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AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Brasília/DF, 03 de março de 2021.
Prezados Senhores (as),
Vimos, por meio deste, apresentar a versão final do Relatório de Impacto Ambiental
Complementar (RIAC) da QNR 06 em Ceilândia.
Esclarecemos que foi adicionado nesta versão do RIAC a seguinte relação de anexos e
complementações:
1. Laudo Técnico da CEB n° 53172887 de 23 de dezembro de 2020, sobre as interferências de
rede desta concessionária na QNR 06, constante às páginas 59 a 61 do arquivo "RIAC QNR 6
- VOL II - PARTE X - Anexos".
2. Mapas de interferência das áreas de estudo sobre o Zoneamento Ecológico Econômico do
Distrito Federal (mapas 4 e 9C, conforme o Art. 35 da Lei Distrital n° 6.269/2019) em
atendimento

a

exigência

adicional

da

Informação

Técnica

n°

5/2021

-

IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II (pág. 8), constantes no arquivo "RIAC QNR 6 - VOL
II - PARTE XI - Anexos".
3. Esclarecimentos sobre os andamentos da manifestação da DIVAL (Processo SEI n° 0006000062497/2021-79) e os cálculos do valor de compensação ambiental, constantes nas páginas
42 e 68 do RIAC, respectivamente.
Colocamo-nos a disposição deste Instituto para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

TIAGO
AMARO DE
SOUZA

Assinado digitalmente por TIAGO AMARO DE
SOUZA
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Responsáveis legais: Luiz Antônio Barbosa.

1.3.

Identificação da equipe técnica
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1.4.

Identificação e histórico do processo ambiental

O presente documento refere-se a um estudo para parcelamento de solo situado no Setor
Habitacional QNR 06, na Região Administrativa de Ceilândia – RA IX, de interesse da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB e em fase de Licença Prévia.
Este estudo, qualificado como Relatório de Impacto Ambiental Complementar – RIAC, tem como
objetivo atualizar e complementar as informações referentes à área do empreendimento e analisálas considerando a conjuntura atual em relação ao apresentado previamente no EIA/RIMA da
região.

(EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da Expansão dos Limites da Zona
Urbana de Ceilândia – Região Administrativa IX sob processo de nº 0191-000021/1992 com o
objetivo de obtenção de Licença Prévia junto ao órgão ambiental. A Licença Prévia foi emitida
pelo Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal (IEMA) em 02 de julho de 1992
sob nº 062/92.
Posteriormente, em 1995, sob processo de nº 191.000.599 e 191.000.600, iniciou-se as
tratativas para obtenção do licenciamento ambiental para implantação do Setor de Materiais de
Construção de Ceilândia e Setor de Depósito de Materiais de construção da Ceilândia, uma vez
que estavam previstos no Plano de Ocupação do referido EIA/RIMA. A Licença Prévia do
primeiro setor foi emitida em 23 de abril de 1996 sob nº 232/1996 e a de Instalação em 13 de julho
de 2005 sob nº 010/2005.
O requerimento para Licença Prévia do Setor Habitacional QNR 06, realizado pela
CODHAB, foi feito ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Brasília Ambiental (IBRAM) no dia 10 de janeiro de 2019. Elucidou-se, durante o processo, de nº
00391-00002750/2019-41, que a região foi objeto de EIA/RIMA para a Expansão dos Limites da
Zona Urbana de Ceilândia, elaborado em 1991. Por conta do lapso temporal entre o estudo e as
desatualizações de normas e realidade, além da constatação de alteração da proposta para atividade
de parcelamento de solo urbano, primariamente destinado para implantação de “Setor de
Transporte Rodoviário de Carga”, é exigido, nos termos do art. 5º da Lei Distrital nº1.869, de 21
de janeiro de 1998, a elaboração de um Relatório de Impacto Ambiental Complementar – RIAC.
O objetivo do estudo é atualizar e complementar as informações referentes à área do
empreendimento, analisando-as considerando a conjuntura atual.
Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.
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2.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

2.1.

Criação e localização
A QNR 6 foi criada pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, que atualiza

a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprovou a revisão do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT-DF), sendo inserida na Macrozona Urbana,
dentro da Zona Urbana Consolidada, como parte da Estratégia de Oferta de Novas Áreas
Habitacionais, denominada área XXXVI.
Está localizada na Unidade de Planejamento Territorial Oeste, na Zona A da Região

documento Diretrizes Urbanísticas DIUR 05/2018, aprovado pela Portaria SEGETH nº 74, de 11
de julho de 2018. Limita-se ao norte pela Rodovia BR-070, próximo ao Km 12, ao sul pela Quadra
22 do Setor de Indústrias de Ceilândia, a leste pelo terreno baldio e a oeste pelas quadras QNR 4
e QNR 5 (Figura 1). A poligonal da QNR 6 está inserida na região hidrográfica do Paraná, mais
especificamente na bacia hidrográfica do Rio Descoberto e unidade hidrográfica do Ribeirão das
Pedras. Sua localização pode ser observada no Mapa do empreendimento (Anexo II). As
coordenadas dos vértices da poligonal de estudo são apresentadas na Tabela 1.

Figura 1 – Imagem representativa da localização da área objeto - QNR 06.
Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Estudo Ambiental RIAC QNR 6 - VOL I - Relatório - Versão 3 (57594075)

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Noroeste da Região Administrativa de Ceilândia – RA IX, conforme definições do PDOT-DF e do

3

SEI 00391-00002750/2019-41 / pg. 10

CLN 103 Bloco B Salas 18/20 - Asa Norte - Brasília/DF
Fone: +55 (61) 3036-8800 | WhatsApp: +55 (61) 99699-1215
www.igmaconsultoria.com | contato@igmaconsultoria.com
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 1 – Coordenadas dos vértices da poligonal. Datum: SIRGAS 2000, Zona 23S.
X
8.251.342,8329
8.251.479,3842
8.250.887,7065
8.250.749,8052

2.2.

Y
161.354,7180
161.792,8579
161.979,2276
161.537,8078

Zoneamento territorial

específicas e em conformidade ao estabelecido no PDOT-DF. Este especifica a destinação do solo
e suas diretrizes gerais de uso e ocupação, estando o DF dividido em três Macrozoneamentos, a
saber: Macrozona Urbana, Macrozona Rural e Macrozona de Proteção Integral (Art. 59 caput –
PDOT-DF).
A Macrozona Urbana, onde se encontra o empreendimento, é destinada principalmente às
atividades dos setores secundários e terciários (indústria e serviços, respectivamente), podendo
também permitir atividades do setor primário, em menor escala (Art. 59, I – PDOT-DF). As ações
desenvolvidas nessa Macrozona devem contribuir para o desenvolvimento sustentável do
território, respeitando a legislação ambiental e de recursos hídricos, assim como levar em conta as
fragilidades e potencialidades do território previamente estabelecidas em planos de manejo e
zoneamento das unidades de conservação que as integram (Art. 62 e Art. 65 – PDOT-DF).
A Macrozona Urbana se divide ainda em Zonas, dentre elas a Zona Urbana Consolidada.
O empreendimento em estudo está locado nessa Zona. Essa é composta por áreas
predominantemente urbanizadas ou que estejam em processo de urbanização, de baixa, média ou
alta densidade (Art. 72 – PDOT-DF). Nessas áreas, devem ser desenvolvidas as potencialidades
dos núcleos urbanos, incrementando a dinâmica interna e melhorando sua integração com áreas
vizinhas a fim de promover o uso diversificado de forma a otimizar o transporte público, a oferta
de empregos, a utilização da infraestrutura urbana e dos equipamentos públicos (Art. 73 – PDOTDF). O Mapa de Zoneamento em relação ao PDOT/2009 é apresentado no Anexo III.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
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2.3.

Zoneamento ecológico-econômico do Distrito Federal – ZEE/DF
O Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE/DF) foi estabelecido pela

Lei Distrital nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019. O ZEE é um “zoneamento de riscos, tanto
ecológicos quanto socioeconômicos, a ser obrigatoriamente considerado para a definição de
zoneamentos de usos, no âmbito do planejamento e gestão territorial”, e tem por objetivo geral “a
promoção da sustentabilidade no Distrito Federal nas dimensões social, econômica, ambiental e
político-institucional, por meio da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico
inclusivo com os riscos ecológicos e os serviços ecossistêmicos, em favor das presentes e futuras

Conforme o art. 11 da referida Lei “O território do Distrito Federal fica organizado em
Zonas Ecológico-Econômicas com características ambientais, sociais e econômicas próprias,
definidas a partir das unidades hidrográficas, dos corredores ecológicos, dos riscos ambientais e
das dinâmicas sociais e econômicas a elas inerentes”, portanto, quanto às Zonas EcológicasEconômicas definidas pelo ZEE/DF, a ADA está inserida na Zona Ecológico-Econômica de
Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos (ZEEDPSE) em sua maior parte,
especificamente na Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços Ecossistêmicos 1 (SZSE
1), o que pode ser visualizado no Mapa do ANEXO IV – Zoneamento Ecológico-Econômico do
DF. Esta é destinada à garantia da produção hídrica em qualidade e quantidade, compatíveis com
o abastecimento público e com o desenvolvimento de atividades N1 e N2, prioritariamente; e à
preservação do Parque Nacional de Brasília, área-núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado.
Um pequeno trecho, na porção sul da ADA se encontra inserida na Zona EcológicoEconômica de Dinamização Produtiva com Equidade (ZEEDPE), especificamente na Subzona de
Dinamização Produtiva com Equidade 2 (SZDPE 2), a qual é destinada à integração de núcleos
urbanos no eixo sudoeste-sul do Distrito Federal, por meio da implantação de infraestrutura de
transporte público coletivo de média e alta capacidade; à consolidação de centralidades urbanas; à
qualificação urbana, asseguradas, prioritariamente, as atividades N3, N4 e N5; e à implantação da
ADP II e da ADP III.
A AID além de estar inserida na Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços
Ecossistêmicos 1 (SZSE 1) e na Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 2 (SZDPE 2),
parte de sua porção oeste se sobrepõe à Zona Ecológico-Econômica de Dinamização Produtiva
com Equidade (ZEEDPE), especificamente na Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade
Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.
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1 (SZDPE 1), a qual é destinada à intensificação e diversificação econômica por meio do
desenvolvimento de atividades N2, N4 e N5, prioritariamente; à implantação da ADP I; e à
integração de modais de transportes nas regiões sudoeste e sul do Distrito Federal, e destas com
os municípios de Goiás.
De acordo com o art. 35 da referida Lei, “a emissão de licença ambiental para a
implantação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como sua renovação, deve levar em consideração os
riscos ecológicos indicados nos Mapas 4 a 9C do Anexo Único”, os quais são definidos pelo art.
2º incisos IV a XVII, que são:

os riscos ecológicos colocalizados;
V - Mapa 5 - Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero
no Distrito Federal;
VI - Mapa 6 - Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão no Distrito
Federal;
VII - Mapa 7 - Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo no Distrito
Federal;
VIII - Mapa 8 - Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de
Cerrado Nativo no Distrito Federal;
IX - Mapa 9A-1 - Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para
Retirada de Água nos Rios - 1º Trimestre (2009-2017);
X - Mapa 9A-2 - Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para
Retirada de Água nos Rios - 2º Trimestre (2009-2017);
XI - Mapa 9A-3 - Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para
Retirada de Água nos Rios - 3º Trimestre (2009-2017);
XII - Mapa 9A-4 - Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para
Retirada de Água nos Rios - 4º Trimestre (2009-2017);
XIII - Mapa 9B - Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para
Diluição de Carga Orgânica nos Rios em Relação à Meta Final do
Enquadramento, 2030 (2009-2017);
XIV - Mapa 9C-1 - Grau de Comprometimento da Vazão Mínima
Remanescente, Medida nos Pontos de Controle - 1º Trimestre (20092016);

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
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XV - Mapa 9C-2 - Grau de Comprometimento da Vazão Mínima
Remanescente, Medida nos Pontos de Controle - 2º Trimestre (20092016);
XVI - Mapa 9C-3 - Grau de Comprometimento da Vazão Mínima
Remanescente, Medida nos Pontos de Controle - 3º Trimestre (20092016);
XVII - Mapa 9C-4 - Grau de Comprometimento da Vazão Mínima
Remanescente, Medida nos Pontos de Controle - 4º Trimestre (20092016);

O art. 3º inciso III define o que é capacidade de suporte ambiental “é conjunto de

específicas do território, que, nesta Lei, serão avaliadas em razão dos riscos indicados nos Mapas
4 a 9C do Anexo Único”.
A definição da Matriz Ecológica em conjunto com a Matriz Socioeconômica constitui
ferramenta essencial com vistas à produção de insumos para caracterização de potencialidades e
vulnerabilidades do território distrital. Como resultado obteve-se a configuração do conceito de
Unidade Territorial Básica (UTB), que é o produto da intersecção dos sistemas naturais versus uso
e ocupação do solo, prevista nas Diretrizes Metodológicas para o Zoneamento EcológicoEconômico do Brasil, elaboradas pelo Ministério do Meio Ambiente em 2006.
Desta forma, o Tabela 2 a seguir apresenta as tipologias de Matrizes Ecológicas (risco
ecológico e capacidade de suporte), e respectivas classes, em que a ADA e AID estão inseridas,
sendo que as espacializações constam nos mapas dos Anexos V a XI.
Os temas geo-espaciais, em escala de 1:100.000, foram obtidos do caderno técnico
denominado “Matriz Ecológica” disponibilizado no sítio eletrônico do ZEE-DF1.

