ECOTECH AMBIENTAL
CONSULTORIA
Carta nº 0153.2020 – Ecotech Ambiental

Brasília, 16 de outubro de 2020.

Ao Superintendente
ALISSON SANTOS NEVES
Superintendência de Licenciamento Ambiental do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal – Brasília Ambiental – SULAM/IBRAM
Referência: Processo nº 00391-00008013/2018-71 e Ofício nº 724/2020 – IBRAM/PRESI/SULAM.
Interessado: MUNIQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Assunto: Documentação complementar relativa à audiência pública virtual realizada em 29/09/2020,
referente ao RIVI do parcelamento de solo urbano do COMPLEXO IKEDA.

Sr. Superintendente,
A ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável pelo licenciamento ambiental do
parcelamento de solo urbano COMPLEXO RESIDENCIAL E COMERCIAL IKEDA, remete, anexa, a
ata completa da audiência pública virtual (degravação) e o relatório fotográfico da divulgação efetuada
por faixas publicitárias e do local disponibilizado para os interessados acompanharem o evento. Abaixo
segue o link da gravação da audiência pública virtual.
https://wetransfer.com/downloads/9cefbd7e12b530c369244e0061af777920201016020604/335871761f0cd2
cb00655909b2f507ca20201016020640/308a0b

Ressaltamos já termos encaminhado:
a) A publicação no Jornal de Brasília do Aviso de Audiência Pública Virtual (Carta nº 126/2020
– documento 45956284 do processo nº 00391-00008013/2018-71);
b) Comprovantes de divulgação desse Aviso de Audiência Pública Virtual no INSTAGRAM da
ECOTECH (Carta nº 126/2020 – documento 45956284 do referido processo);
c) Comprovantes de divulgação desse Aviso de Audiência Pública Virtual no sítio eletrônico do
empreendedor – DIRECIONAL ENGENHARIA (Carta nº 130/2020 – documento 46742262 do
processo em referência);
d) Comprovantes de divulgação desse Aviso de Audiência Pública Virtual no sítio eletrônico do
empreendedor e no INSTAGRAM e FACEBOOK da ECOTECH (Carta nº 141/2020 – documento
47836060 do processo em referência);
e) Link para download da gravação da Audiência Pública Virtual (Carta nº 149/2020 –
documento 48199171 do processo nº 00391-00008013/2018-71);
f) Apresentação realizada durante a audiência pública, em arquivo pdf (documento 48198907
do processo em referência).
Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.
Atenciosamente,

_________________________________
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA
/
DIRETOR TÉCNICO
CLSW 102, Bloco “A” ´Subsolo - Salas 01/03 - CEP: 70.670-511 – Brasília-DF – Fone/Fax: (61) 3341-3969
ecotech@ecotechambiental.com.br / www.ecotechambiental.com.br
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Faixa publicitária fixada em frente ao terminal rodoviário do Setor R da Ceilândia.

Foto 2: Faixa publicitária fixada em frente à gleba do COMPLEXO IKEDA, na margem
da rodovia BR-070.

Foto 3: Faixa publicitária fixada no acesso da rodovia BR 070 a QNR da Ceilândia.
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Foto 4: Local disponibilizado para os interessados
acompanharem o evento, localizado na QNP 15,
conjunto N, Lote 2, em Ceilândia (em frente à
creche FLOR DE PEQUI).

Foto 5: Local disponibilizado para interessados
acompanharem a audiência pública virtual.

Foto 6: Projetação da audiência pública virtual no
local disponibilizado para interessados assistirem e
participarem do evento.

Foto 7: Projetação da audiência pública virtual no
local disponibilizado para interessados assistirem e
participarem do evento.
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Degravação Audiência Pública Complexo Residencial e Comercial Ikeda

Legenda:
(mm:ss): tempo da fala.
(...): trechos ou palavras inaudíveis.
...: pausa.
Observações:
MY RECORDING 120730 001
Alisson Neves (00:00)
Boa noite a todos. Desejamos boas vindas a todos que estão conectados a nossa primeira audiência pública a ser
realizada pelo Brasília Ambiental no processo de licenciamento ambiental. Um processo é corriqueiro para um
licenciamento atividade de impacto significativo que é o parcelamento do solo que é segundo a Lei Orgânica do
Distrito Federal. Eu sou o Alisson Neves, boa noite a todos. Estou Superintendente de Licenciamento Ambiental e é o
maior prazer receber a todos aqui nesse evento. A gente vai passar um roteiro simples para iniciar, mas antes eu
pediria um pequeno espaço para que a gente possa falar mais ou menos o porquê hoje estamos realizando essa
audiência pública que tem um formato diferenciado tendo em vista que todas que todas as audiências que
aconteceram até então elas eram no formato presencial. Lógico que hoje agente passa por um momento de
exceção. Um momento de pandemia que nós temos visto a necessidade de fazer um processo para adaptar e aderir
o processo de licenciamento ambiental para o momento que a gente se vê obrigado. O desafio do Brasília Ambiental
é de não parar um dia e assim, a gente vem trabalhando desde que nós fomos surpreendidos, todos nós fomos
surpreendidos com a pandemia. E o Brasília Ambiental em especial o Licenciamento ambiental nós trabalhamos
afinco desde o dia treze de maio com todas as limitações para quem os processos de licenciamento eles tivessem a
continuidade. É bom destacar que a retomada da economia ela passa diretamente pelo licenciamento ambiental e é
compromisso dos servidores do Brasília Ambiental e de todos que nós precisamos nos dedicar tendo em vista da
importância das nossas atividades nesse momento. Então, nós conseguimos fazer várias adaptações e o único ponto
a última ferramenta que a gente não tinha conseguido era realizar a audiência pública no formato remoto. E aqui a
gente tem que fazer logo nesse início fazer um agradecimento a todos que foram envolvidos nesse processo e que a
gente precisou estabelecer uma instrução normativa, precisou contar com a colaboração e com a compreensão de
todos os empreendedores. E nós precisamos fazer com quem o processo ele tenha segurança jurídica, ele tenha
segurança técnica. Então, a gente não poderia só simplesmente abrir uma vídeo conferência e fazer uma audiência
pública sem a garantia de que todos estivessem participando e que a população ainda a aquela que não tenha
recurso a tecnologia não tivesse acesso. Então, hoje a gente tem um ponto de acesso para que todos possam está
assistindo essa audiência pública para que o debate ele possa funcionar da melhor forma possível. E ai é importante
a gente destacar algumas participações dentro do Brasília Ambiental agradecer sobre maneira a nossa procuradoria
jurídica que nos deu toda a tranquilidade, a presidência e a secretaria geral do órgão que deram todo apoio. A nossa
unidade de tecnologia que nos deu todo subsídio. E a nossa área de comunicação, destacando a participação dos
servidores da Superintendência de Licenciamento ambiental que contribuiu com isso. Alem disso a gente tem que
fazer um destaque especial que é para um servidor nosso de nome Antonio Terra, ele está aqui conosco. É a pessoa
que pegou essa missão. É um cara que mudou o processo de licenciamento público e há muito tempo ele vem se
dedicando e trabalhando para isso. A gente já pensava colocar um modelo virtual e a gente teve que antecipar esse
processo tendo em vista a questão da pandemia, mas a gente acreditou e sempre acreditou que esse modelo ele
alcança muito mais do que uma reunião presencial que a gente já fez para menos de dez pessoas uma audiência
pública. Então, a gente entende que o modelo que a gente adora hoje forçado pela pandemia, mas a gente acredita
que ele vai ter uma função de alcançar mais as pessoas do que o modelo tradicional. E Antonio Terra foi um servidor
se aprofundou nisso, assistiu audiências públicas, procurou saber como é que isso estava trabalhando em outros
estados. Procurou saber das normas federais se existia algum tipo de obstáculo e construiu uma norma com toda
essa experiência para que a gente pudesse hoje está aqui dando continuidade a esse processo. Então, a gente
registra o esforço dos servidores envolvidos destacando especialmente Antonio Terra. E para que a gente na posição
de Superintendente de Licenciamento Ambiental somos nós que fazemos a presidência e a condução das audiências
públicas, entretanto, no dia de hoje nada mais justo que é um momento histórico, um momento muito importante

