2009 de 25 de
abril de 2009), Decreto 29.590 de 09/10/2008, informações e normas técnicas presentes no site da CEB-D
(NTDs), além de visitas técnicas in-loco e consultas aos arquivos digitais da CEB-D.

Local(is)/Tipo(s) da Interferência Idenﬁc ada:
Gleba 29 do Quinhões 17 - Fazenda Taboquinha - Jardim Botânico/DF (21529277)
1. Consta Interferência com Rede Aérea Existente;

LAUDO VÁLIDO ATÉ: 27/10/2019
Observações Adicionais ao Laudo:

Existem diversos trechos de rede aérea dentro do polígono que envolve a área. Não é possível
o levantamento de interferência para cada lote, via ou ediﬁcação existente dentro da área de projeto.
Entretanto, elencam-se nos parágrafos seguintes as condicionantes para a caracterização de interferência.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25927746&infra_siste…
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Para redes aéreas de média e baixa tensão, é necessário levar em conta dois aspectos. O
primeiro diz respeito à locação ﬁnal de postes em relação às vias e áreas pavimentadas. As normas da CEB-D
estabelecem uma distância horizontal mínima de 0,2 m entre o início da calçada (meio-ﬁo) e a face do poste.
Qualquer poste que não respeite tais parâmetros deve ser alvo de remanejamento. Além disso, devem ser
adotadas todas as recomendações previstas na Lei de Acessibilidade (Lei nº 258, de 05 de maio de 1992 e
suas alterações) no que diz respeito ao projeto de vias, calçadas ou acessos e suas distâncias para
equipamentos da CEB-D.

O segundo aspecto a ser considerado volta-se aos cuidados necessários durante a execução de
obras no local. Caso, na fase execu va, seja necessário qualquer po de escavação em profundidade superior
a 0,5 m, deve-se considerar como afastamento horizontal de segurança a distância de 2 metros. Essa medida
visa garanr ̀ a estabilidade mecânica dos postes da CEB-D. Além disso, é necessária atenção especial a todas
as normas de segurança para a colocação de andaimes, equipamentos, veículos ou infraestruturas próximas
às redes elétricas da CEB-D de modo a preservar a integridade sica do trabalhador e o correto
funcionamento do sistema elétrico do local.
Com relação aos cabos e demais equipamentos energizados em rede aérea, é necessário levar
em conta a distância de segurança entre as redes elétricas e as ediﬁcações urbanas. As normas da CEB-D,
baseadas na NBR 15688/2009 e no Edital de No ﬁcação referente à ação n° 31408/93 de 16 de dezembro de
1993, estabelecem distâncias de segurança de acordo com a tensão da rede elétrica presente no local. Assim,
para redes em média tensão, deve-se adotar um afastamento horizontal mínimo de 1,5 m (um metro e
cinquenta cenmeḁtros) entre qualquer elemento energizado e a parede da ediﬁcação. Para redes de baixa
tensão, a distância de segurança espulada é de 1 m (um meḁtro). Para os casos de construções de marquises,
sacadas e cumeeiras ou, ainda PROJETOS EM ÁREAS RURAIS, recomenda-se a consulta às Normas Técnicas
presentes no site da CEB-D.
Caso haja a necessidade de remanejamento, é preciso que se encaminhe o projeto detalhado
para a Superintendência de Engenharia de modo que seja possível a elaboração de orçamento considerando
a re rada das interferências e o atendimento de novas cargas.
Os cabos responsáveis pela iluminação pública ornamental são diretamente enterrados (sem
dutos) e apresentam uma profundidade média de 50 cm. Deve-se garanr ̀ a estabilidade mecânica dos
postes ornamentais evitando escavações muito próximas a eles. Além disso, deve-se evitar o revolvimento de
solo nos alinhamentos entre postes de modo a preservar a integridade dos cabos. Informações adicionais
sobre interferência com iluminação pública e demais caracterís cas e restrições relacionadas a esses
equipamentos, bem como possibilidades de remanejamento, devem ser encaminhadas à CEB-Holding,
Superintendência de Iluminação Pública - SIP (Telefone 3465-9056).
Alertamos especialmente quanto à necessidade do cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou infraestruturas próximas às
redes elétricas da CEB de modo a preservar a integridade sica do trabalhador. Advermos, ̀ ainda, acerca da
necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na construção ou escavação em locais próximos de
redes elétricas (respeitar a distância de segurança citada nos parágrafos anteriores), com vistas a garanr ̀ sua
preservação e correto funcionamento, sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB.
Conforme solicitado, disponibilizamos a cópia digital do cadastro técnico da CEB-D
(21658215 e 21757342) para as proximidades da poligonal indicada. Os arquivos podem ser copiados por
meio do seguinte link: p://189.42.210.79/geoceb/rede_ceb/ (Usuário: rede_ceb, Senha: L*gt_h@). Os
arquivos estão compactados e nomeados como SEI_000316_2019.zip. Informamos que o posicionamento
geodésico das estruturas, redes e equipamentos representados na base geográﬁca da CEB-D não é
compa vel com escala cadastral e que a atualização da base de a vos elétricos é feita diariamente, o que
pode implicar em trechos de redes ausentes nos arquivos anexos.
Quanto ao sistema de referência, os dados fornecidos estão de acordo com a úlmaȁ
atualização do Sistema Cartográﬁco de Distrito Federal - SICAD (projeção/coordenadas UTM, meridiano
central 45, datum SIRGAS - 2000,4).