1

Disponível em: <http://www.zee.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/ZEEDF_CT01_MatrizEcologica.pdf>. Acessado em: janeiro de 2021.
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Tabela 2 – Tipologias de Matrizes Ecológicas do ZEE-DF e suas respectivas classes, inseridas
na ADA e AID.

Risco Ecológico Co-Localizados

Classes ADA

Riscos ambientais Alto
ou Muito Alto (29,3%
do território do DF)

Risco Ecológico de Perda de Área de
Alto
Recarga de Aquífero
Risco Ecológico de Perda de Solo
Baixo
por Erosão
Risco Ecológico de Contaminação do
Alto
Subsolo
Risco de Perda de Áreas
Remanescentes de Cerrado Nativo

Grau de Comprometimento da Vazão
Outorgável para Retirada de Águas
nos Rios

Grau de Comprometimento da Vazão
Outorgável para Diluição de Carga
Orgânica nos Rios em Relação à
Meta Final do Enquadramento

Baixo
1º Trimestre:
- Médio
(predominante)
- Baixo (porção
sudoeste)
2º Trimestre:
- Médio
(predominante)
- Baixo (porção
sudoeste)
3º Trimestre:
- Alto (predominante)
- Médio (porção
sudoeste)
4º Trimestre:
- Alto (predominante)
- Médio (porção
sudoeste)
Não se aplica

Classes AID
- Riscos ambientais Alto ou
Muito Alto (29,3% do
território do DF)
(Predominante na área da
AID)
- Riscos ambientais Alto ou
Muito Alto (2,4% do
território do DF) (porção
nordeste e sudoeste da AID)
Alto
Baixo
Alto
- Baixo (predominante)
-Muito alto (porção nordeste
e sudoeste)
1º Trimestre:
- Baixo (predominante)
- Médio (porção nordeste)

2º Trimestre:
- Baixo (predominante)
- Médio (porção nordeste)

3º Trimestre:
- Médio (predominante)
- Alto (porção nordeste)
4º Trimestre:
- Médio (predominante)
- Alto (porção nordeste)

Não se aplica
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Grau de Comprometimento da Vazão
Mínima Remanescente, Medida nos
Pontos de Controle

2.4.

Classes ADA
1º Trimestre:
- Alto (predominante)
- Baixo (porção
sudoeste)
2º Trimestre:
- Alto (predominante)
- Baixo (porção
sudoeste)
3º Trimestre:
- Alto (predominante)
- Baixo (porção
sudoeste)
4º Trimestre:
- Alto (predominante)
- Baixo (porção
sudoeste)

Classes AID
1º Trimestre:
- Baixo (predominante)
- Alto (porção nordeste)
2º Trimestre:
- Baixo (predominante)
- Alto (porção nordeste)
3º Trimestre:
- Baixo (predominante)
- Alto (porção nordeste)
4º Trimestre:
- Baixo (predominante)
- Alto (porção nordeste)

Estratégias de ordenamento territorial

O PDOT-DF estipula um conjunto de intervenções de estruturação do território baseado,
dentre outros, na articulação das novas áreas residenciais com os núcleos urbanos consolidados
(Art. 104 – PDOT-DF). Para o cumprimento dessa intervenção, definiu-se como estratégia de
ordenamento territorial a oferta de áreas habitacionais (Art. 105 – PDOT-DF).
Seu objetivo é atender à demanda habitacional a partir de projetos e programas de
iniciativa pública voltados a diferentes faixas de renda com vistas à oferta de áreas em diferentes
partes do território, a proximidade de núcleos urbanos consolidados onde haja oferta de serviços,
comércios e equipamentos comunitários, a proximidade com os principais corredores de transporte
e o respeito à capacidade de suporte do território no que se refere ao abastecimento de água,
esgotamento sanitário e drenagem de águas pluvial (Art. 134, caput – PDOT-DF). Esse objetivo
deve ser alcançado pela urbanização de novos núcleos ou otimização de localidades urbanas com
infraestrutura subutilizada, com vazios residuais ou com áreas obsoletas (Art. 134, parágrafo único
– PDOT-DF).
A QNR 6 passa a integrar essa estratégia em 2012, quando da publicação da Lei
Complementar nº 854, de 15 de outubro do mesmo ano, como oferta de área habitacional de nº 36.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
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2.5.

Diretrizes urbanísticas

Conforme o documento DIUR 05/2018, embasado pelo Estudo Técnico de mesma
numeração, verifica-se que a QNR 6 está inserida na Zona A, motivo pelo qual decidiu-se pela
implantação desse setor habitacional nesse local. Isso, pois essa zona possui duas estratégias de
ordenamento territorial: a) Oferta de Áreas Habitacionais; e b) Dinamização dos Espaços Urbanos.
O referido documento identifica a Zona A da região Noroeste de Ceilândia como sendo a
porção mais a leste da poligonal, inserida na Zona Urbana Consolidada, localizada na Área de
Desenvolvimento Econômico (ADE) Descoberto, adjacente ao Setor de Materiais de Construção

no PDOT-DF, aponta a DIUR 05/2018 que há a necessidade de diversificar as tipologias
residenciais, focando em habitação coletiva e no uso misto, dentro das estratégias de oferta de
áreas habitacionais para essa zona, bem como buscar diversificar o uso do solo, implantando
centros de trabalho e renda, de forma a proporcionar melhores condições de mobilidade e
acessibilidade à população, como parte das estratégias de dinamização dos espaços urbanos.
Conclui-se então que os projetos urbanísticos a serem desenvolvidos devem buscar atender a
diferentes faixas de renda, a fim de também promover a diversidade da população.
Adicionalmente, os projetos deverão garantir a articulação dessas novas áreas
habitacionais com áreas já consolidadas, além de qualificar centralidades urbanas como polos
geradores de emprego e renda. Essas áreas devem também estruturar sistemas de espaços livres,
garantindo a implantação de vegetação, mobiliário urbano, equipamentos comunitários, visando a
apropriação desses espaços pela população. Dessa forma, os usos permitidos para a Zona A são
residencial multifamiliar, comercial e prestação de serviços, industrial, desde que de pequeno
porte, baixa incomodidade e não poluentes, institucional e misto.

2.6.

Titularidade e uso da área

A área do empreendimento, originalmente pertencente ao município de Luziânia-GO,
intitulada Fazenda “Guariroba”, foi desmembrada e incorporada ao território do Distrito Federal
como patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). Mais recentemente, uma
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gleba de 285.379,43m² dessa propriedade, denominada “QNR 06”, foi cedida ao Distrito Federal
para uso da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) por
meio processo administrativo nº 111.000.670/2017, que resultou o Termo de Cessão de Uso a
Título Precário.
O seu uso está previsto para criação de novas áreas habitacionais, conforme descrito na
seção anterior, seguindo as diretrizes e preceitos impostos pelo PDOT-DF e DIUR 05/2018.
Anteriormente à destinação da área para tais fins, a área apresentou histórico de uso rural com a
presença de lavouras agrícolas e, concomitantemente à implantação da Ceilândia e expansão de
seus limites urbanos, foi se tornando urbanizada e degradada. Não há histórico de ocupação

COHDAB, por meio de concurso público, do edital de concurso nº 003/2018 e do
processo CODHAB nº 00392-00007036/2018-31, elaborou estudo preliminar de urbanismo (Corsi
Hirano Arquitetos Associados, 2018), de responsabilidade técnica do arquiteto e urbanista Daniel
Corsi da Silva (CAU A40072-6). O projeto vencedor do concurso prevê a construção de 1.250
unidades habitacionais para a ocupação de uma população de aproximadamente 4.300 pessoas,
com foco em famílias de baixa renda.
Para tanto, serão destinadas 25 unidades de lotes de uso misto (habitação e comércio) com
área de 82.963,46 m² (29,02% da área total). Não há informação em tal estudo ou em Diretrizes
Urbanísticas Específicas (DIUPE) para a gleba em questão quanto à população flutuante do
empreendimento. A área também possuirá unidades de comércio, serviços, institucionais
(equipamentos públicos), industriais e espaços verdes, distribuídos por 12 lotes (16,49% da área
total). Somados, esses 37 lotes serão organizados em 10 conjuntos com 130.383,61 m² de área
total a ser edificada. Os sistemas de circulação representarão 33,78% da área total da QNR 06,
com 58.908,00 m².
A síntese das informações de ocupação em m² e porcentagem de cada uso previsto estão
apresentados na Tabela 3, enquanto as informações de permeabilidade para cada uso estão
representados na Tabela 4 .
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Tabela 3 - Quadro síntese de unidades imobiliárias e áreas públicas (fonte: Estudo de Urbanismo

Lotes
(unid.)

Destinação
Área Passível de Parcelamento
1. Unidades Imobiliárias
a. Uso Misto (Habitação + Comércio)
b. Comércio
c. Serviços
d. Institucionais – EPC (Equip. Públicos Comunit.)
e. Industriais
2. Espaços Livres de Uso Público – ELUP
3. Sistema de Circulação
Área Pública (1): 1.d + 2
Área Pública (2): 1.d + 2 + 3

37
25
2
2
6
2

Área
(m²)
285.854,55
130.383,61
82.963,46
6.918,18
2.457,15
32.741,15
5.303,67
96.562,94
58.908,00
129.304,09
188.212,09

Percentual
(%)
100%
45,61%
29,02%
2,42%
0,86%
11,45%
1,86%
33,78%
20,61%
45,23%
65,84%

(1)

Conceito de Área Pública conforme o disposto na Seção IV da Lei Complementar nº 803 (PDOT 2009) atualizada
pela Lei Complementar nº 854 (PDOT 2012).
(2)

Conceito de Área Pública conforme Lei Federal nº 6.756, de 19 de dezembro de 1979.

Tabela 4 - Quadro de permeabilidade (fonte: Estudo de Urbanismo Preliminar).
Áreas permeáveis consideradas
Uso misto
Comércio
Serviços
Institucionais – EPC
Industriais
ELUP (Espaços Livres de Uso
Público)
Área total permeável¹

Áreas permeável
(m²)
16.592,69
1.383,64
491,43
6.548,23
1.060,73

Percentual permeável
(%)
20
20
20
20
20

67.594,06

70

93.670,78

33%

(1) Conforme o Zoneamento da APA ou Diretriz específica na qual a gleba está inserida.

Para implantação do empreendimento, não haverá intervenção em áreas de preservação
permanente, de reserva legal ou rurais, sendo que, inicialmente, 100% da área é passível de
parcelamento e supressão vegetal. Entretanto, segundo levantamento realizado para o presente
estudo, aproximadamente 79,05% da área encontra-se degradada. Ainda, no restante da área, onde
há a presença de vegetação em regeneração, prevê-se a implantação de Espaços Livres de Uso
Público (ELUP) que, segundo a DIUR 05/2018, são destinadas a praças, jardins, parques, áreas de
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recreação e outras áreas verdes. Dessa forma, a área passível de supressão vegetal pode ser menor
a depender do projeto executivo de urbanismo e a destinação dos ELUP.
A DIUR 05/2018 prevê duas vias principais do projeto que cortam a poligonal do presente
estudo e uma no perímetro norte da poligonal, marginal a DF-070. Todas são classificadas como
“vias de circulação” e visam a circulação intraurbana de setores ou bairros, para conferir, inclusive,
conectividade às centralidades. O estudo de urbanismo preliminar, por sua vez, sugere a criação
de vias de circulação da vizinhança, que circundam as quadras de uso predominantemente
habitacional, e vias compartilhadas, que acomodam o tráfego local próximos aos equipamentos

2.7.