para os servidores e para a gestão ambiental no Distrito Federal que essa primeira audiência pública do Brasília
Ambiental seja coordenada, seja presidida pelo servidor Antonio Terra. Então eu o convido, ele está aqui na outra
sala para que ele possa fazer a condução dessa audiência pública. Obrigado!
Antonio Terra (06:30)
Bom, boa noite a todos. Dando continuidade aqui a apresentação da audiência pública depois das palavras do
Alisson, agradeço a participação e o convite para poder conduzir a audiência. A audiência pública ela se realiza eu
vou dar início ao início formal. A audiência pública, hoje vinte e nove de setembro, com início ás dezenove horas, e o
encerramento previsto para as vinte e uma e quarenta e cinco horas, incluindo já o intervalo de quinze minutos que
é previsto que é para ser realizado entre o termino da exposição técnica e o inicio das manifestações dos
participantes. O embasamento legal da audiência pública virtual a gente tem dois instrumentos que fazem esse
embasamento a instrução normativa do IBRAM número vinte e sete que foi lançada no dia seis de agosto de dois mil
e vinte e a resolução CONAMA, quatro nove quatro de onze de agosto desse ano, também, que estabeleceu em
caráter excepcional e temporário nos casos de licenciamento ambiental da possibilidade da audiência pública virtual.
Antes de dar continuidade aqui da apresentação e o início da audiência pública eu queria convidar só para dar as
boas vindas ai a todos também, o André Luis da Silva Moura, coordenador do estudo do relatório de impacto de
vizinhança, do RIV, ele é o representante da ECOTECH, que foi a empresa que fez o estudo ambiental. Eu gostaria de
passar a palavra ai para o André para ele dar as boas vindas para todo mundo também.
André Luiz (08:21)
Boa noite a todos. Como falou o Terra, meu nome é André Luis, sou (...) aqui da ECOTECH, responsável técnico da
coordenação do relatório de impacto de vizinhança do Complexo Ikeda. E em relação a audiência pública virtual
agradeço a confiança que o IBRAM depositou na ECOTECH e sermos o primeiro a realizar esse tipo de evento.
Realmente é uma ferramenta que vai trazer e melhorar a eficiência do órgão que tem trabalhado bem. Bom hoje eu
vou fazer uma apresentação do Complexo Ikeda e posteriormente ficar a disposição de vocês ai para tirar quaisquer
duvidas que a (...) quiser. Eu retorno ai a palavra para o doutor Terra e agradeço todo esforço pela contribuição que
deu para que esse processo, essa audiência pública se tornasse realidade.
Antonio Terra (09:33)
Ok. Obrigado André. Agora fazendo uma leitura rápida de alguns pontos principais do regulamento da audiência
pública, até por que, como o Alisson citou é um formato novo que a gente está fazendo. Então, é importante a gente
passar algumas informações para que as pessoas possam entender o funcionamento e participar da melhor forma.
Informações gerais sobre a audiência pública. Essa audiência pública se refere ao Complexo Residencial e Comercial
Ikeda. Processo de licenciamento ambiental número zero, zero, três, nove, um, sequencia de quatro zeros, oito,
zero, um três barra dois mil e dezoito, sete, um. Tipo de licenciamento da licença previa. O tipo de atividade o
parcelamento de solo urbano. O interessado empreendedor Munique Empreendimentos Imobiliários Limitada.
Empresa responsável pela elaboração do estudo ECOTECH Tecnologia Ambiental e Consultoria Limitada. Os avisos de
audiência pública foram devidamente publicados conforme o Artigo quinto da Lei zero, cinco, oito, um de dois mil e
treze e no site e nas redes sociais do IBRAM e do empreendedor conforme previsto na instrução normativa do
IBRAM número vinte e sete. A documentação os estudos, todo o regulamento da audiência pública e os avisos estão
disponíveis no site do IBRAM endereço WWW.IBRAM.DF.GOV. Todas as informações instruções referente ao acesso
também estão disponíveis lá no site. O objetivo da audiência pública é apresentar, debater e fazer a discussão sobre
o estudo de relatório de impacto de vizinhança, o RIV, referente ao processo de licenciamento do complexo Ikeda
como colher sugestões e contribuições para o aprimoramento do processo com base na resolução CONAMA nove de
mil, novecentos e oitenta e sete e na Lei Distrital zero, cinco, oito, um de dois e treze. Em relação ao tramite do
licenciamento a gente faz uma referencia aqui nas audiências públicas só para explicar para quem não tem costume
de entender, de participar dos processos de licenciamento das audiências públicas, que a audiência pública é
procedimento, uma etapa obrigatória dentro de alguns processos de licenciamento e ela é uma etapa que a gente
colhe justamente sugestões, entendimentos, posicionamentos com relação ao estudo que é apresentado, os
impactos ambientais, aspectos ambientais que envolvem aquele empreendimento. A partir disso, a equipe do
IBRAM que está fazendo a análise técnica do estudo internaliza essas contribuições para dentro do processo de
licenciamento. O processo de licenciamento que a gente está como referência é um processo que segue o rito do
licenciamento trifásico, passando pela licença prévia onde a gente tem a concepção, estudos do empreendimento
por que é justamente a fase que a gente está, posteriormente, a licença de instalação onde são apresentados os
projetos, as autorizações das concessionárias e por último a licença de operação que é justamente onde a gente