Willyston Ferreira
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25927746&infra_siste…

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 334

2/3

07/05/2019

SEI/GDF - 21655652 - Laudo Técnico

Técnico Responsável
Documento assinado eletronicamente por WILLYSTON REME DANTAS FERREIRA Matr.0005673-1, Técnico(a) Industrial - Ediﬁcações, em 02/05/2019, às 16:27, 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 auten. cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 21655652 código CRC= C62E0DDB.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA - Área de Serviço Público, Lote "C" - Bairro Zona Industrial - CEP 71215-902 - DF

00093-00000316/2019-18
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Diretoria de Urbanização
Brasília-DF, 20 de maio de 2019

Carta SEI-GDF n.º 157/2019 - NOVACAP/PRES/DU

À Senhora
NADIEGE KICZEL REGINATTO
ÁRIA EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS
SHIN CA 10 LOJA 08 - Edifício Bellagio
71503-510 - LAGO NORTE/DF
Prezada Senhora,
Em atenção aos termos con. dos na Carta s/nº, datada de 3 deste mês (21891152),
encaminho, para conhecimento e demais providências, as informações técnicas elaboradas pelo
DEINFRA/DU, constantes do Despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ, de 17 deste
mês (22475628).
Atenciosamente,
Engº Luciano Carvalho de Oliveira
Diretor de Urbanização
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA Mat - 973.386-8,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
20/05/2019, às 19:04, 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= 22540207 código CRC= 8E2E5A7A.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Divisão de Projetos
Seção de Cadastro
Despacho SEI-GDF NOVACAP/DU/DEINFRA/DIPROJ/SEAU

Brasília-DF, 16 de maio de 2019

À DIPROJ,
Em atendimento, informamos que na poligonal delimitada não esta inserido sistema
de drenagem Pluvial como também Pavimentação Asfál. ca projetados e/ou implantados. Isto
implica que não existe interferência.
Marcelo Candido Fafá
Chefe da SEAU
Documento assinado eletronicamente por MARCELO CÂNDIDO FAFA - Matr.0074925-7, Chefe
da Seção de Cadastro, em 16/05/2019, às 10:26, 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= 22406059 código CRC= 2D1A9D89.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Departamento de Infraestrutura Urbana
Divisão de Projetos
Despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ

Brasília-DF, 17 de maio de 2019

Ao DEINFRA,
Em atenção ao pedido formulado na carta 21891152 informamos que não temos
capacidade de atendimento. O empreendedor irá elaborar um projeto de drenagem pluvial
completo e específico para o local, sendo de sua inteira responsabilidade de acordo com o nosso
Termo de Referência e aprovado por esta Companhia.
Quando da elaboração do projeto de drenagem acima citado, deverá ser utilizado estrutura
de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento em questão, de forma a
obedecer ao previsto na Resolução nº 09, da ADASA, que define como vazão máxima de saída
de um empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha. Informamos também que no projeto de urbanismo
da área em questão, deverá ser reservado área para instalação dessa estrutura.
Quanto ao pedido de interferência foi respondido no documento 22406059.
Documento assinado eletronicamente por HELMA RIBEIRO FISCHER VIEIRA - Matr.0075144-8,
Engenheiro(a) Civil, em 17/05/2019, às 09:34, 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= 22475628 código CRC= 0A80EABC.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Presidência
Diretoria de Limpeza Urbana
Brasília-DF, 29 de abril de 2019

Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR

Referência: Contrato 25/04/2019,
Assunto: Referente a disponibilidade de atendimento a coleta de resíduos para a Gleba 29 do
Quinhões da Fazenda Taboquinha - Jardim Botânico.
À PRESI,
Senhor Diretor Presidente,
No que tange a esta DILUR, esclarecemos que:
De acordo com a Lei Federal n° 12.305/10 e Lei distrital n° 5.610/16, o SLU encontrase responsável a coletar resíduos sólidos domiciliares, resíduos não perigosos e não inertes que sejam
produzidos por pessoas . sicas ou jurídicas em estabelecimentos de uso não residencial em
quantidade não superior a 120 (cento e vinte) litros por dia, por unidade autônoma.
Ainda de acordo com a Lei Distrital n° 5.610/16, Art.5°, §1°, e com o Decreto n°
37.568/2016 e Decreto n° 38.021/2017, ﬁca estabelecido que os grandes geradores, isto é, os
empreendimentos cuja geração de resíduos sólidos domiciliares, resíduos não perigosos e não inertes
seja acima de 120 (cento e vinte) litros por dia, devem assumir a responsabilidade de gestão e
gerenciamento dos resíduos sólidos que são por eles gerados. Ressalta-se que a disposição destes
resíduos poderá ser efetuada, mediante pagamento, conforme preço público estabelecido pela ADASA
na Resolução ADASA n° 14/2016, no Aterro Sanitário de Brasília.
O SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades
do projeto de parcelamento do solo da Gleba 29 do Quinhão 17 da Fazenda Taboquinha -Jardim
Botânico. Por essa razão pode-se aﬁrmar que não haverá impacto signiﬁca. vo quanto à capacidade
de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e des nação ﬁnal dos resíduos
domiciliares gerados, uma vez que o SLU encontra-se equipado e preparado para executar a coleta na
área de ocupação prevista, desde que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja
dentro do limite citado no parágrafo anterior.
O gerador deverá providenciar por meios próprios os recipientes necessários para o
acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as caracterís cas dos
resíduos e seus quan ta vos, quando o resíduo em questão se enquadrar na Classe II A, este poderá
ser armazenado em contêineres e/ou tambores, e em tanques, desde que acondicionado em sacos
plás cos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990, a classiﬁcação dos sacos plás cos u lizados para
o acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a NBR 9191:2008.
Eliana Filomena Barbosa Nicolini
Carta 121-19 (31593973)
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Diretora de Limpeza Urbana

Documento assinado eletronicamente por ELIANA FILOMENA BARBOSA NICOLINI Matr.0081653-1, Diretor(a) de Limpeza Urbana, em 29/04/2019, às 09:15, 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= 21568165 código CRC= ADD6DFDC.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Presidência
Diretoria Técnica
Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC

Brasília-DF, 29 de abril de 2019

À Secretaria Executiva,
Em resposta ao Despacho SEI-GDF
SLU/PRESI/SECEX (21508391), referente
à solicitação con. da no Contrato 25/04/2019 (21507245), referente a disponibilidade de atendimento
a coleta de resíduos para a Gleba 29 do Quinhões da Fazenda Taboquinha - Jardim Botânico, temos a
elencar as seguintes informações que visam contribuir com o solicitante na ocasião da elaboração
dos projetos citados.
Por se tratar de projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos sólidos
urbanos, gerados nas ediﬁcações do novo setor habitacional, deverão se limitar ao favorecimento da
realização con. nua das coletas convencional e sele va em vias e logradouros públicos (sistema viário
pavimentado e nas dimensões adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores
(15 a 21 m³) e observando as normativas existentes.
Cabe destacar que a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 114, DE 24 DE NOVEMBRO DE
2016, dispõe sobre a padronização de procedimentos operacionais e dos equipamentos visando à
redução dos ruídos gerados durante a coleta pública de resíduos sólidos domiciliares e os a estes
equiparados e orienta a população quanto ao correto acondicionamento de resíduos sólidos urbanos.
Ressaltando: os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro
dos estabelecimentos geradores e re rados nos dias e horários estabelecidos para cada po de
coleta, ou seja, a separação e armazenamento provisório do lixo gerado, junto ao planejamento para
isso, são de responsabilidade do gerador.
O SLU fornece orientação mínima sobre o
po de cestos coletores
(lixeira/contêiner/recipientes) de resíduos em calçadas e passeios públicos, sempre em consonância
com os padrões a serem adotados no DF.
Por isso, deve-se levar em consideração que pela Cons tuição Federal e Lei nº. 11.445,
de 05 de janeiro de 2007, cabe ao Distrito Federal promover e realizar com eﬁciência e eﬁcácia a
limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos em seu conjunto de a vidades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e des no ﬁnal do RESÍDUO
DOMICILIAR URBANO e do resíduo originário da varrição e limpeza corre va de vias e logradouros
públicos em todo o território do Distrito Federal, portanto, novas áreas urbanizadas já estão incluídas
neste escopo.
Outros pos de coleta poderão estar sendo destacadas para os locais em análise, tais
como: coleta de resíduos dos serviços de saúde, coleta de entulho (CONAMA n° 307/2002), coletas em
grandes fontes geradoras, etc., porém essas coletas não estão no escopo dos serviços oferecidos pelo
SLU e são de responsabilidade do gerador de resíduos (Lei dos Crimes Ambientais).
O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF (PDRSU), regulamentado pelo Decreto nº
29.399, de 14 de agosto de 2008, orienta ações integradas de gestão de resíduos para os próximos 30
anos no DF, seus inves mentos e as polí cas públicas a serem adotadas, principalmente em relação
ao tratamento e ao des no ﬁnal do resíduo coletado no DF, atualmente cerca de 2.500 toneladas/dia
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de resíduo domiciliar/comercial são coletadas pelas empresas terceirizadas pelo SLU.
A lei nº 5.610 de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos
grandes geradores de resíduos sólidos disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos
e não inertes produzidos por grandes geradores sendo regulamentado pelo decreto nº 37.568 de 2016
de 24 de agosto de 2016, e alterada pelo decreto nº 38.021 de 21 de fevereiro de 2017, determina que
o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares que sejam produzidos por pessoas sicas ou
jurídicas em estabelecimento de uso não residencial e que cumula vamente tenham natureza ou
composição similar àquelas dos resíduos domiciliares e volume diário, por unidade autônoma, limitado
a 120 litros de resíduos sólidos diferenciados.
Já está em operação o Aterro Sanitário de Brasília – ASB, localizado na ADE Samambaia
as margens da DF 180 em Samambaia/DF, e ainda, o SLU está realizando estudos em parceria com as
Administrações Regionais para implantação de PAPA ENTULHO (pontos de entrega voluntária –
an gos PEV ou ECOPONTOS) para recebimento de até 1m3 de resíduos da construção civil em
diversas localidades do DF, já está em operação os PAPA ENTULHO em Ceilândia em 03 localidades,
Taguatinga, em Brazlândia 02 localidades, Planaltina, Gama, Guará e Asa Sul.
Por ﬁm, o SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais na
proximidade da localidade do local em questão na Região Administra va de Samambaia, não havendo
impacto signiﬁca vo nos serviços de coleta, transporte, tratamento e des nação ﬁnal dos resíduos
domiciliares gerados, desde que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro
do limite citado na lei nº 5.610 de 16 de fevereiro de 2016 que dispõe sobre a responsabilidade dos
grandes geradores.
Sendo assim, o SLU possui a obrigação de cobrir toda a nova região do DF com coleta
domiciliar e coleta sele va, e a estrutura técnica, sica e os custos unitários dos serviços e todo
monitoramentos, são atribuições desta Autarquia (Decreto nº. 27.898, de 23 de abril de 2007).
Atenciosamente,
GABRIEL ARRAES DE SOUZA CASAS
DIRETOR TÉCNICO
DITEC/SLU
Documento assinado eletronicamente por GABRIEL ARRAES DE SOUZA CASAS - Matr.02739607, Diretor(a) Técnico(a), em 29/04/2019, às 10:03, 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= 21572946 código CRC= 36D424A2.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SCS Qua dra 08, Edi fíci o Shoppi ng Venâ nci o, 6º Anda r - Ba i rro Setor Comerci a l Sul - CEP 70333-900 - DF
3213-0179
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Presidência
Ofício SEI-GDF Nº 795/2019 - SLU/PRESI