Compatibilidade ambiental do projeto

Não haverá influência direta do empreendimento em nenhuma unidade de conservação. No
entanto, ao considerar um raio de 3 km da poligonal da QNR 06, a área possui proximidade à Área
de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio Descoberto, mais especificamente nas Zonas de
Uso Sustentável e Zona Urbana, e à APA do Planalto Central, nas Zonas de Conservação, de
Contenção do Adensamento Urbano, de Uso Rural Controlado 1, 2 e 3, e de Uso Rural Especial.
Considerando o mesmo raio, o empreendimento também possui proximidade ao Parque Urbano
Corujas e o Parque Urbano Lagoinha.
Para avaliação dos riscos ecológicos e de perda de serviços ecossistêmicos para a região
durante o planejamento urbano, avaliou-se os estudos do Zoneamento Ecológico-Econômico do
Distrito Federal (ZEE-DF). O ZEE-DF identifica que a poligonal do terreno está localizada em
área com alto risco de perda de área de recarga de aquífero, com alta vulnerabilidade à
contaminação do subsolo, baixa suscetibilidade à perda de solo e baixa perda de cerrado nativo.
Esses fatores conferem risco ecológico médio à área da poligonal e a sua inserção na Zona
Ecológica de Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos (ZEEDPSE). Apesar de possuir
aptidão para o parcelamento e uso habitacional, é importante ressaltar que os empreendimentos a
serem instalados em tais áreas precisam reduzir as taxas de impermeabilização do solo, evitar usos
com potencial poluidor e a retirada da cobertura vegetal e do solo superficial.
No mesmo estudo, ao realizar um subzoneamento ecológico-econômico, a área da
poligonal foi classificada como Subzona de Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos 1
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(SZSE 1), sendo permitida a promoção de atividades “do setor primário da econômica, respeitada
a legislação de uso e ocupação do solo e a capacidade de suporte ecológica do território. São
atividades relacionadas à produção agropecuária e ao processamento de produtos visando à
agregação de valor. Trata-se da estruturação de cadeias produtivas e verticalização da produção
para exportar produtos e serviços agropecuários de alto valor agregado”.
Ainda dentro da classificação do ZEE-DF, a área do empreendimento se encontra dentro
do corredor ecológico da Zona Lobo-Guará, composta pelas unidades de conservação de uso
sustentável e remanescentes florestais e savânicos em bom estado de conservação (ZEE-DF,
2014). É importante ressaltar que o empreendimento não afeta Áreas de Proteção de Manancial

As consultas às concessionárias de serviços públicos e órgãos públicos quanto à
possibilidade de atendimento de serviços e ou anuência para aprovação do empreendimento, tais
como CAESB, CEB, NOVACAP, SLU são apresentadas no item INFRAESTRUTURA, enquanto
aqueles referentes ao IPHAN e DIVAL no item URBANISMO.

2.8.

Análise da legislação existente relativa ao assunto

O arcabouço legal relativo ao assunto em tela é amplo e contempla atos normativos de
âmbito federal, estadual e distrital, incluindo leis, decretos, portarias, resoluções e instruções
normativas. De forma a facilitar o entendimento da legislação vigente relativa ao assunto, em
particular referente ao uso e ocupação do solo e à proteção dos recursos ambientais, as
regulamentações serão apresentadas na tabela a seguir.
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Tabela 5 - Quadro de legislação vigente relativa ao uso e ocupação do solo e à proteção dos recursos ambientais.
ASSUNTO

REGULAMENTAÇÃO

Parcelamento de
Solo Urbano

Política Nacional
do Meio Ambiente

Licenciamento
ambiental
Publicação de
pedidos de
licenciamento

Proteção aos
Recursos Naturais

EMENTA
ANÁLISE RELATIVA AO ASSUNTO
ATOS NORMATIVOS FEDERAIS
Traz os requisitos para restringir e admitir o parcelamento de
Lei Federal n.º 6.766, de 19
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo
solo urbano para fins de urbanos, conforme definições pelo
de dezembro de 1979
Urbano e dá outras Providências.
plano diretor ou aprovadas por lei municipal, e define requisitos
para o projeto de loteamento e desmembramento.
Identifica em seu artigo 10 que “A construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
Dispõe sobre a Política Nacional do
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
Lei Federal nº 6.938, de 31 Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
de agosto de 1981
de formulação e aplicação, e dá outras
degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento
providências.
ambiental.”, sendo, portanto, exigido pelo IBRAM o
licenciamento ambiental da QNR 06.
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes
Resolução CONAMA nº
gerais para a avaliação de impacto
Define as atividades técnicas do estudo de impacto ambiental.
001, de 23 de janeiro de 1986
ambiental.
Dispõe sobre a aprovação de modelos
Resolução do CONAMA nº
Indica o conteúdo e forma das publicações de requerimento e
para publicação de pedidos de
006, de 24 de janeiro de1986
obtenção de licença ambiental.
licenciamento.
Traz em seu Art. 225 caput
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
Constituição da República Federativa
Constituição Federal 1988
presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º: Para assegurar a
do Brasil - 1988.
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: ...
IV - Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade.”

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Estudo Ambiental RIAC QNR 6 - VOL I - Relatório - Versão 3 (57594075)

SEI 00391-00002750/2019-41 / pg. 22

1

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

www.igmaconsultoria.com | contato@igmaconsultoria.com
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLN 103 Bloco B Salas 18/20 - Asa Norte - Brasília/DF
Fone: +55 (61) 3036-8800 | WhatsApp: +55 (61) 99699-1215

ASSUNTO

REGULAMENTAÇÃO

EMENTA

ANÁLISE RELATIVA AO ASSUNTO

Compensação
ambiental

Resolução COMAMA nº
002, de 18 de abril de 1996

-

Define parâmetros para a compensação ambiental e estabelece
que o valor dos serviços necessários ao cumprimento da
compensação será proporcional ao dano ambiental e não
poderá ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para
implantação do empreendimento.

Licenciamento
ambiental

Resolução CONAMA nº
237, de 19 de dezembro de
1997

Dispõe sobre a revisão e
complementação dos procedimentos e
critérios utilizados para o licenciamento
ambiental.

Indica os empreendimentos sujeitos ao licenciamento
ambiental, sendo que parcelamentos de solo são objeto do rito.

Lei Federal nº 9.433, de 8 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.

Estabelece as diretrizes para o uso de recursos hídricos para,
entre outros, a extração de água de aquífero subterrâneo com
objetivo de consumo final e para o lançamento de efluentes.

Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e
dá outras providências.

Traz as definições de crime ambiental a construção e
instalação, em qualquer parte do território nacional, obras ou
serviços potencialmente poluidores sem a licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou
contrariando as normas legais e regulamentares competentes.
Dessa forma, segue-se o rito administrativo para o
licenciamento ambiental conforme termo de referência e
arcabouço legal e de normas regulamentares pertinentes para o
parcelamento do solo da QNR 06.

Política Nacional
de Recursos
Hídricos

Lei de Crimes
Ambientais

Lei Federal nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998
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ASSUNTO

REGULAMENTAÇÃO

EMENTA

ANÁLISE RELATIVA AO ASSUNTO

Lei Federal n.º 9.785, de 29
de janeiro de 1999

Altera a Lei n.º 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, no que se refere ao
percentual de áreas públicas a ser
observado na realização do
parcelamento urbano, entre outras
alterações propostas.

Modifica o percentual de áreas públicas a seres consideradas
no parcelamento urbano

Sistema Nacional
de Unidades de
Conservação –
SNUC

Lei Federal nº 9.985, de 18
de julho de 2000.

Regulamenta o artigo 225, § 1o, incisos
I, II, III, IV da Constituição Federal,
institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza e dá outras
providências.

Estatuto da Cidade

Lei Federal n° 10.257, de 10
de julho de 2001.

Regulamenta os Artigos 182 e 183 da
Constituição Federal e estabelece
diretrizes gerais da política urbana.

Parcelamento de
Solo Urbano

Corpos de água

Resolução CONAMA nº
357, de 17 de março de 2005

Compensação
ambiental

Resolução CONAMA nº
371, de 05 de abril de 2006

Licenciamento
ambiental

Resolução do CONAMA nº
428, de 17 de dezembro de
2010

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, e dá outras
providências.
Estabelece diretrizes para o cálculo,
cobrança e aplicação da compensação
ambiental.
Dispõe, no âmbito do licenciamento
ambiental sobre a autorização do órgão
responsável pela administração da
Unidade de Conservação (UC), de que
trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985
de 18 de julho de 2000, bem como
sobre a ciência do órgão responsável

Traz as definições dos grupos de unidades de conservação e
seus objetivos. Aplicável a área de estudo, observa-se que o
parcelamento de uso do solo da QNR 06, localizado na Área
de Proteção Ambiental do Descoberto, condiz com o
apresentado na lei referente à essas unidades de conservação.
Traz as diretrizes e normas gerais da política urbana que devem
ser seguidas pelo estudo preliminar de urbanismo do
empreendimento. Regulamenta os artigos. 182 e 183 da
Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da Política
Urbana

Define as condições de lançamento de efluentes líquidos em
corpos de água receptores.

Estabelece diretrizes para compensação ambiental.

Estabelece os procedimentos para a ciência ao órgão gestor da
unidade de conservação – UC quanto o licenciamento
ambiental de empreendimentos que não estão sujeitos a
EIA/RIMA.
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ASSUNTO

REGULAMENTAÇÃO

Política Nacional
de Resíduos
Sólidos - PNRS

Código Florestal

EMENTA
pela administração da UC no caso de
licenciamento ambiental de
empreendimentos não sujeitos a EIARIMA e dá outras providências.

ANÁLISE RELATIVA AO ASSUNTO

Lei nº 12.305, de 02 de
agosto de 2010

Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e dá outras
providências.

Responsabiliza geradores de resíduos sólidos, tanto do direito
público quanto privado, na gestão deles, classifica os resíduos
que serão gerados na instalação e operação do empreendimento
e obriga as empresas de construção civil a realizar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. A
política também traz as diretrizes para a implementação e
operação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos –
PGRS no rito do licenciamento ambiental.

Lei Federal nº 12.651, 25 de
maio de 2012

Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga as leis nos
4.771, de 15 de setembro de 1965 e
7.754, de 14 de abril de 1989, e a
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras
providências.

Traz em seu artigo 26 que a supressão de vegetação nativa para
uso alternativo do solo, entre os quais os assentamentos
urbanos, depende de prévia autorização do órgão estadual
competente do SISNAMA

ATOS NORMATIVOS DISTRITAIS

Código Sanitário
do Distrito Federal

Lei nº 5.027, de 14 de junho
de 1966

Institui o Código Sanitário do Distrito
Federal.

Estabelece que para a aprovação dos projetos de loteamento de
terrenos que tenham por fim estender ou formar núcleos
urbanos ou rurais, será ouvida a autoridade sanitária, que
expedirá autorização, se satisfeitas as exigências
regulamentares em vigor

Criação da APA

Decreto n.º 88.940, de 7 de
novembro de 1983.

Dispõe sobre a criação das Áreas de
Proteção Ambiental das Bacias dos

Criação das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) das Bacias
dos Rios São Bartolomeu e Descoberto, com o objetivo
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ASSUNTO

REGULAMENTAÇÃO

EMENTA
Rios São Bartolomeu e Descoberto, e
dá outras providências.

ANÁLISE RELATIVA AO ASSUNTO
principal de proporcionar o bem-estar futuro das populações do
Distrito Federal e de parte do Estado de Goiás
Obriga a realização de estudo de impacto ambiental para
construção, instalação e operação de empreendimentos
causadores de significativa degradação ao meio ambiente

Política Ambiental
do Distrito Federal

Lei n.º 41, de 13 de
setembro de 1989

Dispõe sobre a política Ambiental do
Distrito Federal, estabelecendo a
necessidade de licenciamento ambiental
para parcelamentos urbanos no DF.

Política Ambiental
do Distrito Federal

Decreto n.º 12.960, de 28 de
dezembro de 1990

Aprova o regulamento da Lei n.º
041/89.

Traz diretrizes complementares do processo de licenciamento
de parcelamento do solo

Lei Orgânica do
Distrito Federal

Lei Orgânica do Distrito
Federal, de 09 de junho de
1993

Estabelece no título VII, Artigo 314,
diretrizes para a Política de
Desenvolvimento Urbano do Distrito
Federal.

Exige estudo prévio de impacto ambiental para a construção e
o funcionamento de atividades potencialmente causadoras de
significativa degradação do meio ambiente.