libera para o empreendimento poder ser executado e onde são informadas as condicionantes que o empreendedor
vai ter que cumprir para minimizar os impactos ambientais. É importante destacar que essa audiência pública ela
não é um fórum de discussão, mas não de decisão, em relação ao processo de licenciamento. Ele é um fórum para
que justamente a gente colher a participação de todos os interessados dentro do processo de licenciamento e em
especial dentro desse processo que a gente está debatendo hoje. A transmissão da audiência pública está sendo
feita pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube e quem tem alguma dificuldade de acesso a gente, conforme está
previsto na resolução do CONAMA quatro, quatro, nove, quatro o empreendedor disponibilizou um ponto de acesso
físico onde as pessoas também podem acompanhar a audiência pública. Eu vou só passar aqui o ponto de local fica
na Arena Eventos localizado na QNP quinze, conjunto N, lote dois, na Ceilândia, em frente à Creche Folha de Pequi.
Então, nesse local as pessoas também podem acompanhar por meio de um telão e também vai ter um telefone com
WhatsApp disponível para quem quiser fazer os encaminhamentos das perguntas. Em relação aos encaminhamentos
das contribuições e das perguntas a gente tem dois mecanismos que a gente utiliza, um é o WhatsApp o telefone
está aparecendo ai na tela para vocês é meia, um, nove, nove, dois, quatro, oito, nove, meia, nove, oito. O
encaminhamento pode ser feito no formato de texto ou áudio. A gente pede para que quem for apresentar as
contribuições faça no formato de texto preferencialmente deixando o formato de áudio para quem tem alguma
dificuldade de fazer esse encaminhamento por texto. Isso facilita para a gente poder organizar, tabular as perguntas
e fazer os encaminhamentos que vão ser feitos após a exposição técnica. O outro formato disponibilizado é por email pelo licenciamento.ibram@gmail.com. Pelo e-mail a gente disponibilizou um formulário no site o IBRAM que
pode ser feito o encaminhamento das contribuições por esse formulário que facilita também para a gente poder
fazer a organização e a distribuição das perguntas posteriormente. O chat do YouTube ele fica aberto para interação
e participação para quem está assistindo, mas ele não é o canal que a gente utiliza para colher as contribuições.
Então, ele fica aberto como uma ferramenta de interação, mas o encaminhamento é feito ou pelo WhatsApp ou pelo
e-mail. Em relação ao encaminhamento da manifestação, da contribuição a gente pede que o encaminhamento tem
que ser feito contendo a identificação do interessado, nome completo se ele for representante de algum grupo, de
alguma associação ele encaminhe junto o nome da associação, da entidade que ele representa para a gente poder a
autoria de quem está encaminhando a manifestação. Outra solicitação é que as mensagens sejam feitas de forma
objetiva vinculada ao tema da audiência pública para que a gente não tenha nenhum tipo de inconveniente não
poder responder algum tipo de pergunta e focando no que realmente é objeto dessa audiência pública que é a
apresentação do estudo ambiental. A gente solicita também que sejam feitas as contribuições de forma cordial e
respeitosa e encaminhamento de forma clara para que a gente possa não ter nenhum tipo de dificuldade de
compreender tanto áudio quanto texto de quem estiver fazendo os encaminhamentos. A gente solicita que as
manifestações sejam encaminhadas agora durante o início da audiência pública para quem já teve acesso ao estudo
que está disponível no site do IBRAM. Para quem ainda não teve ou que vai ter duvidas durante a audiência pública a
nossa solicitação é que durante a exposição técnica quando forem surgindo os questionamentos que eles possam
ser encaminhados aqui pelo e-mail ou pelo WhatsApp para que a gente possa já ir tabulando. A ordem de
apresentação das manifestações é de acordo com a ordem de chegada dessas mensagens tanto pelo WhatsApp ou
por e-mail, e o tempo de manifestação a gente pede que seja em torno de três minutos para aqueles participantes
que sejam pessoa física e para aqueles que são representantes de entidades de cinco minutos. Tanto o áudio quanto
o texto a gente pede que tente respeitar mais ou menos esse limite para que a gente possa tentar atender a todos
durante a audiência pública. As mensagens à medida que a gente for recebendo elas são agrupadas por tema e a
gente vai fazer o encaminhamento no terceiro bloco dessa audiência pública que é quando o empreendedor e o
IBRAM ficam disponíveis para poderem responder as perguntas. Aquelas perguntas, aqueles questionamentos que
não puderem ser respondidos durante a audiência pública eles são incorporados na ata da audiência pública e
posteriormente com a publicação da ata completa da audiência pública eles vão ser respondidos também.
Independente de ter participado ou não da transmissão ao vivo da audiência pública a manifestação poderá no
prazo máximo de até dez dias contados a partir da data dessa audiência pública encaminhar suas contribuições,
questionamentos ou solicitar anexação de documentação pelo e-mail do licenciamento.ibram@gmail.com onde
possivelmente respondidas incluídas na ata completa que será publicada em até trinta dias após a data da realização
da audiência pública. O vídeo dessa transmissão da audiência pública ele fica disponível no canal do YouTube para
que as pessoas possam acessar e a partir da visualização poder fazer o encaminhamento posterior dessas
manifestações. Mais informações podem ser verificas no regulamento completo da audiência pública que está
disponível no site do IBRAM. A duração da audiência pública tem uma duração prevista de duas horas, sendo
possível o seu encerramento antecipado caso as manifestações dos interessados tenham sido realizadas e
respondidas. Atingindo o prazo de duração máxima da audiência o presidente da sessão poderá prolongar seu
término por mais trinta minutos. Então, a gente tem duas horas podendo ser prorrogado por mais trinta minutos e
um intervalo de quinze minutos que é realizado após a exposição técnica e antes da manifestação dos interessados.
O tempo total duas horas e quarenta e cinco minutos, considerando o intervalo de quinze minutos e esse possível

tempo de prorrogação de trinta minutos. A audiência é dividida em quatro blocos. A abertura que está sendo feita
agora com a leitura dos principais itens do regulamento e as regras de funcionamento da audiência pública. A
exposição técnica que vai ser apresentada pelo André com um tempo de até trinta minutos podendo ser concedido
um tempo adicional de quinze minutos. Após a exposição técnica a gente faz o intervalo de quinze minutos. Faz a
organização das perguntas, dos questionamentos e dos encaminhamentos e no bloco posterior a gente faz a
apresentação dessas manifestações e as respostas do IBRAM ou do empreendedor a medida que a gente for
conhecendo os temas dos encaminhamentos. Após a manifestação o encerramento da audiência. Passando agora
para o segundo bloco que é justamente a parte da exposição técnica. Eu vou passar a palavra para o André,
representante da ECOTECH, coordenador do estudo do relatório de impacto de vizinhança, o RIV, para que ele possa
fazer a apresentação dos estudos e depois a gente volta para retomar a continuidade da audiência pública.
André Luiz (21:54)
Eu só queria complementar minha fala inicial que hoje eu vou fazer a exposição técnica e eu conto com suporte
também, auxílio da equipe (...) e da equipe da infraestrutura Davi Navarro e o Lucas Soares. Eles são da engenharia
que vão poder também contribuir, não só com a exposição técnica, mas também com as respostas no terceiro bloco
como falado pelo Antonio Terra. Então vamos para a apresentação. Bom o Complexo Residencial e comercial Ikeda
ele é um parcelamento de solo urbano, situado em uma gleba particular pertencente a Munique Empreendimentos
Imobiliários. Uma área com um pouco mais de cinquenta hectares, cujo endereço é o lote quatro, nove, meia da
gleba quatro, (...) integrado Alexandre de Gusmão que era na Ceilândia, com a recente criação da Região
Administrativa Por do Sol foi absorvido por essa RA e o seu acesso se faz pelo quilometro treze da Rodovia BR zero,
setenta, sentido Ceilândia/Plano Piloto. Como vocês podem ver ai nesse mata de localização a área do Ikeda está no
extremo oeste do Distrito Federal, bem ao norte dessa nova região administrativa que é o Por do Sol. E muito
próximo a malha urbana da Ceilândia. O seu acesso se faz pela BR zero, setenta onde eu aponto aqui a seta é o único
acesso atual para esse lote. Vou falar um pouquinho da ocupação desse lote que até a década de mil, novecentos e
sessenta ele era coberto por vegetação do cerrado. E na transição da década de sessenta e setenta com a
implantação do (...) essa vegetação do cerrado ela foi substituída por culturas agrícolas e pastagem, como foram
alteradas as características naturais dessa gleba. O uso rural predominou, predomina até a data de hoje, sendo que
no início da década de dois mil, uma pequena intervenção no trecho norte dessa gleba que eu vou mostrar aqui para
vocês nesses mapas. Essa interferência foi a construção de três bacias do sistema de drenagem pluvial do Setor O.
Então, da década de mil,novecentos e sessenta pode se perceber que a ocupação era predominantemente de
vegetação nativa do cerrado. Aqui está o Córrego das Corujas e já na década de oitenta, aqui da década de mil,
novecentos e oitenta a cultura, o uso rural com cultura agrícola e pastagem. Que permaneceu ate a data de hoje,
sendo que no início dos anos dois mil foram construídas algumas bacias aqui como a gente vai poder ver no mapa
mais para frente. O uso atual da gleba ele está dividido em dez hectares ocupados por essas três bacias de detenção
do sistema de drenagem da Ceilândia do Setor O. Por uma área que é uma pastagem em desuso. Por uma área que é
utilizada para produção de hortaliças. Um pomar abandonado com muitas arvores de mangueiras já mortas e um
pedaço de uma nascente, de uma área de preservação permanente, da nascente de um afluente do Córrego das
Corujas pela margem direita. Tirando aqui a cobertura vocês podem perceber o que eu estou dizendo, então, as
hortaliças, o cultivo de hortaliças aqui, as bacias, a pastagem abandonada e o pomar que já foi totalmente
abandonado em desuso. Então, hoje o que se pretende para essa gleba? Hoje se pretende nessa gleba hoje,
atualmente, ela gera de trinta a quarenta empregos diretos. Então com o uso proposto para ela pretende-se
aumentar a geração de emprego para mais de mil empregos diretos e indiretos, além de assentar sete mil e
setecentos habitantes em seis lotes residenciais que a equipe de urbanismo projetou em dezessete hectares.
Noventa e oito lotes para comércio, serviço, indústria e instituição em outros dezesseis hectares. Existe um lote
destinado para posto de abastecimento de combustíveis. Três lotes para equipamentos públicos. Espaço livre para
uso público em seis hectares e o sistema de circulação vias, ciclovias e calçadas que vão se integrar tanto para
Ceilândia, quanto para o Por do Sol e outros empreendimentos que vão ter no limite oeste da gleba do Ikeda. Aqui
está o desenho urbanístico projetado para gleba com os seis lotes residenciais, onde se pode assentar mais de sete
mil pessoas entre eles. Os lotes comerciais. Os lotes para equipamento público. E o trecho aqui em listrado são (...)
são os espaços livres de uso público e aqui a área de preservação permanente da nascente que foi preservada e vai
ser recuperada. Que é objeto de recuperação. Quais são as condições que viabilizam o que proposto nesse projeto?
Primeiro sua localização (...) em uma zona consolidada e em áreas em processo de urbanização e de média
densidade que é o caso da gleba que pode abarcar até cento e cinquenta por hectare. Também atende as diretrizes
da zona urbana consolidada, por que esse lote está previsto desenvolver as potencialidades dos núcleos urbanos
melhorar a integração com a área vizinha que já aqui a QNR dois, três, quatro, diversificar o uso do solo para utilizar
para oferta de emprego, já que você tem uma proposta de ocupação residencial, comercial e o comercial com