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

Prezada Senhora,
Em atenção a Correspondência s/nº (21507245), onde solicita informações desta
Autarquia referente a disponibilidade de atendimento a coleta de resíduos para a Gleba 29 do
Quinhões da Fazenda Taboquinha - Jardim Botânico, servimo-nos do presente para encaminhar a
manifestação da Diretoria de Limpeza Urbana e da Diretoria Técnica, por meio do Despacho SEI-GDF
SLU/PRESI/DILUR (21568165) e do Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC (21572946) com as
informações concernentes ao pleito.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais necessárias, por
meio dos telefones 3213-0164 (Zélia Santana) e 3213-0172 (Alexandro Henriques).
Atenciosamente,
FELIX ANGELO PALAZZO
Diretor-Presidente

A Senhora
NADIEGE KICZEL REGINATTO
ARIA Empreendimentos Sustentáveis
Brasília/DF
Documento assinado eletronicamente por FELIX ANGELO PALAZZO - Matr.0273482-6,
Diretor(a)-Presidente, em 02/05/2019, às 16:18, 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= 21704178 código CRC= BC7A8A41.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF
3213-0105
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Superintendência do IPHAN no Distrito Federal
SEPS  Quadra 713/913 Sul  Bloco D  Edifício Iphan  1º Andar  Bairro Asa Sul, Brasília. CEP
70390135
Telefone: (61) 20246180 | Website: www.iphan.gov.br

Ofício nº 69/2019/IPHANDFIPHAN
Brasília, 22 de março de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
Érick Marcel e Silva Viana
Bastante Procurador
PROGEPLAN Enegenharia e Meio Ambiente
C/C
A Sua Senhoria o Senhor
Edson Duarte
Presidente
Instituto Brasília Ambiental do Distrito Federal  IBRAM/DF
Sepn Q 511, Bloco C (Edifício Bittar), Brasília  DF, Via W3 Norte  Asa Norte
CEP: 70.750543 – Brasília/DF.

Assunto: Análise de Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) para Classificação do
Empreendimento "Parcelamento de solo urbano Jardim Botânico – Gleba 29 do quinhão 17 da
Fazenda Taboquinha, Região Administrativa do Jardim Botânico.
Processo nº 01551.000098/201940.