Parcelamento de
Solo Urbano

Lei n.º 992, de 28 de
dezembro de 1995

Dispõe sobre o parcelamento de solo
para fins urbanos no Distrito Federal.

Traz os procedimentos para aprovação do parcelamento de
solo para fins urbanos, indicando o rito administrativo a ser
seguido, entre os quais o licenciamento ambiental.

Avaliação de
Impacto
Ambiental

Lei nº 1.869 de 21 de janeiro
de 1998

Dispõe sobre os instrumentos de
avaliação de impacto ambiental no
Distrito Federal e dá outras
providências.

estabelece os instrumentos de avaliação de impacto ambiental
de empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores,
dentre eles o Relatório de Impacto Ambiental Complementar.

Parcelamento de
Solo Urbano

Decreto n.º 28.864, de 17 de
março de 2008

Regulamenta a Lei n.º 992 /95.

Estabelece outros procedimentos para o rito administrativo dos
parcelamentos do solo para fins urbanos no Distrito Federal.

Lei Complementar nº 803,
de 25 de abril de 2009

Aprova a revisão do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial – PDOT.

Traz as diretrizes de ordenamento territorial sobre a forma de
ocupação do solo no território do Distrito Federal, as quais são
seguidas pelo Estudo Preliminar de Urbanismo da QNR 06.

Lei Complementar nº 827,
de 22 de julho de 2010

Regulamenta o art. 279, I, III, IV, XIV,
XVI, XIX, XXI, XXII, e o art. 281
da Lei Orgânica do Distrito Federal,
instituindo o Sistema Distrital de

Estabelece critérios e normas para a criação, implantação,
alteração e gestão das unidades de conservação no território do
Distrito Federal.

Plano Diretor de
Ordenamento
Territorial – PDOT
Sistema Distrital
de Unidades de
Conservação –
SDUC
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ASSUNTO

REGULAMENTAÇÃO

EMENTA
Unidades de Conservação da Natureza
– SDUC, e dá outras providências.

Compensação
Ambiental

Instrução Normativa do
IBRAM nº 76, de 05 de
outubro de 2010

-

Estabelece procedimentos para cálculo da Compensação
Ambiental de empreendimentos de significativo impacto
negativo e não mitigável, licenciados pelo IBRAM

Plano Diretor de
Ordenamento
Territorial – PDOT

Lei Complementar nº 854,
de 15 de outubro de 2012

atualiza a Lei Complementar nº 803 de
25 de abril de 2012 que aprova a
revisão do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial.

Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial
do Distrito Federal (PDOT-DF) e cria a QNR 06, inserida na
Macrozona Urbana, dentro da Zona Urbana Consolidada.

Compensação
Ambiental

Instrução Normativa do
IBRAM nº 01, de 16 de
janeiro de 2013

-

Estabelece critérios objetivos para a definição do Valor de
Referência – VR utilizado no cálculo da compensação
ambiental,

Usos e Atividades
Urbanas e Rurais
do Distrito Federal

Decreto n° 37.966, de 20 de
janeiro de 2017

Uso e Ocupação do
Solo

Portaria SEGETH nº 74, de
11 de julho de 2018

Supressão vegetal

Decreto nº 39.469, de 22 de
novembro de 2018

Aprova a Tabela de Classificação de
Usos e Atividades Urbanas e Rurais do
Distrito Federal.
Aprova as Diretrizes Urbanísticas DIUR
05/2018, aplicáveis à Região Noroeste
da Região Administrativa de Ceilândia RA IX, e dá outras providências.
Dispõe sobre a autorização de supressão
de 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.

ANÁLISE RELATIVA AO ASSUNTO

Classifica as atividades urbanas do Distrito Federal em:
residencial, comercial, industrial, institucional, prestação de
serviços
Aprovar as Diretrizes Urbanísticas aplicáveis à região da QNR
06.

Estabelece o rito para obtenção da Autorização de Supressão
Vegetal (ASV) e Compensação Florestal (TCCF) para fins de
Licença de Instalação (LI).
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3.

DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

As áreas de influência do empreendimento foram definidas considerando as características
ambientais, sociais e econômicas da Região Administrativa de Ceilândia. Também foi levado em
consideração as diretrizes urbanísticas de uso e ocupação do solo e o embasamento legal que regem
as atividades dessa região, mencionadas no item anterior. Os diagnósticos do meio físico, biótico
e antrópico foram realizados mediante levantamentos de dados primários obtidos em campo e
dados secundários da literatura científica e outros estudos já realizados nas proximidades do
empreendimento.

empreendimento de forma direta, sejam eles positivos ou negativos, representada pela própria
poligonal do empreendimento.
A Área de Influência Direta (AID), por sua vez, constitui como um buffer da poligonal que
sofrerá os impactos positivos e negativos de forma direta, porém em um raio de abrangência maior.
Para o diagnóstico do meio físico, biótico e antrópico, foram considerados os impactos da
implantação do parcelamento de solo urbano em relação à área objeto da Expansão dos Limites da
Zona Urbana da Ceilândia, conforme descrição do EIA/RIMA PROGEA, 1991.
A Área de Influência Indireta (AII) constitui a área que sofrerá os impactos positivos e
negativos de forma indireta. O meio físico é representado pelas sub-bacias hidrográficas em que a
área em estudo está inserida e a Região Administrativa de Ceilândia para o meio biótico e
antrópico. Sendo assim, a AII pode ser considerada como a unidade hidrográfica Ribeirão das
Pedras.
Os Mapas das Áreas de Influências Direta e Indireta, bem como da área diretamente
afetada, dos meios físico, biótico e socioeconômico são apresentados no Anexo XII.

3.1.

Meio Físico

3.1.1

GEOLOGIA DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO

Segundo o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal, a área do loteamento
está inserida na Formação Ribeirão da Contagem (Q3), do Grupo Paranoá, conforme evidenciado
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no Mapa Geológico do Anexo XIII. Essa unidade sustenta áreas de chapada e divisores de água
assim como na área do empreendimento em questão. Já na AII e AID ocorrem ritimitos psamopelíticos (R3).
Essa formação é constituída por arenitos finos com estratificações cruzadas tabulares,
acanaladas, espinha-de-peixe, além de marcas de onda simétricas.
Apesar de não haver afloramentos na ADA, localmente pode ser caracterizada por metaarenitos médios intensamente silicificados e fraturados. Essas características influenciam
diretamente na geomorfologia e pedologia da região.

GEOMORFOLOGIA

O Distrito Federal situa-se na porção mais elevada do Planalto Central, resultante do
aplainamento dos ciclos erosivos Sul Americano e das Velhas (BRAUN, 1971). Sua
geomorfologia é segmentada em 13 unidades geomorfológicas, de acordo com Novaes Pinto
(1986). Devido às similaridades existentes entre as unidades, essas podem ser concebidas em três
macrounidades geomorfológicas: Região de chapada, Área de dissecação intermediária e Área
Dissecada de Vale.

• Região de chapada: engloba as áreas que se caracterizam por topografia plana a levemente
ondulada com cota acima de 1000 m, as quais se desenvolveram sobre as rochas das unidades
Q3 e R3 do Grupo Paranoá, que inclui a Chapada da Contagem. Essa macrounidade
corresponde a cerca de 34% da área do Distrito Federal.

• Área de dissecação intermediária: ocupa aproximadamente 30% da área do Distrito Federal,
se caracterizando por ser uma região de dissecação fraca, drenada por pequenos córregos da
depressão do Paranoá e do Vale do Rio Preto, sobre ardósias, filitos e quartzitos do Grupo
Paranoá.

• Área Dissecada de Vale: corresponde a área onde se encontram os principais rios da região,
equivalendo cerca de 35% da área do Distrito Federal. É caracterizada por depressões
litológicas de resistências diferentes, se desenvolvendo em rochas com alto potencial erosivo
e de baixa permeabilidade, que se destacam por unidades pertencentes aos Grupos Canastra,
Paranoá e Araxá.
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A AII do empreendimento é delimitada por duas unidades hidrográficas, sendo elas as
bacias do Rio Melchior e do Ribeirão das Pedras. Essas bacias interceptam 4 unidades
geomorfológicas. Ao longo das drenagens no relevo dissecado entre as cotas de 800 e 950 metros
de altitude encontra-se a nomeada Depressão Interplanal Pediplano e Planalto Dissecado do Alto
Maranhão. Ao longo dos leitos dessas drenagens, depositaram sedimentos fluvio-aluvionares que
compõem o terreno das Planícies Aluviais e Alveolares.
Já nas áreas de relevo mais elevado, com predomínio de formas de relevo reliquiares,
encontram-se o Pediplano Contagem Rodeador, com altimetria entre 1200 e 1400 metros e o
Pediplano de Brasília, entre 950 e 950 metros de elevação. Inclusa na AII, temos os limites da

Parte da AID encontra-se situada na unidade geomorfológica denominada de Pediplano
Contagem Rodeador (Chapada da Contagem), com cotas variando de 1200 a 1400 m de altitude
(CODEPLAN, 1984), conforme apresentado no Mapa Geomorfológico no Anexo XIV. Contudo
a maior parte da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento situa-se no Pediplano de Brasília
(950 – 1200 metros).
O grau de dissecação dessa unidade pode ser considerado muito fraco, sendo que
localmente na área do empreendimento não há drenagens. Isso se deve pelo fato de a área estar
localizada em região de chapada, onde predomina padrão de relevo plano, com solos bem
desenvolvidos e porosos.
O processo de pediplanação gerando relevos com superfície aplainada (Figura 2) e
topograficamente elevados são condicionados à geologia da região, visto que a estruturação do
Pediplano Contagem Rodeador coincide com a distribuição dos quartzitos, que são resistentes ao
intemperismo, da Formação Ribeirão da Contagem.
Essa configuração de relevo plano favorece aspectos geotécnicos para construção de civil,
como pode ser exemplificado na delimitação da Região Administrativa de Ceilândia.
Expandindo a área de análise, reitera-se que o empreendimento se situa em uma zona que,
em escala local, tem o papel de divisora de águas. A chapada em si dá vazão para as microbacias
do Córrego Veredinha a norte, do Córrego das Corujas a sudoeste e, mais distal a sul, dos Córregos
da Lagoinha e do Buriti Sereno. Essa análise influência nas discussões sobre recarga de aquífero
e abastecimento da Bacia do Descoberto apresentadas no item Hidrogeologia.
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Figura 2 - Área de pastagem com forma de relevo plano, de 0% - 3% de declividade.

3.1.3

PEDOLOGIA

Os solos do Distrito Federal são divididos em nove classes segundo Embrapa, 2004, sendo
esses: Latossolos, Neossolos Quartzarênicos, Argissolos, Nitossolos, Cambissolos, Chernossolos,
Plintossolos, solos hidromóficos indiscriminados: Gleissolos Háplicos e Melânicos, e
Espodossolos. Dentre essas, as principais classes que correspondem a aproximadamente 95% dos
solos do DF são os Latossolos Vermelho, Vermelho-Amarelo e os Cambissolos.
Na presente região de estudo e suas áreas de influência adjacentes estão presentes as
seguintes classes de solo: Latossolos, Cambissolos e Neossolos e solos hidromórficos
indiscriminados. O polígono da QNR 06 é constituído unicamente de latossolos, os quais
encontram-se antropizados.
Os Latossolos dessa região são caracterizados por apresentarem perfis intempéricos
incompletos, apresentando os horizontes saprolíticos pouco alterados de quartzito, que estão
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parcialmente cobertos por um fino horizonte de cascalho. Em geral, são solos que se caracterizam
por serem muito intemperizados, mas com presença residual de quartzo e que, por isso, concentram
uma série de óxido e hidróxidos de Alumínio e Ferro, além de minerais do grupo da caulinita,
podendo gerar concreções lateríticas. São classificados como solos minerais profundos, com o
horizonte B com espessuras maiores que 50 cm, não hidromórficos, altamente permeáveis,
distróficos, ácidos e apresentam coloração variando de vermelho a amarelo ao longo do perfil.
Os Cambissolos são tidos como solos que apresentam pouco desenvolvidos com uma baixa
alteração química e física, podendo chegar a até 70 cm de espessura, com textura grossa. Sua
característica principal é destacada pela presença residual de minerais primários de baixa

são comumente bem definidas, apresentando o saprólito mais espesso.
Os Neossolos se caracterizam por serem solos pouco pedogênicos e se classificam em dois
tipos: Flúvico e Quartzarenico. Os Neossolos Flúvicos são identificados por possuírem o horizonte
A com bom desenvolvimento e granulometria arenosa, não sendo hidromórficos e ocorrendo em
planícies aluviais. Já os Neossolos Quartzarênicos, com alta condutividade hidráulica e alta
permeabilidade, se caracterizam por serem oriundos dos quartzitos das unidades quartzíticas do
Grupo Paranoá, onde se manifestam textura franco arenosa, os quais formam agregados de grãos
simples de quartzo. Esses solos, em geral, apresentam espessuras maiores que 50 cm, e são
altamente susceptíveis a erosão devido a uma fraca estruturação.
A combinação da forma de relevo plano, descrito no item Geomorfologia da ADA, com as
características citadas no item de Geologia local da ADA, favoreceu a evolução de solos
intensamente intemperizados/lixiviados, como Latossolos.
Na ADA não foram mapeadas mais de uma unidade de solo, tendo este sido identificado
como Latossolo vermelho, possivelmente distrófico. Contudo, foi identificada no mapeamento
geológico a unidade denominada de N1dl, que foi descrita como coberturas detrito-lateríticas
ferruginosas. Essas concreções podem ser classificadas como Plintossolos, que normalmente
apresentam alta permeabilidade.
Para além da ADA, foi identificada no mapeamento geológico a unidade denominada de
N1dl, que foi descrita como coberturas detrito-lateríticas ferruginosas. Essas concreções podem
ser classificadas como Plintossolos, que normalmente apresentam alta permeabilidade. Com essa
segunda descrição, espera-se a associação de Latossolos em áreas planas e possíveis Plintossolos
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(crostas ferruginosas) nas regiões de rebordo de chapada da AID e AII.O Mapa Pedológico pode