diferentes tipos de uso comercial. Alinha-se com a estratégia de oferta áreas habitacionais também. Tem lotes
destinados para equipamentos públicos e outra questão que viabiliza e até incentiva é por que está ao longo do
corredor de transporte que é a rodovia BR zero, setenta. Que integra o município de Águas Lindas de Goiás,
Ceilândia, Taguatinga e se a gente se estender pega ali Vicente Pires e vai até o Plano Piloto em um eixo que é um
vetor de expansão urbana tanto consolidada quanto em expansão. Em relação ao zoneamento territorial o lote,
como falado, a gleba está integralmente na zona urbana consolidada. E a outra condição que viabiliza também é que
além de se alinhar com PDOT se alinha com as diretrizes urbanísticas que é a DIUR zero, cinco de dois mil e dezoito
que é da região noroeste da Ceilândia. Esse alinhamento ele foi observado também na projeção da sua ocupação,
por que integra a ocupação urbana existente na Ceilândia como eu disse ai as QNRs o novo parcelamento. Permite o
uso residencial, comercial, de prestação de serviços, misto industrial como abordado ai na DIUR. Também outro
elemento positivo no aspecto urbanístico é que diminui os custos de implantação, operação e manutenção da
infraestrutura urbana. Tanto da ADE do Descoberto do Setor de Indústria da Ceilândia, Setor de Material de
Construção que são ares que estão em (...) e com isso a infraestrutura que está sendo implantada para essas áreas
também vai poder ser abarcada para o Ikeda e aquela região mais ao noroeste da Ceilândia a oeste das QNRs. Das
QNR dois, três e quatro. De acordo com o zoneamento da DIUR ela está na zona B, aonde é permitido esses usos
comerciais e residenciais já falado. A questão do urbanismo eu não vou entrar muito mais acho que eu tinha para
falar é que atende mais essas duas ferramentas da política habitacional, da política... em relação a questão agora os
aspectos ambientais em um aspecto bastante vantajoso para incorporação desse empreendimento lá é por que ele
está em um terreno predominante mente plano, praticamente noventa e nove por cento da gleba em (...) que em
um sistema hidrogeológico P um, que é a condutividade hidráulica ela é boa, ela é muito alta e é um terreno que
apresenta características geotécnicas sem restrições para ocupação urbana na forma proposta esse (...) em um
terreno plano ele favorece a infiltração de água no subsolo e a recarga do aquífero. Contudo, apesar de ser
vantajoso, apesar de ser propicio esse reabastecimento da água na cama de solo do domínio poroso como a gente
também está... essa gleba está integralmente em uma região onde as rochas são do grupo paranoá R quatro que
tem baixa condutividade isso faz com que a gente não possa caracterizar a gleba em uma área de recarga de
aquífero o que diminui o efeito ambiental negativo desse empreendimento. Aqui a gente vê declividade do terreno
predominantemente plano noventa e nove por cento está em uma declividade menor de três por cento só tem um
trechinho na ponta aqui exatamente onde está a nascente que ela começa ter uma declividade um pouquinho
maior, mas mesmo assim é tipificado como plano. O solo praticamente é noventa e nove por cento da propriedade
está em solo latosolo que não tem restrição para esse uso urbano e só um pedacinho da nascente que existe o solo
gleisolo que é uma classe de solo úmida que inviabiliza a ocupação, razão pela qual também foi respeitado em se
retirar da área passível de parcelamento. E o tocante a geologia a gente também demonstra aqui que o lote está
integralmente onde as rochas do grupo R quatro e essas rochas tem baixa condutividade hidráulica e é ela que
elimina a condição de ser uma área de recarga de aquífero. Como a gente pode ver aqui a pesar de o domínio poroso
ser do sistema P um ter uma boa infiltração, uma boa condutividade, permite que a água da chuva ela seja bem
absorvida o sistema hidrogeológico R quatro já trabalha ao contrário. Então, isso descaracteriza como uma área de
recarga. No aspecto ambiental, outra condição que favorece a implantação do empreendimento, é o fato de ela se
situar em uma área que já teve cobertura vegetal, as suas características de fauna e flora alteradas na transição das
décadas de sessenta e setenta com a implantação do (...) lá foram retiradas as características naturais e isso diminui
já o impacto sobre esses recursos. Então, a urbanização em uma área já modificada ela evita ocupa áreas
preservadas e conservadas de cerrado. É importante dizer também que a área de preservação permanente da
nascente ela que tem seis mil e seiscentos metros quadrados dentro da gleba, além de ela ser preservada, ela vai ser
objeto de recuperação. Ela vai ter sua cobertura vegetal reposta e reintegrada ao Córrego das Corujas. A gleba
também se situa na aba... parte dessa gleba, um trecho dessa gleba se situa na APA do planalto central, área de
proteção ambiental do planalto central que é uma unidade de conservação de uso sustentável, que não tem uma
restrição, que não tem impedimento o tipo de uso, ela apenas restringe a ocupação na sua área, ela determina que
seja mantida a impermeabilização em no máximo de cinquenta por cento da área. E a ocupação da forma por que
pela qual ela foi proposta, ela não guarda nenhuma incompatibilidade com as diretrizes do plano manejo APA do
planalto central sem tem como um dos principais objetivos até regular o parcelamento do solo e é que está fazendo
(...) par ter suas diretrizes atendidas, propiciando a ocupação ordenada e planejada. Então, a gente observa aqui no
mapa de zoneamento ambiental e o trecho sul da gleba ele está situado da APA do planalto central especificamente
na sua zona de uso sustentável, aonde a ocupação desse pedaço respeitou o percentual de cinquenta por cento de
permeabilidade. Aqui está em uma escala melhor o que eu estou falando. E nessa outra imagem o detalhe da área
de preservação permanente da nascente do Córrego das Corujas um trecho aqui com um pouco mais de seis mil
metros que fica dentro da gleba no extremo sudoeste da gleba aonde deve ser promovida a reposição da cobertura
vegetal e a proteção desse ambiente. Então, avaliando as características ambientais da gleba do Complexo Ikeda a
gente verifica aqui do ponto de vista técnico não há fatores que sejam impeditivos e tão pouco na legislação