Senhores,

Com base na Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) e nas demais
informações prestadas pelo empreendedor manifestamonos pelo enquadramento do
empreendimento como Nível I, sendo necessária a apresentação do Termo de Compromisso
do Empreendedor (TCE) conforme Anexo III da IN IPHAN n.º 1/2015, sem a logomarca da
empresa PROGEPLAN.
Em relação aos bens culturais materiais tombados ou valorados (aos quais se
refere o Capítulo II, Seção II, Subseção II da Instrução Normativa), informamos que na Área
Diretamente Afetada pelo empreendimento, não se identifica impacto a bens culturais
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materiais tombados ou valorados, não havendo objeção, sob esse aspecto, ao
prosseguimento do processo de licenciamento.

Atenciosamente,

Carlos Madson Reis
Superintendente
IphanDF
Documento assinado eletronicamente por Carlos Madson Reis, Superintendente do
IPHANDF, em 22/03/2019, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 1077751 e o
código CRC D3C7EE49.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01551.000098/201940
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14 ANEXO II - SONDAGENS
14.1 SONDAGEM STJB-01

,
006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br
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14.2 SONDAGEM STJB-01A

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br
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14.3 SONDAGEM STJB-02

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br
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14.4 SONDAGEM STJB-03

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br
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14.5 SONDAGEM STJB-04

006501-310RT-006-00

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br
www.progeplan.com.br

Carta 121-19 (31593973)

SEI 00391-00012583/2018-66 / pg. 353

Página 319

14.6 SONDAGEM STJB-05

006501-310RT-006-00

Carta
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006501-310RT-006-00
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15 ANEXO III – ART

006501-310RT-006-00
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ART 0720190014415 - Lei 6.496/1977 e Res. 1025/2009

1 of 1

http://servicos.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao_tos.ph...

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART Obra ou serviço

CREA-DF

0720190014415

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
1. Responsável Técnico

PEDRO FRANARIN ALVES
Título profissional: Engenheiro Ambiental

RNP: 0704056992
Registro: 12927/D-DF

Empresa contratada: PROGEPLAN - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA Registro: 9439-DF
2. Dados do Contrato
CPF/CNPJ: 31.910.469/0001-91

Contratante: JARDIM BOTANICO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
Bairro: Setor de Habitações

Quadra SHIS QI 7 Bloco E

Número: 106

Individuais Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

CEP: 71615-750

E-Mail: joao.lopes@tecnaconstrutora.com.br

Fone: (61)996583510

Contrato: PGP065-01

Celebrado em: 28/01/2019

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor Obra/Serviço R$: 90.925,00

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço

QUINHÃO 17 GLEBA
Cidade: SETOR
HABITACIONAL JARDIM
BOTÂNICO
Data de Inicio: 28/01/2019

Número: 39

Bairro: RA Jardim Botânico

UF: DF

Complemento:

Previsão término: 30/09/2019

Coordenadas Geográficas: ,

CEP: 71680-365

Código/Obra pública:

Finalidade: Ambiental
Proprietário: JARDIM BOTANICO CONSTRUCAO E

INCORPORACAO LTDA
E-Mail: joao.lopes@tecnaconstrutora.com.br

CPF/CNPJ: 31.910.469/0001-91
Fone: (61) 996583510

4. Atividade Técnica
Quantidade

Unidade

Estudo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI

1,0000

unidade

Estudo Planos Básicos Ambientais - PBA

1,0000

unidade

Estudo Gestão dos Estudos Arqueológicos

1,0000

unidade

Coordenação

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

Gestão, Coordenação e Execução dos Estudos Ambientais necessários para obtenção das Licenças Prévia e de Instalação de
Parcelamento de Solo Urbano.
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de Classe

9. Informações

NENHUMA

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
__________________, ____ de _____________ de _____
Local
Data
__________________________________________________
PEDRO FRANARIN ALVES - CPF: 968.063.701-87
__________________________________________________
JARDIM BOTANICO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA CPF/CNPJ: 31.910.469/0001-91
Valor da ART: R$ 226.50

Registrada em: 07/03/2019

- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

Valor Pago: R$ 226,50
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Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO
Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO

Data: 03/06/2019 11:03:56 AM

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

N°: 2019/04525

CONTRATADO
Nome: ABEL EUSTAQUIO ROCHA SOARES

Registro CRBio: 098509/04-D

CPF: 72375140168

Tel: 61993474074

E-mail: abeljah@gmail.com
Endereço: QNG N.º 4 CASA 48
Cidade: TAGUATINGA

Bairro: TAGUATINGA NORTE

CEP: 72130-040

UF: DF
CONTRATANTE

Nome: PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Registro profissional:

CPF/CGC/CNPJ: 11.632.337/0001-38

Endereço: QD CA 1, SETOR SHIN S/N LT A BL A SALA 448 C.C.DECK NORTE
Cidade: BRASILIA

Bairro: ST H I NORTE

CEP: 71503-501

UF: DF

Site:
DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros
serviços
Identificação: Relatório de Impacto de Vizinhança do PARCELAMENTO DE SOLO GLEBA 29, QUINHÃO 17,
FAZ. TABOQUINHA
Município do trabalho: Brasília

UF: DF

Município da sede: Brasília

Forma de participação: Equipe

UF: DF

Perfil da equipe: Eng. Ambiental, Geógrafo

Área do conhecimento:Ecologia

Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO DE
VIZINHANÇA (RIVI), REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SOLO URBANO GLEBA 29, QUINHÃO 17,
FAZENDA TABOQUINHA.
Valor: R$ 5000,00

Total de horas:300

Início: 02/05/2019

Término:
ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

/

/

Assinatura do profissional
Solicitação de baixa por distrato

Data:

/

Data:

/

/

Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a
autenticidade desta
ART acesse o CRBio04 Online em nosso
site e depois o serviço
Conferência de ART

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

N° do protocolo: 49387/NET

/
Data:

/

/

Assinatura do profissional

Assinatura do profissional
Data:

/

/

Data:

/

/

Assinatura e carimbo do contratante

Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

https://app3.incorpnet.com.br/appgeral/incorpnet.dll/principal
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Eu, Karla Karine Carvalho, Geógrafa, Especialista em Sociologia,
Cadastro Técnico Federal nº 5505651, CPF 002.154.581-25, declaro para os
devidos fins, que integro a equipe técnica de elaboração do Relatório de Impacto
de Vizinhança (RIVI), como responsável pela elaboração do Diagnóstico do Meio
Socioeconômico, do Parcelamento de Solo Urbano Gleba 29, Quinhão 17,
Fazenda Taboquinha, localizado em Brasília, Distrito Federal, respeitando todas
as cláusulas de contrato inclusive em especial quanto a legislação trabalhista e
fiscal.
Estou

ciente

das

minhas

responsabilidades

civil,

contratual,

administrativa, ética e penal/ criminal, no exercício das minhas funções de
Responsável Técnico, conforme habilitação estabelecida pela Lei 6.664/79:
“Art. 3º. É da competência do Geógrafo o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da
União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, das entidades autárquicas ou de economia mista e
particulares:
I - reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico,
biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas nos campos gerais e especiais da
Geografia, que se fizerem necessárias:
a) na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográficas naturais e zonas
geoeconômicas, para fins de planejamento e organização físico-espacial;
b) no equacionamento e solução, em escala nacional, regional ou local, de problemas atinentes
aos recursos naturais do País;
c) na interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais;
d) no zoneamento geo-humano, com vistas aos planejamentos geral e regional;
e) na pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em escala regional e inter-regional;
f) na caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica e problemas conexos;
g) na política de povoamento, migração interna, imigração e colonização de regiões novas ou de
revalorização de regiões de velho povoamento;
h) no estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos destinados ao planejamento da produção;
i) na estruturação ou reestruturação dos sistemas de circulação;
j) no estudo e planejamento das bases físicas e geoeconômicas dos núcleos urbanos e rurais;
l) no aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais;
m) no levantamento e mapeamento destinados à solução dos problemas regionais;
n) na divisão administrativa da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. ”

Brasília, 28 de maio de 2019.

Karla Karine Carvalho
Geógrafa – CTF 5505651
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