Figura 3 - Detalhe de área antropizada evidenciando estruturação grumosa em Latossolo
vermelho (esquerda) e área antropizada com vegetação de capim brachiaria e vegetação savânica
ao fundo (direita).
No terreno foi descrito possível Latossolo Vermelho distrófico, areno-argiloso, localizado
no Pediplano da Contagem Roncador e desenvolvido sob a Formação Ribeirão da Contagem,
evidenciando a forte correlação com o material parental quartzo-argiloso.
Em maior detalhe, o Latossolo apresenta textura areno-argilosa, estrutura grumosa muito
comum, granular média a grande pouco comum e presença de grãos simples de quartzo, raízes
finas comuns e presença de bioturbação. Nesses Latossolos, assume-se que os teores de areia
quartzosa variem de 40 a 30% da composição total, sendo que os 70 a 60% restante do conteúdo
do solo é contabilizado como silte e argila, indiferenciado, classificando esses solos como argilas
arenosas. Esses teores de argila são suficientes para garantir a estabilidade dos agregados,
evidenciados pela textura grumosa presente.
Ainda, foram notadas algumas concreções petroplínticas isoladas. Contudo, não se é
possível afirmar se foram trazidas para construção de rodovia ou se fazem parte do perfil original
do solo (Figura 12).
A descrição se deu em área antropizada às margens de rodovia que separa o terreno do
empreendimento e a cidade de Ceilândia. Essa região exibe vegetação modificada, podendo ser
classificada dentro das formações savânicas como Cerrado sentido restrito, com presença de capim
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brachiaria estabelecido em relevo plano. Maiores detalhes da caracterização vegetal são
apresentados no item Meio Biótico.
Nas margens da via observou-se uma camada contendo resíduos de construção civil como
tijolos e outros materiais de origem antrópica (Figura 10). É importante frisar que essas áreas de
despejo se encontram mais fragilizadas à processos de erosão e contaminação pelo fato da retirada
da camada superficial, normalmente mais permeável.
Em condições naturais, essa área não apresenta susceptibilidade a ocorrência de processos
erosivos intensos, por apresentarem alta porosidade e permeabilidade, assim como relevo plano
associado a vegetação com raízes profundas. Contudo, impactos negativos gerados pela

podem induzir a ocorrência de feições erosivas lineares, como foi apresentado no estudo de uma
voçoroca em Ceilândia por Lima et al. (2001).
É levantado também a possibilidade da contaminação dos solos e, consequentemente, do
aquífero por chorume e fluidos contaminantes carreados pelo asfalto até as áreas expostas da ADA.

3.1.4

SUSCETIBILIDADE DOS SOLOS À EROSÃO
A erosão é o processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou fragmentos de

rocha, pela ação combinada da gravidade com água, vento, gelo ou organismos (IPT, 1986). Esse
conjunto de processos podem ser provocados por agentes naturais e/ou interferência humana (ação
antrópica).
Os modelos de predição da erosão do solo são importantes ferramentas de análise, os quais
podem ser usados para melhor compreender os processos erosivos, analisar o desempenho das
práticas de manejo e avaliar os riscos e os benefícios advindos de diferentes tipos de uso do solo
(MARCHI et al, 2006; CHAVES, 1996).
Para predição do grau de suscetibilidade à erosão do solo na ADA e na AID foram
utilizados os resultados do estudo sobre erosão dos solos, em escala regional, proposto no ZEEDF (GDF, 2012; GDF, 2017). Este estudo obteve como produto o Mapa de Risco Ecológico de
Perda de Solos por Erosão (Anexo XVI). Para a realização deste estudo assumiu-se que o risco
natural dos solos à erosão ocorre em função de algumas propriedades intrínsecas do meio físico:
•

as características de erodibilidade dos solos, que representa a facilidade do solo em

ser erodido pelas intempéries;
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•

a tolerância dos solos à erosão, que representa a perda máxima que o solo pode

suportar sem que ocorra a sua degradação permanente;
•

a declividade das vertentes, que aponta o grau de inclinação da superfície do terreno

em relação à horizontal.
Este estudo utilizou a Equação Universal de Perda de Solos – EUPS, desenvolvida por
Wischmeier Smith (1978), e a parametrização de erodibilidade de solos proposta por Chaves
(1996), que leva em consideração a dinâmica hídrica.
A partir do mapa de solos elaborado pela EMBRAPA (1978), os tipos de solos foram
classificados por suas características de erodibilidade parametrizadas por Chaves (1996). A

propriedades físicas e químicas. Os valores de erodibilidade (K) obtidos para cada classe de solo
no DF e seus correspondentes níveis de sensibilidade à erosão estão apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Graus de erodibilidade para diferentes classes de solos do DF e seus respectivos
níveis de sensibilidade.
Classe de Solo

Erodibilidade K (t h MJ-1mm-1)

Nível de sensibilidade

Latossolos

< 0,0015

Muito Baixa

Argissolos e Espodossolos

0,0015 – 0,0025

Baixa

Neossolos Quartzarêncos, Nitossolos e
Gleissolos

0,0025 – 0,0035

Média

Neossolos Flúvicos, Plintossolos

0,0035 – 0,0045

Alta

Cambissolos

> 0,0045

Muito Alta

Fonte – Chaves; Piau (2008).

A tolerância à erosão leva em consideração a espessura, a textura e a estrutura dos solos.
Quanto maior a espessura e a estruturação do solo maior a tolerância dos solos à erosão. Em relação
à textura dos solos, quanto mais arenosa menor tolerância à erosão, pois não oferecem
possibilidade de agregação das suas partículas.
A tolerância à perda de solo (T), para o Distrito Federal, foi obtida por meio do estudo de
Lombardi Neto; Bertoni (1975) a partir das características de profundidade efetiva do solo e da
relação textural entre os horizontes A e B.
A Tabela abaixo apresenta os valores de tolerância à erosão das principais classes de solo
do DF, bem como seus níveis de sensibilidade e respectivos valores.
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Tabela 7 - Classes de solos, valores de tolerância à erosão dos solos no DF e níveis de
sensibilidade.
Classe de Solo

Tolerância T (mm ano-1)

Nível de Sensibilidade

Latossolos e Nitossolos

> 1,05

Muito Baixa

Espodossolos e Neossolos Flúvicos

1,00 – 1,05

Baixa

Plintossolos e Gleissolos

0,90 – 1,00

Média

Cambissolos e Argissolos

0,80 – 0,90

Alta

Neossolos Quartzarênicos

< 0,80

Muito Alta

Fonte – Adaptado de Lombardi Neto; Bertoni (1975).

O Quadro 3 apresenta as classes de declividades e os respectivos níveis de sensibilidade.

Tabela 8 - Classes de declividades e níveis de sensibilidade.
Declividade (%)

Nível de Sensibilidade

0-2

Muito Baixa

2-4

Baixa

4-8

Média

8 -16

Alta

> 16

Muito Alta

A partir da categorização das três variáveis: erodibilidade do solo, tolerância do solo à
erosão e declividade da vertente, obteve-se a sensibilidade do solo à erosão, utilizando-se técnicas
de álgebra de mapas em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas). O resultado deste
estudo, disponível no ZEE-DF (GDF, 2017), é o Mapa de Risco Ecológico de Perda de Solos por
Erosão (Volume II).
De acordo o Mapa de Risco Ecológico de Perda de Solos por Erosão (Volume II) tanto a
ADA quanto a AID apresentam baixo risco de erosão. Esse resultado deve-se a associação de
terrenos recobertos por latossolos vermelhos e vermelho-amarelos, e baixas declividades. Os
latossolos apresentam a maior tolerância e maior resistência à erosão, todavia quando submetidos
a fluxo de escoamento concentrado podem gerar erosões.
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3.1.5

HIDROGEOLOGIA

Na região de estudo, ocorrem dois tipos de domínio de aquífero dos três presentes no
Distrito Federal, sendo eles, o Domínio Poroso e o Fraturado. O DF está inserido na Província
Hidrogeológica do Escudo Central. Nela predominam aquíferos fraturados cobertos por mantos de
intemperismo com espessuras e características físicas variáveis. Nessa região, destaca-se a
importância para a compreensão e descrição dos aspectos do Aquífero Poroso, que é marcado pela
presença de Latossolos no local.
O Domínio de Aquífero Poroso é dividido em 4 sistemas (P1, P2, P3 e P4) no Distrito

aquíferos livres, com significante continuidade lateral, os quais são compostos por solos,
saprólitos, colúvios e aluviões. Apresentam porosidade do tipo intergranular, a qual desempenha
o papel de armazenar água, o que viabiliza a disponibilidade de água durante as estações de seca.
Devido a essa característica, é proporcionado a ele um importante papel para o processo de recarga
do aquífero, dado a capacidade de armazenamento da água nos interstícios dos poros granulares.
Esses sistemas do Domínio Poroso são definidos com base na espessura média saturada do meio
poroso e em dados preliminares das condutividades hidráulicas.
Já o Domínio de Aquífero Fraturado é caracterizado pela variação espacial dos parâmetros
idrogeológicos nas rochas, os quais são controlados essencialmente pela espessura média das
fissuras, pela orientação das famílias de fraturas e pela densidade de fraturamento do meio, de
acordo com os autores (CARRERA & GIRARDI, 1996; FETTER, 2001). A água neste domínio
ocupa espaços em estruturas de descontinuidade planar como fraturas, diaclases, juntas, falhas,
dentre outras. No Distrito Federal, esse Domínio foi diferenciado em 4 sistemas, com base nas
feições estruturais, na geologia da região e nas estatísticas das vazões de poços tubulares em cada
sistema, sem eles: Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí.
A região de interesse se encontra inserida no Sistema Paranoá, o qual é segmentado em 5
subsistemas, que possuem vazões médias distintas, sendo os subsistemas: S/A, A, R3/Q3, R4 e
PPC, os quais estão relacionados a propensão de cada litotipo do subsistema em desenvolver e
preservar as estruturas de descontinuidade planar. Desses subsistemas, o de maior interesse é o
R3/Q3, que corresponde exatamente as unidades geológicas R3 e Q3 do Grupo Paranoá presentes
na região do empreendimento.
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O subsistema R3/Q3 mostra uma elevada vazão média (Tabela 9). As unidades R3 e Q3
foram agrupadas no mesmo subsistema, por causa da dominância de litotipos psamíticos, pela
similaridade da distribuição estatística das vazões e das condições construtivas dos poços