ambiental nós identificamos fatores que impeçam a ocupação com exceção com a questão da área de preservação
permanente. Olhando também o zoneamento ecológico e econômico do Distrito Federal a gente verificou que a
gleba ela se situa em uma área de baixo risco da perda de solo por erosão o que a gente viu pela classe de solo e a
declividade essa combinação mostra que realmente a área tem baixo risco a perda de solo. Ela tem um alto risco de
contaminação apenas na camada superficial por ser também a mesma característica, ser um latosolo, solo profundo
bem drenado e em uma área plana. Então, ela tem pouquíssimo risco de contaminação e ela tem uma ausência de
risco de perda de remanescente de vegetação nativa uma vez que a sua vegetação já foi alterada. Então, esse risco já
na existe mais e já foi substituído. E como o projeto do Complexo Ikeda observou toda a legislação ambiental e dos
instrumentos de ordenamento territorial ele está alinhado com as diretrizes do zoneamento ecológico e econômico
do DF. Do ponto de vista da infraestrutura (...) esse é outro aspecto favorável por que a CAESB informou, aprovou o
estudo de concepção e tem capacidade de atender o empreendimento pelo sistema produtor através da estação de
tratamento do sistema do Rio Descoberto. E assim como ela tem capacidade de atender o abastecimento de água
ela também tem a capacidade de atender o esgotamento sanitário. Com tudo a partir de dois e vinte e dois após a
ampliação prevista da ETE Melchior. E o estudo de concepção também do sistema de esgotamento sanitário
também foi aprovado pela CAESB e seu desenho está aqui ele até é um sistema integrado com outro
empreendimento que é o DESING aonde vai ser coletado essa água e encaminhada por esse esgoto vai ser coletado
e interligado o interceptor que tem aqui na QNR e encaminhado para ETE Melchior. Voltando aqui no abastecimento
de água, o abastecimento de água ele vai vir do sistema Descoberto pegando uma linha que vai aqui da Ceilândia,
paralelo a BR zero, setenta até chegar na gleba do Complexo Ikeda. Aonde vai um ramal vai para outro
empreendimento, que é o DESING, que é uma linha integrada com a proposta que a CAESB junto com (...)
construíram para integrar esses empreendimentos e poder atender toda essa região noroeste aqui do que era
Ceilândia e atualmente é Região Administrativa Por do Sol. No que tange a drenagem pluvial foi concebido um
sistema independente contendo todos os dispositivos previstos na resolução da ADASA que se manifestou favorável
ao projeto, aos elementos do projeto emitindo a outorga prévia dois, meia nove, dois mil e dezenove. Assim como,
também, a NOVACAP ela aprovou o projeto apresentado, a concepção apresentada pela (...). E a outra questão
importante na drenagem pluvial foi a interferência existente, que eu citei logo no início, a existência de três bacias
do sistema de drenagem pluvial do Setor O da Ceilândia que deságuam exatamente no norte da gleba do Ikeda e
essas bacias elas vão ser desativadas e a sua capacidade de atendimento ela vai ser rearranjada em outras bacias de
detenção e a NOVACAP já aprovou esse rearranjo com a TERRACAP que cedeu uma nova área, um novo espaço e
aprovou a preposição de rearranjo permitindo com que a gleba do Ikeda seja totalmente utilizada. Então, não vai
haver prejuízo, essa interferência ela vai ser sanada, não havendo prejuízo para o sistema de drenagem hoje do
Setor O e tão pouco para o empreendedor que vai poder implantar os lotes naquele trecho norte da gleba. O
sistema de drenagem ele está concebido para coletar toda a água pluvial lançar nesse ponto aqui aonde terá a bacia
de detenção, que atendeu a normativa da ADASA, e depois fazer a descarga desse deflúvio no Córrego das Corujas,
nesse ponto próximo da confluência com a nascente e que aflora na gleba do Complexo Ikeda. Bom, como todo
parcelamento de solo ou quase toda atividade antrópica ela tem impactos negativos a gente vai apresentar aqui os
principais efeitos negativos, lembrando que nem todos esses efeitos eles acontecem. Alguns de fato vão acontecer o
que a gente chama de impacto ambiental negativo efetivo e outros podem acontecer como podem não acontecer e
nós denominamos de impactos ambientais negativos potenciais. Então, o primeiro quando autorizado a implantação
do empreendimento o primeiro efeito que acontece é a alteração da cobertura vegetal que foi retirada toda aquela
área herbácea, todas as arvores que estão sobrepostas ao projeto de urbanismo. Esse primeiro impacto ele vai
acontecer e depois ele vai ser controlado, reposto, compensado. Então, a retirada, a mudança da cobertura vegetal
é um primeiro impacto, contudo, como a gente já viu a maior parte das árvores que estão ai são exóticas ao cerrado,
são mangueiras que algumas já estão mortas até e essa quantidade de árvores para cinquenta hectares é uma
quantidade muito pequena, é como se existisse de três a quatro árvores por hectare. Então, esse impacto negativo
apesar de ocorrer é pouco significativo dada a composição de árvores e a quantidade de árvores que tem nessa
gleba. Outro impacto é a poluição sonora. É um impacto que também vai acontecer quando começarem as obras,
com a movimentação de máquinas, contudo, pela distância do empreendimento para as áreas hoje urbanas,
principalmente as QNRs dois, três e quatro, como existe uma distância relativamente grande, esse impacto ele é
diminuído e existem formas também de controlar esses impactos com as atividades que causam mais ruídos serem
feitas durante alguns horários do dia, algumas outras atividades como serralheria serem feitas em ambientes
enclausurados. Todos os trabalhadores têm que usar equipamento de proteção auditiva, aqueles que trabalham
mais próximos de ruídos. Então, algumas medidas de controle elas são adotadas para minimizar esses impactos para
os trabalhadores e para comunidade próxima também. Poluição atmosférica é outro elemento também efeito
negativo que pode acontecer caso as máquinas e equipamentos não estejam bem regulados, emitam fumaça além
dos limites, fumaça negra e também se ocorrer a suspensão de poeira, houver uma exposição do solo, o solo ficar
descoberto, sem vegetação e durante o período da seca esse solo com o vento ou então com a circulação de veículos