Tabela 9 - Síntese da classificação dos aquíferos presentes na ADA e áreas de influência com as
respectivas vazões médias. Fonte: Adaptado e atualizado de Campos & Freitas-Silva (1999).
Vazão média
Domínio
Sistema
Subsistema
Espessura
(L/h)
P1
< 800
10 m
P2
< 500
> 10 m
Poroso
P3
< 500
< 15 m
P4
< 300
Solos Rasos
S/A
12.700
A
4.000
~ 70 m
Paranoá
R3/Q3
12.200
Fraturado
R4
6.150
Canastra
F
7.500
Bambuí
Fm. Três Marias
6.000
Araxá
3.500
Segundo o mapeamento na hidrogeologia da área (Anexo XVII), são presentes dois
sistemas de aquíferos na área de influência indireta (AII), os porosos e fraturados. Os aquíferos
porosos são relacionados aos aquíferos livres associados às coberturas regolíticas (solo +
saprolito), sendo rasos e mais superficiais. O sistema aquífero poroso predominante e o qual o
empreendimento está inserido é denominado de sistema poroso P1, e desenvolveu-se
principalmente no domínio intergranular de associação de Latossolos.
Esse sistema possui espessura média de 10 metros e vazão média de 800 L/h, sendo o de
maior vazão local, de acordo com dados de Campos & Freitas-Silva (1998). Já os sistemas de
aquíferos fraturados são associados às fraturas desenvolvidas nas sequências metassedimentares
pré-cambrianas, sendo predominantemente aquíferos mais profundos. Toda região da chapada,
assim como a QNR 06, está situada sobre o subsistema R3/Q3, o qual a água preenche planos de
fraturas e acamamentos na Formação Ribeirão da Contagem do Grupo Paranoá. A vazão média
para esse subsistema é de 12.500 L/h.
A fim de avaliar a condutividade hidráulica vertical (Kv) da zona insaturada do solo, e
melhor avaliar os impactos antrópicos na capacidade de absorção de água, foi realizado um ensaio
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de infiltração utilizando o método open and hole. Esse ensaio consiste na perfuração de quatro
furos no solo com auxílio de trado manual em profundidades de 0,5m, 1,0m, 1,50m e 2,0m, onde

Figura 4 - Preparação para ensaio de infiltração open and hole na área de estudo.
Coordenadas 804384 E; 8251537 S.
Os tubos são preenchidos com água e a distância entre o nível da água e a borda dos tubos
(mi) são medidas em um tempo inicial. Após aproximadamente 30 minutos, essa distância é
medida novamente em um tempo final (mf). Levantado os dados, a condutividade hidráulica
vertical (Kv) pode ser calculada pela equação:
𝑲𝒗 = 𝟐, 𝟑𝟎𝟑. (

𝒓
𝒉𝟎
) . 𝒍𝒐𝒈 ( )
𝟒. ∆𝒕
𝒉

Em que:
Kv - condutividade hidráulica vertical do solo (m/s);
r - raio interno do tubo (2,5 cm);
Δt - tempo de infiltração (s);
h0 - coluna de água inicial (H-mi);
h - coluna de água ao final do intervalo de tempo Δt (H-mf);

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Estudo Ambiental RIAC QNR 6 - VOL I - Relatório - Versão 3 (57594075)

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

é inserido um tubo de PVC de comprimento H (Figura 4).
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Tabela 10 - Dados obtidos no ensaio de infiltração pelo método open end hole.
Cano
H (cm)
mi (cm) h0 (cm) mf (cm)
h (cm)
∆t (s)
50 cm
61
7
54
17
44
2408,9
100 cm
114
7,7
106,3
25
89
2414,3
150 cm
161
6,2
154,8
7
154
2413,4
200 cm
211,3
6,2
205,1
7
204,3
2407,3

Kv (cm/s)
5,3x10-5
4,6x10-5
1,3x10-6
1,0x10-6

A condutividade hidráulica vertical se baseia na Lei de Darcy onde a velocidade média (v)
de um fluido quando escoa em regime laminar dentro de um leito poroso é proporcional ao
gradiente de pressão e inversamente proporcional à distância percorrida. Logo, os dados da Tabela
10 mostram uma tendência em uma diminuição da condutividade hidráulica com o aumento da

sobrepeso e maior presença de argila com aumento da profundidade, por serem solos menos
lixiviados com relação à superfície.
Os valores de Kv estão dentro das bases de 10-6 a 10-5, indicando magnitudes muito baixas
de permeabilidade, possivelmente pelos teores de argila presentes nos solos da ADA. A retirada
de vegetação natural, retirada do topsoil, juntamente com a possibilidade de ter ocorrido
compactação nesses solos são fatores antrópicos que podem ter induzido a diminuição da
condutividade hidráulica vertical (Kv) desses solos.

3.1.6

HIDROGRAFIA

O empreendimento está inserido dentro da Bacia do Rio Descoberto, situada na região
oeste do Distrito Federal e limite natural do território de Distrito Federal com o Estado de Goiás,
com área aproximada de 895,9 km². Estabeleceu-se sobre os grupos geológicos Paranoá e Araxá,
apresentando correlações a esses durante sua formação. A maior parte da área da Bacia está
inserida no Grupo Paranoá, sendo também em sua maioria presente os Latossolos. Nesta Bacia,
insere-se o Lago do Descoberto, principal reservatório hídrico da região e responsável pelo
abastecimento de mais de 50% do Distrito Federal, fruto do represamento do Rio do Descoberto,
cujo maior afluente é o Rio Melchior, que se localiza próximo ao empreendimento.
A Bacia do Rio Descoberto subdivide-se em sete Unidades Hidrográficas (UH), sendo elas:
Ribeirão Rodeador, Rio Descoberto, Médio Rio Descoberto, Baixo Rio Descoberto, Ribeirão
Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
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profundidade, o que pode ser explicado pelo aumento do grau de compactação do solo por
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Engenho das Lajes, Rio Melchior e Ribeirão das Pedras. As unidades Rio Melchior e Ribeirão das
Pedras serão utilizadas como delimitadoras da Área de Influência Indireta no presente trabalho,
visto que estão presentes na Área de empreendimento e englobam de forma sucinta as
características físicas regionais. Cerca de 80% do empreendimento está inserido na UH do
Ribeirão das Pedras e o restante na UH do Rio Melchior (Anexo XVIII).

3.1.7

DIAGNÓSTIDO DE ÁREAS DEGRADADAS DA ADA

isso, espera-se que as principais causas dos impactos presentes na região sejam decorrentes da
retirada da vegetação natural e a impermeabilização dos solos. Os principais impactos
identificados na AID foram:
•

Disposição irregular de resíduos sólidos principalmente às margens de rodovias e em
terrenos baldios, com foco de incêndio (coordenadas UTM zona 23S X: 162.309,449;
Y: 8.251.070,967) (Figura 5);

•

Solo exposto susceptível à erosão e contaminação por resíduos contaminantes. Há
também a compactação do solo em acessos não pavimentados irregulares (coordenadas
UTM zona 23S X: 162.014,392; Y: 8.250.583,321) (Figura 6);

•

Grande quantidade de resíduos plásticos acumulados em bacia de contensão. Há o
potencial risco de entupimento de redes de escoamento (coordenadas UTM zona 23S
X: 161.004,358; Y: 8.251.236,597) (Figura 7);

•

Foco erosivo em forma de ravinas ao longo de fluxo canalizado superficial e
ravinamento ao longo de talude não vegetado (coordenadas UTM zona 23S X:
161268,459; Y: 8249167,290) (Figura 8).
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A Área de Influência Direta (AID) está predominantemente situada sobre zona urbana. Por

20

SEI 00391-00002750/2019-41 / pg. 41

CLN 103 Bloco B Salas 18/20 - Asa Norte - Brasília/DF
Fone: +55 (61) 3036-8800 | WhatsApp: +55 (61) 99699-1215
www.igmaconsultoria.com | contato@igmaconsultoria.com
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 7 - Alta quantidade de resíduos Figura 8 - Ravinamento ao longo de
derivados de plástico em bacia de contensão. escoamento hídrico e em talude.

Os impactos negativos observados na ADA do empreendimento não são classificados
como graves. Contudo, algumas merecem atenção e ações de reparação, com destaque para as
relacionadas abaixo:

•

Remoção da vegetação natural e do topsoil: promove a fragilização do solo e favorece
processos erosivos, além de dificultar a revegetação. Podem ser verificadas nas áreas
de acesso não pavimentadas e caixas de empréstimo (Figura 9);

•

Compactação do solo: reduz a capacidade de infiltração da água pluvial, contribuindo
para o aumento do escoamento superficial. Podem ser verificados nas áreas de acesso
não pavimentadas (Figura 10);
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Figura 5 - Rodovia com margens com grande Figura 6 - Área de solo exposto e compactado,
quantidade de resíduos, com foco de incêndio. com retirada da vegetação natural e
disposição de resíduos sólidos.
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•

Disposição indevida de resíduos sólidos domésticos e de construção civil: prejudica a
vazão e pode causar obstrução das galerias de drenagem pluvial, além de contaminar
os solos e o lençol freático. Podem ser verificados em todo perímetro da ADA, às
margens das vias de circulação e em pontos de acesso (Figura 10 e Figura 11);

•

Armazenamento temporário de solo de escavação/solo retrabalhado: possível de causar
assoreamento de drenagens próximas ao empreendimento, dos reservatórios de
qualidade e quantidade e da rede de drenagem pluvial. Pode ser verificado na porção
sul da ADA, no limite entre a QNR 6 e o Setor de Indústria, proveniente de obras de

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
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duplicação da via interna e construção de galeria de águas pluviais (Figura 12).

Figura 9 - Antiga caixa de empréstimo com remoção da vegetação natural e solo exposto.
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Figura 10 - Área com exposição de solo compactado e com disposição irregular de resíduos
sólidos domésticos e de construção civil na ADA.

Figura 11 - Área com disposição irregular de resíduos sólidos domésticos e de construção civil
na ADA.
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Figura 12 - Solo retrabalhado em construção de via. Feições de escoamento indicam o processo
de transporte de sedimento.

3.1.8

ASPECTOS GEOTÉCNICOS
Os aspectos geotécnicos na ADA do empreendimento podem ser avaliados em três frentes

distintas: geologia, pedologia e geomorfologia. Com respeito aos aspectos geológicos do Grupo
Paranoá, deve-se avaliar primeiramente a existência de lentes carbonáticas, que podem aumentar
o potencial espeleológico. A Formação Ribeirão da Contagem, que abrange as áreas de influência,
não inclui rochas carbonáticas em sua caracterização, o que reduz a probabilidade de abatimento
de cavidades. Cita-se ainda a ausência de matacões no perfil de solo e estruturas tectonicamente
ativas, diminuindo as chances de ocorrerem deslizamentos ao longo de estruturas.
Já a geomorfologia, como se trata de relevo altiplano, a declividade do terreno é baixa. O
terreno plano, na área de latossolos da QNR 6, é muito favorável a construção civil. Isso se deve
por ser menos susceptível ao fluxo de massa e estabelecimento de processos erosivos, visto que
áreas planas favorecem a infiltração hídrica, reduzindo o escamento canalizado superficial.
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As propriedades geotécnicas dos solos são importantes para determinar a capacidade de
suporte às obras civis, pois a maior parte das edificações têm fundações em solo. Os principais
parâmetros geotécnicos dos solos são:

•

Erodibilidade: propriedade relacionada a maior resistência a desagregação e transporte
de sedimentos. É controlada pelo tipo de solo, declividade, condutividade hidráulica,
comprimento de rampa, densidade de cobertura vegetal, clima, profundidade do nível
freático e efeitos antrópicos;

•

Compacidade: propriedade relacionada ao grau de agregação do solo, quando

•

Subsidência: relacionado ao afundamento lento da superfície em resposta ao processo
em subsuperfície como erosão subterrânea ou carstificação;

•

Colapsidade do solo: corresponde a subsidência instantânea em resposta ao
rompimento de estrutura por saturação e carga;

•

Limite de liquidez: trata-se do limite superior de plasticidade de um solo, que sob
saturação, se comporta como fluido. É quantificado em função da quantidade de água
até começar a drenar (a partir de base seca);

•

Limite de plasticidade: limite inferior de plasticidade sob o qual o solo não se desfaça
ou desagregue;

•

Índice de plasticidade: trata-se do valor numérico da subtração do limite de liquidez e
limite de plasticidade.

•

Presença de matacões: preservação de grandes blocos de rocha nos horizontes B ou C
e na transição saprólito/rocha;

•

Estabilidade dos agregados: propriedade que controla várias características
geotécnicas, sendo decorrente do percentual de argila total;

•

Capacidade de retenção de umidade: relacionada com a quantidade de água retida na
forma de umidade. Também é vinculado ao conteúdo de argila total;

•

Condutividade hidráulica: Propriedade relacionada ao potencial de fluxo de água nas
zonas não saturada e saturada dos solos. Varia de acordo com a textura e estruturação
dos solos
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A porosidade moderada é outro parâmetro diretamente relacionado a condutividade
hidráulica, que associado ao relevo plano, diminui a erodibilidade desse tipo de solo.
No entanto, vale salientar que as estradas e antigas áreas usadas para despejo de entulho e
material de construção como brita, são responsáveis pela atual compactação dos solos da ADA.
Essa compactação pode vir a induzir o surgimento de sulcos e ravinas, caso haja o escoamento
superficial canalizado das rodovias para esses solos.
Reitera-se que como a área em questão situa-se em altiplano, e afastado de drenagens,
considera-se que há baixa probabilidade de ocorrência de geração de ravinas e voçorocas por
processos naturais. Isso se aplica com respeito a possíveis inundações na ADA, já que não há

observado no Anexo XIX, bem como o Mapa de Declividade no Anexo XX.
Conforme apresentado por Ayach (2012), a conceituação de risco abrange várias
concepções e visões distintas de se explicar o que de fato vem a ser o termo risco. Castro et al.,
(2005) apresentam que:
“O risco pode ser tomado como uma categoria de análise associada a
priori às noções de incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos
materiais, econômicos e humanos em função de processos de ordem
"natural" (tais como os processos exógenos e endógenos da Terra) e/ou
daqueles associados ao trabalho e às relações humanas. O risco (lato
sensu) refere-se, portanto, à probabilidade de ocorrência de processos
no tempo e no espaço, não constantes e não-determinados, e à maneira
como estes processos afetam (direta ou indiretamente) a vida humana.”

(CASTRO et al., 2005, p. 12).
Assim o risco natural entende-se como aqueles ocasionados por fenômenos oriundos da
força da natureza, que podem também serem atenuados pela força humana (GUERRA & CUNHA,
2003). Para definir o risco são levados em consideração os fatores do nível de perigo natural da
área, ou seja, fenômenos perigosos como abalos sísmicos, erosão, inundações, e a vulnerabilidade,
que está relacionada com o estágio de perda de um elemento, ou vários elementos em risco, como
por exemplo, construções, atividades humanas (ZÊZERE, 2005).
Os procedimentos metodológicos utilizados para geração do mapa de risco geotécnico
tiveram como base os trabalhos realizados por Júnior & Rodrigues (2012); Magalhães et al., (2012)
e Silva et al., (2016). A metodologia para definição das áreas pautou-se no método de Analystic

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Estudo Ambiental RIAC QNR 6 - VOL I - Relatório - Versão 3 (57594075)

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.
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Hierarchy Process (AHP) proposto por Saaty (1991) e os pesos foram definidos com base na
literatura específica e na expertise da equipe técnica.
O mapa de Risco Geológico-Geotécnico teve como base a seguinte equação:

𝑅𝐺𝐺 = 𝑐𝑔 × 10,089 + 𝑝 × 11,958 + 1 × 9,51 + 𝑔 × 36,388 + 𝑑 × 32,055
Em que:
RGG - Risco Geológico – Geotécnico;
cg - Características Geoambientais;
p - Pedologia;

g - Geomorfologia;
d - Declividade.

Para cada variável individual foram atribuídos pesos, em acordo com a importância e
conforme proposto por Saaty (1991). As classes de risco foram definidas, com base no trabalho
proposto por Silva et al. (2016), sendo adaptadas à realidade local e as especificidades do estudo,
sendo elas: Muito Baixa, Baixa, Média e Alta.
•

Risco geológico: muito baixo. No quesito geológico a área não apresenta sessões de
risco geotécnico, tendo em vista que a geologia local é descrita por rochas sedimentares
e metassedimentares com uma tectônica estável, sem matacões soltos nos perfis, sem
falhas e fraturas direcionais, ou zonas de sutura, resultando em um substrato estável;

•

Risco geomorfológico: muito baixo. No quesito geomorfológico a área também não
apresenta riscos consideráveis. Podemos definir o risco da área como sendo baixo tendo
em vista que o relevo predominante é aplainado. Observando-se assim, uma
declividade média de 1%, com variações pontuais de no máximo 3,3% no sentido
Leste-Oeste;

•

Risco hidrológico: baixo. Apesar da declividade aplainada observada, podemos definir
um risco de baixo à médio grau para a área, uma vez que a ausência de um sistema
drenagem associado a uma quantidade efêmera de vegetação e a um aumento contínuo
de impermeabilização do solo, com a compactação dele, acabam possibilitando uma
zona de fluxo hidrológico preferencial em alguns pontos específicos da região. Este
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fluxo pode representar um risco, uma vez que se observa solos expostos associados ao
processo erosivo inicial ou avançado, com sulcos e ravinas. Caso esta expansão
antrópica e o desmatamento, principalmente nas bordas da área, continuem, espera-se
um aumento na impermeabilização das áreas de maior absorção hídrica da região,
aumentando assim o risco de alagamento e inundação pontual, principalmente nas áreas
com uma declividade;
•

Risco pedológico: baixo. Podemos definir para a área baixo risco pedológico, uma vez
que há predominância de latossolos na região, o qual apresentam baixa erodibilidade

Para maior confiabilidade das interpretações realizadas, procedeu-se à realização de
sondagem a percussão por trado (SPT – Standard Penetration Test) com análise granulométrica, a
qual evidenciou as informações apresentadas e a classificação geotécnica do solo da ADA. O laudo
de sondagem e sua respectiva ART encontram-se no Anexo XXI.
Tabela 11 - Coordenadas UTM da localização do ponto de ensaio SPT.
Ponto SPT
Coordenadas UTM
SPT 01

804.473 E / 8.251.528 N

Zona
22 L

O método de sondagem SPT trata-se de um estudo geotécnico de campo para a visualização
e determinação de resistência do solo a perfuração, com a coleta de amostras deformadas ao longo
das profundidades do perfil. Os principais dados obtidos na realização de uma sondagem SPT são:
o tipo de solo a cada metro perfurado, a resistência oferecida pelo solo para a cravação do
amostrador padrão para cada metro perfurado e a posição do nível d’água.
O ensaio SPT consiste na montagem de um tripé que tem uma roldana acoplada à sua parte
superior. O conjunto, tripé, roldanas e cordas, auxiliam no levantamento de peso, que caindo em
queda livre faz o barrilete amostrador penetrar no solo. O ensaio foi realizado segundo as
recomendações das Normas Brasileiras NBR 6484/2001 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.
O SPT foi executado a cada metro ou na transição de cada camada. O número de golpes
(N) foi determinado para se fizer penetrar 30 cm do barrilete amostrador, após uma penetração
inicial de 15 cm. Valores de penetração diferentes de 30 cm estão indicados nos laudos de
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sondagem. O número de golpes para cravar os 30 cm finais do amostrador padrão fornece a
indicação da compacidade (caso dos solos de predominância arenosa ou siltosa) ou da consistência
(caso dos solos de predominância argilosa) dos solos em estudo.
A extração das amostras foi feita com a cravação de um amostrador padronizado.
Posteriormente, as amostras foram recolhidas em invólucros plásticos e examinadas em
laboratório. Nas sondagens em que o nível d’água é encontrado, ele é medido 24 horas após sua
ocorrência, período suficiente para estabilização.
Os resultados obtidos a partir da realização do ensaio são:
•

O furo SPT 01 apresenta 20,45 m de argila arenosa vermelha de consistência mole a

•

De 21 a 21,45 m de profundidade o furo apresenta argila arenosa para siltosa, de
coloração vermelha, com consistência mole;

•

Entre 22 e 29,45 m de profundidade foi encontrado areia argilosa para siltosa de
coloração variegada e compacidade variando entre pouco compacta a medianamente
compacta;

•

A partir de 30 m de profundidade o furo apresenta areia siltosa, de coloração variegada
e com compacidade variando de compacta a muito compacta;

•

O limite de penetração se deu em 34,26 m;

•

O nível d´água neste furo foi encontrado em 8,95 m de profundidade, estabilizado após
24h.

Segundo Terzaghi (1943), o termo consistência refere-se ao grau de adesão entre as
partículas de solo e a resistência oferecida a forças que tendam a deformar ou romper a massa do
solo. A consistência refere-se sempre aos solos coesivos e é definida como a maior ou menor
rigidez com que uma argila (ou solo com alto teor de argila) se apresenta. Sabe-se que a rigidez de
um solo argiloso varia inversamente com o seu teor de umidade, isto é, à medida que a umidade
de uma massa argilosa diminui, a argila vai se tornando mais dura. Para grandes teores de umidade
ela é mole, para pequenos teores, dura como um tijolo (VARGAS, 1977).
Quanto à compacidade, o solo que apresenta compacidade relativa CR = 100% está em sua
máxima compactação e consequentemente com índice de vazios mínimos. Por outro lado, se CR
= 0%, a compactação é mínima, e o índice de vazios é máximo. Neste último caso a amostra está
o mais fofa possível.
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A consistência e a compacidade do solo podem ser avaliadas pelo NSPT (números de
golpes necessários para penetração no solo dos 30 cm finais do amostrador padrão no ensaio SPT).
O NSPT e as respectivas consistências e compacidades estão descritas na Tabela 12.

SOLO

Argilas e siltes argilosos

SOLO

Areias e siltes arenosos

NSPT
≤2
3–5
6 – 10
11 – 19
> 19
> 30
NSPT
≤4
5–8
9 – 18
19 – 40
> 40

DESIGNAÇÃO DE CONSISTÊNCIA*
Muito Mole
Mole
Média (o)
Rija (o)
Dura (o)
Muito Dura (o)
DESIGNAÇÃO DE COMPACIDADE*
Fofa (o)
Pouco compacta (o)
Medianamente compacta (o)
Compacta (o)
Muito compacta (o)

Fonte: ABNT – NBR 6.484/2001.
*Nota: As expressões empregadas para a classificação da compacidade das areias (fofa, compacta, etc.) referem-se à
deformabilidade e resistência destes solos, sob o ponto de vista de fundações, e não devem ser confundidas com as
mesmas denominações empregadas para a designação da compacidade relativa das areias ou para a situação perante
o índice de vazios críticos, definidos na mecânica dos solos.

Conforme observado nos resultados apresentados, a ADA apresenta predominância de
latossolos argilosos de consistência mole a muito mole nas camadas mais superficiais, seguidos de
latossolos arenosos com compacidade pouco compacta a muito compacta em maior profundidade.
No aspecto geotécnico, as formações geológicas presentes na área não oferecem
impedimentos para a viabilização do empreendimento. Devido à natureza dos metarritmito
argiloso do Grupo Paranoá que compõe a ADA, não são esperados dos solos da região
comportamentos instáveis ou expansivos.
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3.2.

Meio Biótico

3.2.1

FLORA

O histórico ocupacional da Região Administrativa de Ceilândia evidencia uma alteração
total de sua paisagem ao decorrer dos anos. Quando dos primórdios de Brasília, em 1964, a
composição paisagística da AII era de um planalto com formação savânica de Cerrado, com quase
nenhuma intervenção (Figura 13-A). Em 1969, em busca de solução para as invasões e ocupações
irregulares na região central da capital, o governador Hélio Prates da Silveira iniciou o movimento
1971, iniciou-se sua implantação como parte da Região Administrativa de Taguatinga – RA III.
Tendo sido essa uma ocupação planejada, seu desenvolvimento e implantação foram
rápidos, fazendo com que, em 1980, toda sua infraestrutura principal estivesse pronta, e já em fase
de expansão, com a mobilização para construção do Setor de Indústria, transformando
drasticamente a realidade da região de Cerrado para área urbana (Figura 13-B). Concomitante ao
desenvolvimento urbano, a porção mais à oeste também passou por transformações, tornando-se
uma área rural com a presença de lavouras agrícolas.
Desde então, seu desenvolvimento aconteceu de forma gradual e relativamente ordenado.
A zona urbana de Ceilândia expandiu-se à oeste com a construção de novas quadras habitacionais
e industriais, como o Setor P, Setor O, Setor de Indústria, Setor Q, Setor de Material de Construção
e Setor R. Como consequência dessas expansões, foram suprimidos os remanescentes de vegetação
nativa nessas regiões, daqueles que não haviam sido transformados em áreas agrícolas (Figura 13C).
No ano de 1992, a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) iniciou a mobilização
para a expansão dos limites urbanos da Ceilândia com o pedido de licença prévia junto ao Instituto
de Ecologia e Meio Ambiente (IEMA/DF), pelo processo de nº 191000026/92. A Figura 13-D
registra as mobilizações de ocupação da região, com o arruamento do Setor de Material de
Construção e consolidação do Setor Q. O projeto apresentado ao IEMA, hoje Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental (IBRAM), vem sendo
implantado por etapas, consistindo, este estudo, parte de mais uma etapa pela implantação da
quadra QNR 6.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Estudo Ambiental RIAC QNR 6 - VOL I - Relatório - Versão 3 (57594075)

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

de criação da Ceilândia. Projetada pelo do arquiteto e urbanista Ney Gabriel de Souza, no ano de

31

SEI 00391-00002750/2019-41 / pg. 52

CLN 103 Bloco B Salas 18/20 - Asa Norte - Brasília/DF
Fone: +55 (61) 3036-8800 | WhatsApp: +55 (61) 99699-1215
www.igmaconsultoria.com | contato@igmaconsultoria.com

A

B

C

D

Figura 13 - Imagens históricas da vegetação de: A) 1964, B)1980, C)1986 e D) 1991 (Fonte:
Geoportal Seduh, 2019).