ter uma suspensão muito grande de poeira causando ai certa poluição atmosférica. Isso também pode ser
controlado por meio da aspersão, determinando que as máquinas sejam todas reguladas, trabalhem dentro dos
padrões de lançamento dos gases nocivos e adoção de outras medidas que forem identificadas durante o
monitoramento. Outro impacto negativo, que um impacto potencial, é a poluição do Córrego das Corujas e seu
afluente. Isso pode acontecer caso não sejam adotados alguns cuidados como, por exemplo, na época de fazer a
imprimação do asfalto. Então, se o asfaltamento for feito na época da chuva e não tiverem os cuidados de conter as
substâncias utilizadas no processo de asfaltamento, elas podem escoar em direção ao córrego e seu afluente, mas
isso também pode ser facilmente controlado, evitar prevenindo, não é, com algumas medidas que a equipe de
engenharia adota quando vai fazer esse tipo de intervenção. A contaminação do solo e da água subterrânea também
é um impacto negativo potencial, assim comoa a poluição do Córrego das Corujas também pode decorrer de
algumas intervenções da engenharia que são passiveis de controle. Já o impacto efetivo é o aumento do consumo da
água tanto para o abastecimento humano quanto para diluição do esgoto, da água pluvial isso vai acontecer. Então,
de fato a implantação do empreendimento vai demandar uma maior quantidade de água da CAESB, o próprio
manancial do Córrego das Corujas e do Rio Melchior para fazer a diluição dos seus efluentes. Então, esse é efeito
negativo e que não tem como você prevenido ou minimizado. O que acontece ai é fazer campanhas para o uso
racional da água. Outro impacto que vai acontecer é compactação e a impermeabilização do solo, mas ela tem a
compactação e a impermeabilização ela pode causar a erosão, que é outro impacto, que é passível também de
controle, de prevenção. É uma medida que tem que ser adotadas medidas de controle que previnam a ocorrência de
erosão. A compactação e a impermeabilização elas vão acontecer nas áreas previstas para ocupação, para as
edificações, para arruamentos, então, uma parte de fato vai acontecer e outra parte ela é potencial. Ela tem que ser
evitada se ocorrer depois como se faz obras nesse porte constroem-se vias de serviço. Essas vias de serviços são
compactadas. Ao desmobilizar o canteiro de obras, ao terminar, essas vias de serviços elas são recuperadas. Então
outro efeito negativo seria o consumo de insumos minerais que cuja medida de controle e a utilização de recursos
minerais de empreendimentos licenciados. Isso é uma forma de você minimizar esse efeito negativo. A geração de
resíduos sólidos também é outro impacto ambiental cujos resíduos da construção civil eles são passível de controlar
com o plano de gerenciamento de resíduo da construção civil que prima pela redução da geração de resíduo, pelo
reaproveitamento do material que pode ser utilizado, como a destinação daqueles que não podem ser aproveitado.
Também de animais indesejáveis e o aumento da demanda por equipamentos públicos urbanos e coletivos. Esses
são os principais impactos ambientais observados e, o ultimo aqui que é o urbanístico, observados em qualquer
empreendimento de parcelamento de solo. Por outro lado, a gente tem alguns efeitos positivos também, que é a
valorização das terras com a conversão do uso rural para uso urbano a gente tem uma priorização da terra e o
aumento também na oferta de lotes residenciais, comerciais, equipamentos públicos propiciando mais pessoas se
utilizem desse mesmo espaço, aonde é hoje, como falei nesses cinquenta hectares que geram de trinta a quarenta
empregos vão poder ser gerados mais de mil empregos, vão poder habitar mais de sete mil pessoas. Então, a
população beneficiada com isso também ela é bastante aumentada. Outro efeito positivo é a forma proposta pra
implantar o Ikeda ele se alinha com outra ordenação e ocupação do solo que ele aproveita esse vazio urbano que
tem ali próximo as QNRs da Ceilândia, evita ocupação de outras áreas naturais, que modificaria as características
originais, melhora o aproveitamento do espaço em termos de urbanismo e de infraestrutura, também vai recuperar
uma área que está em tese em desuso que é a pastagem, aquele pomar, a própria APP, a pesar de não ser utilizada a
APP, vai recuperar a APP da nascente do ribeirão, ela recupera áreas que estão um pouco utilizadas, subutilizadas,
além de gerar emprego, renda e tributo. Então esses são os principais efeitos positivos que a gente pode destacar.
Eu vou fechar aqui a apresentação falando que nesses mais de cinquenta hectares a gente não observou qualquer
restrição do ponto de vista ambiental, características geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, hidrogeologicas
que comprometessem a ocupação na forma proposta. A gente identificou que os principais impactos ambientais eles
podem ser controlados por meios de medidas preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias. E como esse
projeto ele atende toda a legislação ambiental, toda a legislação urbanística, em destaque o PDOT e a DIUR, mais de
cinquenta hectares do cinquenta e um são passíveis de ocupação a nossa equipe entendeu que é viável assim, a
implantação e a sua ocupação desde que seja atendido integralmente aquilo que foi proposto no estudo de
urbanismo MDEURBI um, sete, três, dois mil e vinte e atendido todas as medidas de controle ambiental que foram
pensadas para cada um dos impactos ambientais negativos. Eu vou mostrar só algumas fotos aqui da gleba e vou
devolver aqui ao Terra a condução do trabalho. Aqui é a parte norte, aonde estão duas das três bacias de detenção
de drenagem do Setor O da Ceilândia, parte da pastagem abandonada, em desuso. A gente observa aqui também o
acesso pela Rodovia BR zero, setenta. Aqui as bacias de drenagem a mesma coisa. Uma vista agora em um outro
sentido da pastagem abandonada com a área utilizada para o horticultura. O fundo aqui algumas árvores
de...algumas mangueiras. Aqui o plantio. Aqui está o pomar abandonado. Como a gente vê são poucas árvores na
região, ali na gleba. Aqui o que se vê é exatamente a nascente um trecho está dentro, um pedaço da nascente,
aonde a gente pode ver melhor aqui essa nascente, nessa perspectiva aqui a nascente corre aqui para o Córrego das

Corujas. Agora em uma outra perspectiva aqui o leito do Córrego das Corujas com a nascente. Esse pedaço aqui é o
que está dentro da propriedade, aqui para cima. Aqui já é fora da propriedade e um pedaço que tem que ser
recuperado e integrado ao afluente do Córrego das Corujas. Bom, eu findo aqui retorno ai a palavra ao Terra e fico a
disposição de vocês no próximo bloco para responder eventuais perguntas.
Antonio Terra (59:57)
Primeiramente agradecer ao André, pela apresentação. A gente sabe que o estudo ambiental é um estudo extenso,
complexo e que existe uma dificuldade de conseguir resumir em pouco tempo os aspectos principais ai do estudo,
mas creio que o André consegui abarcar bem todos os aspectos em relação as concessionárias, em relação aos
aspectos ambientais, impactos principalmente do empreendimento. Esses impactos que depois são revertidos em
condicionantes da licença de instalação, da licença posterior justamente no intuito de minimizar esses impactos.
Então, agradecer o André e lembrar que além do André a gente tem parte da equipe também da ECOTECH que fez o
estudo que está online também aqui com a gente e a medida que as perguntas forem encaminhadas o André
também pode acionar ai parte da equipe para fazer as contribuições. Como eu havia falado as contribuições pedem
par que sejam encaminhadas pelos nossos canais oficiais de comunicação que é o WhatsApp, o endereço de e-mail,
até vou pedir para a equipe se puder projetar de novo ai na tela para ficar visível para todos vocês. Nesse momento
a gente vai fazer um intervalo da audiência pública como eu havia comentado após o termino da exposição a gente
faz esse intervalo de quinze minutos para que vocês possam organizar e encaminhar as contribuições e a gente
possa posteriormente no final desse intervalo fazer seguir a audiência pública com a parte das respostas e das
manifestações de acordo com os encaminhamentos. O nosso horário aqui são vinte e dois minutos. Então às vinte e
dezessete a gente retoma com a parte das perguntas e das contribuições e apresentação das respostas por parte do
empreendedor e do IBRAM. Podemos seguir no intervalo e após o intervalo a gente retoma aqui a audiência.
MY RECORDING – 120730 003
Alisson Neves (00:00)
Bem, agora a gente retorna com a fase de perguntas. Reforçando para quem desejar realizar suas perguntas podem
usar os canais oficiais que foram divulgados, que estão sendo divulgados para poder encaminhar nossas perguntas. A
gente já vai iniciar aqui as perguntas. A gente faz a leitura por que a gente está recebendo aqui, a gente encaminha
para o empreendedor, caso seja necessário o Brasília Ambiental pode complementar as respostas, caso tiver alguma
coisa que for da possibilidade da gente colaborar com as respostas. Salientando que aquelas perguntas que não
forem respondidas durante a transmissão nos vamos fazer com que as respostas cheguem no registro de ata para
todos que assim o fizerem, mas ainda está aberto quem tiver interesse pode fazer a sua pergunta. A primeira
pergunta a gente repassa para o André a senhora Natália Batista questiona onde fica a localização da gleba. Então,
André se puder, até fazer uma exposição mais detalhada sobre isso, a gente agradece.
André Luiz (01:19)
Alisson, eu posso botar aqui o mapa de localização?
Alisson Neves (01:25)
Fica a vontade.
André Luiz (02:00)
Bom, respondendo a senhora Natália vou tentar mostrar aqui no mapa informado no começo da apresentação está
em diferentes escalas. Olhando aqui o mapa do Distrito Federal ela fica situada bem no extremo oeste do distrito
Federal, ok? Agora aproximando, desculpa...aproximando eu vou informar que aqui isso tudo era a Região
Administrativa da Ceilândia. Foi criada a região Administrativa do Por do Sol e ela fica no extremo norte dessa Região
Administrativa do Por do Sol, na margem da Rodovia BR zero, setenta, próximo as QRNs dois...ôpa desculpa...
próximo as QRNs dois, três e quatro que são essas quadras aqui que eu estou passando o mouse e a gleba é essa
poligonal amarela aqui, tá. Então, deixa eu tentar ver se eu tenho outra imagem aqui para compartilhar, bom, aqui
eu vejo as quadras da Ceilândia as últimas quadras da QNRs dois, três e quatro da Ceilândia. Eu tenho uma gleba
vazia e a gleba seguinte já é a gleba do Ikeda. Em termos de endereçamento oficial dela eu expus na primeira lâmina
eu vou aqui repetir é o lote quatrocentos e noventa e seis da gleba quatro do PICAG na atual Região Administrativa
do Por do Sol. Quando nós iniciamos o estudo pertencia a Ceilândia e PICAG é aquele Projeto Integrado de
colonização Alexandre Gusmão que parte fica na Ceilândia, em Brazlândia e agora um trechinho dessa nova Região

Administrativa do Por do Sol, tá ok. A gleba quatro é essa parte que fica ao sul da Rodovia BR zero, setenta. E ela fica
exatamente, voltando aqui, deixa eu voltar um pouquinho, aqui Águas Lindas, passa pela barragem então, no
sentido de quem vem do Goiás, Águas Lindas, para o Plano Piloto, ela fica pela margem direita. E o seu acesso é
exatamente no quilometro treze. Exatamente no sentido Ceilândia/Plano Piloto. Bom, esclareceu Alisson?
Alisson Neves (05:23)
Sim, para a gente aqui ficou claro e agente deixa em aberto caso a pessoa que fizer a pergunta se não se sentir
satisfeito pode encaminha se a gente não conseguir responder aqui a gente continua com os esclarecimentos
posteriormente a resposta vai chegar para a pessoa com certeza. Uma segunda pergunta aqui da senhora Renata
Machado Mogin quais os dispositivos que estão previstos para mitigar os efeitos de impermeabilização e perca de
recarga? Tem alguma previsão de sistema de recarga artificial de aquífero?
André Luiz (06:01)
Essa eu gostaria de passar para que o Davi que fez a concepção do sistema de drenagem pluvial. O Davi ou o Lucas,
ambos estão conectados, pudessem responder por Gentileza.
Davi (06:27)
O sistema de drenagem foi todo planejado atendendo a legislação vigente tanto da ADASA na Resolução de dois mil
e onze, quanto a Lei nove, dois, nove. A Lei nove, dois, nove já preconiza amortecimentos por vários moldes. Você
pode trabalhar tanto com a infiltração quanto a reservação para poder mitigar o impacto do deflúvio (...) final. Então
assim, todos os lotes com mais de seiscentos metros quadrados do empreendimento são obrigados a retardar esse
deflúvio. Não só com infiltração, mas também pode ser executado com reservatório, trincheiras, telhado verde,
todas as formas possíveis cada um vai ter um projeto próprio que vai ter que ser aprovado pela NOVACAP, mas
todos eles terão que fazer alguma medida para trazer essa redução do deflúvio no sistema publico. Então, o próprio
sistema público de infraestrutura do sistema externo do empreendimento vai ter também medidas tanto com bacias
ou de infiltração ou amortecimento, canaletas, valas verdes, tudo que for possível fazer para poder ter uma
drenagem mais sustentável vai ser feito dentro desse trabalho. Está respondido?
André Luiz (08:01)
Alisson, só complementando isso atende também as diretrizes ambientais que são exigidas tanto pela APA do
Planalto Central quanto pelo o Zoneamento Ecológico Econômico para priorizar essas áreas de mecanismos de
recarga artificial de aquíferos.
Alisson Neves (08:23)
Ok, obrigado! A gente tem aqui uma outra pergunta do senhor Rafael Lima, ele na verdade faz três perguntas. Eu
vou fazer uma responde, depois eu vou passar para as outras duas que ele fez acho que vai ficar mais dinâmico e
mais didático para a compreensão. A primeira pergunta é: gostaria de saber como vai se dar a proteção do Córrego
da Coruja?
André Luiz (08:57)
Alisson, a responsabilidade...essa foi encaminhada por quem, Alisson? Desculpa.
Alisson Neves (09:03)
Rafael Lima.
André Luiz (09:06)
Ok. Rafael Lima, a proteção do Córrego das Corujas, no leito principal, ficará com empreendedor. O Empreendedor
dentro da sua gleba (...) no afluente direto no córrego...vai receber um tratamento, uma recuperação no trecho de
sua propriedade possivelmente (...) um trecho um pouco maior (...) no Córrego das Corujas, no leito principal, é que
seja feita o lançamento das águas pluviais no ponto. Então, então esse ponto... Alisson Neves (09:58) André? Onde
será feito esse lançamento vai haver a...

Alisson Neves (10:07)
André, desculpa ai interromper a sua conexão ela falhou um pouquinho então para a boa compreensão vamos
esperar um minutinho. Você tenta falar de novo para poder e eu acredito que vai estabelecer como estava antes. Ai
se você puder começar essa fala, por que toda ela saiu picada. Então, se puder recuperar ela eu te agradeço. Espera
um minutinho você tenta retomar. Obrigado. (11:08) André, se tiver outra pessoa da equipe que possa também está
respondendo, talvez a conexão... já consegui, ok!
André Luiz (11:12)
Eu acho que consegui. Eu não sei se vocês estão me vendo...
Alisson Neves (11:20)
Agora estamos recebendo o áudio correto. Pode continuar.
André Luiz (11:24)
Voltou ao normal ai? Tudo certo. Então vou repetir. Em relação ao Córrego das Corujas a intervenção direta que vai
acontecer é por conta do ponto de lançamento de águas pluviais no leito desse córrego. Nesse ponto por
intervenção de engenharia ele vai ser objeto de recuperação posterior, mas de uma forma pontual, tá. Dentro da
área de preservação permanente do leito principal do Córrego das Corujas. Ocorre que dentro da gleba do Ikeda
existe uma nascente de um afluente direto do Córrego das Corujas pela margem da direita cujo todo trecho desde a
nascente até a sua confluência no Córrego das Corujas está bastante alterada e degradada. Entretanto, cabe ao
empreendedor exclusivamente a responsabilidade pelo o que está dentro de sua gleba, contudo, caso os
mecanismos de licenciamento ambiental, de compensação florestal, de compensação ambiental de vir a
possibilidade de recuperar esse manancial eu não vejo problema em fazer isso com o recurso previsto dento do
licenciamento ambiental.
Alisson Neves (12:46)
O senhor Rafael, ele continua aqui falando que tem uma preocupação com a comunidade do Sol Nascente que a
vizinha área do empreendimento e ele faz uma pergunta em relação com a questão dos impactos no trânsito. Já
antes de passar para o André, eu já esclareço que a questão do trânsito ela é muito mais aprofundada, debatida no
contexto do licenciamento urbanístico que é de responsabilidade da SEDUR. Um empreendimento desse porte para
ele ter implementação ele depende de um conjunto de autorizações e licenciamentos que são dados por vários
órgãos e instituições públicas, sendo que o meio ambiente é tratado pelo Brasília Ambiental e a questão urbanística
ela é tratada pela SEDUR. Entretanto, eu repasso a pergunta se no projeto houver alguma questão que vá abordar o
assunto é também uma oportunidade para debater se for o caso. Então, eu repasso para o André.
André Luiz (13:24)
Bom, seu Rafael, em relação a questão de transito nós na parte do estudo ambiental não entramos nessa questão
como bem falado pelo Alisson. Contudo, a equipe de urbanismo talvez a Alba possa falar um pouquinho sobre isso,
apesar disso ser um objeto específico de outro processo. Eu vou passar a palavra para Alba ou para equipe também
da Munique Empreendimentos Imobiliários.
Alisson Neves (14:45)
A gente não está escutando o retorno. Verifica, por favor, se o microfone está ligado, se está com algum tipo de
problema?
André Luiz (15:58)
Vocês ouviram o que eu falei, a minha parte?
Alisson Neves (15:03)
A sua parte inicial que você passou para Alda, a sua parte a gente escutou. A gente não escutou acredito quando ela
começou a falar. Ainda sem retorno. Agora sim.

Alba (15:29)
...tenha sido verificada a ligação do empreendimento com a ligação e acesso principal se dará pela BR zero, setenta,
assim, como outros empreendimentos que tem ali naquela área de (...) e urbana estão em fase de consolidação e
essa análise em relação a parte da vizinhança ali do tráfego da vizinhança tá muito focado na região da BR zero,
setenta. A gente previu, tem a previsão no projeto de áreas de parada de ônibus, de ciclovias, de calçadas é uma
valorização do projeto da mobilidade ativa os quarteirões do projeto eles têm um tamanho que favorecem a
circulação de pedestres e por se tratar de um empreendimento que é um complexo que envolve tanto habitação
quanto áreas de desenvolvimento econômico a ideia que ele seja um empreendimento completo que tem ali a
oportunidade das pessoas morarem e trabalharem e com isso a gente tem uma qualidade de vida maior e ter menos
impacto com relação com essa questão do trânsito que muitas cidades que tem só habitação ou áreas que são
destinadas só para o comercio acabam gerando pela questão de concentrar os horários de fluxo. Então a ideia que o
projeto por ser um complexo de áreas residenciais, de áreas comerciais ele possa favorecer essa questão de
residência e moradia no mesmo local. As pessoas andem de bicicleta, se locomovam a pé e que tenha uma relação
de bairro de quarteirões menores. Então, esse é o conceito que considera esse baixo impacto.
Alisso Neves (17:40)
Ok, obrigado Alda. Eu vou fazer outra observação que o senhor Rafael também trouxe aqui uma complementação.
Ele levanta um ponto aqui, eu vou fazer uma abordagem aqui no que se refere ao Brasília Ambiental e depois passo
também para o André se puder fazer algum comentário sobre esse ponto observado. Ele coloca aqui que outro
ponto de vale a pena ser levantado é se esse empreendimento vai diminuir a ocupação irregular da área? A gente
sabe que a ocupação e ai eu já vou entrar com a nossa resposta a ocupação predominante naquela região é uma
ocupação que ela foi feita desordenada o que causou uma sequência de impactos muito grandes, impactos
negativos e com certeza a chegada de empreendimentos que visam a ocupação regular, com todo planejamento isso
contribui para que a gente consiga ter uma mudança ainda que pequena nesse primeiro momento. Uma mudança
no comportamento de ocupação das áreas. A gente hoje comemora que todo o Sol Nascente ele é uma área em
plena regularização, as obras de infraestrutura estão acontecendo, as obras de drenagem estão acontecendo,
saneamento básico está começando a chegar para aquela população que é esperado que o empreendimento
quando ele inicia a sua atividade ele já tenha essas infraestruturas. Então, é sempre o papel do poder público é
sempre estimular para que os investimentos eles venham da maneira que motive a ocupação regular. A ocupação
em que a gente vive nesse momento identifique que é um empreendimento que passe por todo licenciamento
ambiental, todo licenciamento urbanístico para que ao final a gente tenha uma ocupação que seja sustentável. Eu
passo para o André também para algum comentário nesse sentido ou para alguém que queira fazê-lo, mas em
relação ao Brasília Ambiental a gente vê essas questões com preocupação, reconhece que a região ela passa por um
momento de transformação positiva pela regularização, mas a gente espera que os próximos movimentos de
ocupação eles tenham a regularidade e a premissa sempre da legalidade para se instalarem.
André Luiz (20:01)
Eu concordo plenamente com que o Alisson acabou de tocar, até por que a gente coloca como um dos impactos
ambientais positivos a ocupação ordenada. Essa ocupação ordenada do solo, planejada ela é uma afronta, ela
confronta com essas invasões, essas ocupações desordenadas e que a elas vêm atreladas uma série de degradações,
de problemas ambientais, sociais que são até mais caros para o estado depois recuperar, investir, refazer quando
comparado a um empreendimento desses que é planejado. Então, de uma forma direta e indireta esses tipos de
empreendimentos que passam pelo licenciamento urbanístico e pelo licenciamento ambiental de forma totalmente
planeja suas partes de planejamento de infraestrutura também, isso contribui para combater, para evitar ou para
diminuir mesmo que pouco as ocupações desordenadas e as invasões. Alisson, por favor.
Alisson Neves (21:25)
Só complementando, é importante destacar também apesar de ser uma atividade licenciável em um novo
parcelamento para um parcelamento que já foi instalado irregularmente, a ocupação desordenada, a atividade ela é
a mesma ela é parcelamento de solo, entretanto, a gente comparando o impacto causado por uma ocupação
planejada e o impacto causado por uma ocupação desordenada e não planejada é muito diferente. O impacto de
uma ocupação desordenada ela muito pior do que uma ocupação planejada com todo processo de mitigação técnico
também do ponto de vista legal, por que também existem as compensações a serem também levantadas nesse
processo, então, é importante destacar isso ambientalmente a ocupação regular ela é muito mais saudável para o
meio ambiente do que uma ocupação..apesar de ainda a gente ter atividades com significativos impactos por isso

estamos fazendo audiência pública, passando por um processo de arrima, mas certamente as sequelas, as cicatrizes
que elas ficam, elas são bem piores quando a gente está trabalhando com a situação de ocupação desordenada.
Então, é importante destacar isso também para que a gente estabeleça que esse processo todo que passa tendo em
vista uma ocupação que seja ordenada e com resultado muito melhor que uma ocupação desordenada. Aquela
região do Sol Nascente a gente tem situações de erosões muito preocupantes ali, situações que são resultados da
ocupação que foi feito desordenado e além de mais complicado tecnicamente é muito mais caro para o poder
público corrigir aquilo depois de um determinado tempo o impacto aferido. Então, é importante colocar essa
questão. Nesse momento a gente não recebe mais nenhuma pergunta por hora. Eu passo para o André e para a
equipe para alguma complementação que vocês queiram fazer e fazer suas palavras finais para gente encaminhar
para o encerramento.
André Luiz (23:36)
Eu abro aqui a palavra para equipe, para Alba, Davi, Lucas se tem alguma colocação a fazer. Nenhuma colocação? Eu
também só tenho a agradecer. Peço desculpas se a apresentação não ficou muito bem feita, mas eu procurei de
forma resumida as vezes a gente usa uma linguagem um pouco mais técnica, mas eu tentei simplificar a
apresentação e como bem falado pelo IBRAM a gente continua a disposição para dirimir eventuais duvidas dar toda
e qualquer satisfação para comunidade para sociedade a cerca dos efeitos ambientais desse empreendimento e
mais uma vez ai eu destaco que essa ocupação desordenada, como bem falado agora, vai trazer poucos impactos e
muito mais e muito mais benefícios para a cidade do que os efeitos negativos que podem decorrer de sua
implantação e ocupação. Agradeço e retorno a palavra ao IBRAM mais uma vez agradecendo a equipe técnica do
IBRAM pelo empenho, pela ajuda, pelo executar e pela confiança da gente fazer essa primeira audiência pública
virtual da história do DF.
Alisson Neves (25:01)
Nós agradecemos e ressaltamos o compromisso do empreendedor, da empresa ECOTECH desde o primeiro
momento que a gente iniciou o planejamento. É importante colocar que essa audiência ela estava agendada para o
dia 21 de março, salvo engano, e por conta da pandemia a gente teve que adiar e esperar o momento oportuno, da
maneira oportuna para que a gente pudesse realizar. Então, a gente agradece o comprometimento da parte dos
empreendedores e a compreensão para que a gente precisasse realmente, a gente precisava realmente fazer com
que a coisa tivesse toda segurança técnica, segurança jurídica, não adiantaria a gente antecipar uma audiência sem
uma base legal para assim fazer, então, a gente teve que trabalhar instrução normativa para que nos permitisse hoje
trabalhar com a maior tranquilidade, serenidade, fazendo a audiência pública da maneira que precisava fazer, para
alcançar a população, compartilhar esse entendimento e está aberto para sugestões e orientações que é o processo
de audiência pública exige. Eu encerro aqui minha participação e passo a palavra para o Antonio Terra para qualquer
manifestação final e encerramento também da parte do IBRAM.
Antonio Guerra (26:21)
Só agradecer a equipe do IBRAM que está participando aqui da audiência pública, equipe da ECOTECH e os demais
membros ai que deram todo apoio para a realização. O formato de audiência pública ele é um formato que ele é
dinâmico, também a gente pode estabelecer outros formas de participação de audiência pública, a gente está aberto
a sugestões. E em nome do IBRAM queria agradecer a todos que participaram e dar por encerrado a audiência
pública agradecendo a todos os presente e uma boa noite a todos. Obrigado!