Mais recentemente, em 2017, para fins de obtenção da licença de instalação da execução
de obras de urbanismo, pavimentação e drenagem no Setor de Indústria e Materiais de Construção
da Ceilândia, o consórcio Topocart-Cobrape procederam a realização de inventário florestal. Os
resultados desse estudo indicam que as características da paisagem são similares às apresentadas
nesse estudo. Uma das áreas amostrais é limítrofe à QNR 06 e apresenta características físicoambientais e fitofisionômicas semelhantes a ela, tendo, inclusive, uma parcela do inventário
florestal localizada dentro dos limites da ADA.
De acordo com o censo realizado no referido inventário florestal, foram encontradas na
AID 116 indivíduos de 13 famílias e 18 espécies, sendo 8 nativas do Cerrado e 10 exóticas,
conforme apresentado na Tabela 13 A área inventariada foi suprimida para execução da obra de
pavimentação e de drenagem pluvial, mas serve de referência da população existente.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Estudo Ambiental RIAC QNR 6 - VOL I - Relatório - Versão 3 (57594075)

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32

SEI 00391-00002750/2019-41 / pg. 53

CLN 103 Bloco B Salas 18/20 - Asa Norte - Brasília/DF
Fone: +55 (61) 3036-8800 | WhatsApp: +55 (61) 99699-1215
www.igmaconsultoria.com | contato@igmaconsultoria.com
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 13 - Espécies encontradas na Área de Influência Direta (AID) da QNR 06
Família

Caryocar brasiliene Cambess.
Caryocaraceae
Guapira noxia (Netto) Lundell
Nyctaginaceae
Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker
Asteraceae
Solanum lycocarpum A. St-Hil.
Solanaceae
Dalbergia miscolobium Benth.
Fabaceae
Kielmeyra coriacea Mart. & Zucc.
Calophyllaceae
Sambucus nigra L.
Adoxaceae
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wir
Fabaceae
Bixa orellana L.
Bixaceae
Myrocarpus frondosus Allemão
Fabaceae
Ficus benjamina L.
Moraceae
Anacardium occidentale L.
Anacardiaceae
Spondias mombin L.
Anacardiaceae
Citrus limon (L.) Burm. f.
Rutaceae
Psidium guajava L.
Myrtaceae
Persea americana Mill.
Lauraceae
Mangifera indica L.
Anacardiaceae
Total
Total nativas
Total exóticas

Nome popular
Pequizeiro
Caparrosa
Coração de negro
Lobeira
Jacarandá
Pau-santo
Sabugueiro
Leucena
Urucum
Balsamo
Ficus
Cajuzeiro
Cajá
Limoeiro
Goiabeira
Abacateiro
Mangueira

Nº de
indivíduos
1
1
1
1
2
2
4
67
1
1
1
2
2
4
7
8
11
116
8
108

Origem
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica

Fonte: Processo SEI 00391-00012615/2017-42, com adaptações.

A Informação Técnica SEI-GDF n.º 51/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II, de 05
de junho de 2019, referente à análise situacional do licenciamento da QNR 06, informa que a área
objeto não possui fragmentos de vegetação nativa preservada no seu interior e adjacências. De
fato, quase a totalidade da área objeto se encontra nas condições mencionadas no supracitado
documento, sendo que a região leste da área objeto e adjacências possui vegetação nativa
relativamente preservada, proveniente da regeneração natural. Como verificado, a degradação se
deu pelo histórico de ocupação da região, superior a 30 anos, inicialmente pela ocupação rural com
viés agrícola e, a partir do crescimento de Brasília e da pressão habitacional da população, foi
gradualmente se tornando urbana.
Características locacionais da área objeto, como a sua locação nas áreas de expansão dos
limites da zona urbana de Ceilândia e a proximidade com vias e terreno desocupado, conferem
uma paisagem degradada e tornam sua flora mais suscetível à descaracterização. Apesar de
inserida no bioma Cerrado, a área atualmente é classificada como área antropizada por agricultura
(IBGE, 2019) e em área de não-floresta, segundo o Inventário Florestal Nacional (SFB, 2009).
Percebeu-se pelos registros históricos que em 1964 a ADA se encontrava intacta, com todas
suas características originais preservadas, podendo ser descrita como Cerrado sentido restrito
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típico. O processo de urbanização da região, ocorrido principalmente após o ano de 1991, reduziu
consideravelmente a cobertura vegetal, permanecendo uma pequena fração da vegetação nativa
preservada à leste do polígono.
Realizou-se verificações da flora local em campo visando obter informações adicionais
para caracterização da paisagem, fitofisionomias, sucessão florestal, indivíduos, entre outras
características atuais do meio biótico da ADA. Essas informações aliadas às análises de
fotointerpretação de imagens de satélite e à estudos anteriores realizados nas áreas de influência
do empreendimento permitiram a elaboração do Mapa de Vegetação (Anexo XXII).
Por ainda se encontrar inabitada e com solo desocupado, a ADA passou a apresentar, ao

representando indivíduos remanescentes e área de transição. A porção central e oeste evidenciam
situação de solo degradado, em que não houve o estabelecimento de plântulas ou indivíduos
pioneiros. Essa situação é constatada também pela baixa densidade da formação de gramíneas
exóticas presente nessa área, que se apresentam relativamente espaçadas (Figura 14).
A Tabela 14 quantifica o uso e ocupação do solo, onde se pôde observar duas classificações
quanto à vegetação da área, sendo elas: as degradadas em regeneração e colonizadas por gramíneas
exóticas e com indivíduos arbóreos isolados e aquelas de Cerrado sentido restrito.

Tabela 14 – Uso e Ocupação do Solo na QNR 06.
Uso e ocupação do solo
Área em regeneração
Área degradada com indivíduos isolados
Total

Área (há)
5,9883
22,5971
28,5854

Área (%)
20,95
79,05
100
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lado da porção preservada, pequenas manchas de vegetação em regeneração, nitidamente
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Figura 14 – Vista da ADA evidenciando vegetação rasteira relativamente espaçada,
característica de solo degradado em recuperação.

Pelas definições dadas pelo Decreto Distrital nº 39.469, de 22 de novembro de 2018, que
dispõe sobre a autorização de supressão de 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 DF, entende-se como área degradada aquela que está alterada
em função de impacto antrópico, sem capacidade de regeneração natural. Em vista disso, e pelas
verificações em campo mencionadas acima, a maior porção da ADA se encontra degradada. Essas
áreas estão colonizadas por gramíneas exóticas (Figura 15-A), como as braquiárias (Brachiaria
sp.) e os capins-gordura (Melinis minutiflora), e por vegetações herbáceas exóticas (Figura 15-B),
como as leucenas (Leucaena leucocephala), os margaridões-amarelos (Tithonia diversifolia) e as
mamonas (Ricinus communis), tidas como invasoras.
Na região centro-leste da ADA, é possível observar a presença esparsa e pontual de
indivíduos arbóreos-arbustivos em área urbana e fora de remanescentes de vegetação, por
exemplos três exemplares de orelha de macaco (Enterolobium gummiferum) (Figura 15-C), mas
ainda com elevada presença de capim exótico e grau de degradação (Figura 15-D). Mesmo que
com pouca vegetação e valor ecológico, essa vegetação possui importância para preservação da
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infiltração da água, por meio de suas raízes fasciculadas, garantindo maior estabilidade do solo e

A

B

C

D

Figura 15 – Áreas degradadas e colonizadas por espécies exóticas. Áreas antropizada com
indivíduos arbóreos esparsos
No perímetro da ADA, devido à proximidade de áreas urbanas e comerciais, há ainda
grande deposição de resíduos sólidos e sinais de queimadas (Figura 16), aumentando ainda mais
sua degradação e favorecendo a propagação de gramíneas invasoras.
No restante da área, limítrofe ao terreno desocupado, observa-se a presença de
remanescente de vegetação nativa, com indivíduos do estrato graminoso, herbáceo, arbustivo e
arbóreo, tanto nativos quanto exóticos, compondo formação savânica em regeneração de Cerrado
típico. Essa classificação foi baseada na proposta de Ribeiro & Walter (2008) para os tipos de
vegetação do bioma Cerrado, que leva em consideração a florística, estrutura, formas de
crescimento e mudanças estacionais da vegetação. É possível observar espécies como a coraçãode-negro, Piptocarpha rotundifolia, e pau-santo, Kielmeyera sp. (Figura 17).
Foram encontrados in loco exemplares de espécie tombada pelo Decreto Distrital nº
39.469, de 22 de novembro de 2018, à exemplo do Caryocar brasiliense Camb., popularmente
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menor escoamento superficial.
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conhecido como pequizeiro (Figura 18). O empreendimento não possui nenhuma Área de
Preservação Permanente (APP) em seu interior ou em suas proximidades, conforme evidenciado
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no Mapa de APPs e Unidades de Conservação (Anexo XXIII).

Figura 16 – Área antropizada no perímetro da área com deposição de entulho.

Figura 17 – Áreas de Cerrado típico sentido restrito em regeneração.
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Figura 18 – Exemplar de espécie tombada – Caryocar brasiliense Camb. (Pequizeiro).

3.2.2

FAUNA

A área em estudo é limítrofe à Área de Proteção Ambiental (APA) do Descoberto e
próximo à APA do Planalto Central, sendo estas separadas por menos de 2 quilômetros de
distância. Em sua AII, o empreendimento também possui proximidade com algumas unidades de
conservação (UCs), como o Parque Lagoinha, Parque de Uso Múltiplo das Corujas, Parque de Uso
Múltiplo do Setor “O”, Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Parque JK. Em um buffer
maior, de 15 quilômetros, é ainda possível identificar o Parque Nacional de Brasília, Parque
Estadual do Descoberto e a Reserva Biológica do Rio Descoberto. A localização da área do
empreendimento em relação às Unidades de Conservação e demais áreas protegidas é apresentado
no Anexo XXIII.
A QNR 06 está inserida no Corredor Ecológico denominado no ZEE como a Zona LoboGuará, que é composto pelas unidades de conservação de uso sustentável e remanescentes
florestais e savânicos em bom estado de conservação. Tais características apontam grande
importância ecológica para a área objeto e suas adjacências.
Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
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Devido ao elevado grau de antropização da área objeto e urbanização de suas adjacências,
a inserção em corredor ecológico do DF e o tamanho do empreendimento, o órgão ambiental
responsável, mediante Informação Técnica SEI-GDF n.º 51/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM/
DILAM-II, dispensou o estudo de fauna. Como mencionado pelo estudo ambiental prévio da área,
datado de 1991, que engloba a área objeto, a transformação da paisagem natural da Ceilândia para
uso agrícola e urbano contribui para a diminuição ou extinção de espécies locais e/ou manutenção
daquelas sobreviventes.
Entretanto, a preservação e conservação de remanescentes de vegetação nativa, mesmo em
áreas urbanas, é essencial para a manutenção de corredores ecológicos, à exemplo daquele em que

urbanas se torna ecologicamente essencial para a conservação da biodiversidade ao garantir um
fluxo gênico de espécies, raras, endêmicas e ameaçadas entre as áreas protegidas regionais.
Entendendo a importância da área quanto a sua proximidade de corredores e conectores
ambientais definidos pelo PDOT e o alta grau de permeabilidade da fauna regional, é indicado a
manutenção de uma parcela da área que apresente remanescente florestal ou que seja realizada a
recuperação florestal de áreas degradadas com o objetivo de estabelecer trampolins biológicos ou
stepping stones. Esses trampolins objetivam ligar áreas protegidas por meio da conservação de
remanescentes de vegetação entre elas e possibilitar a movimentação das espécies e um bom fluxo
gênico.
Entende-se que o empreendedor possui duas possibilidades para estabelecimento dos
referidos trampolins, apresentadas abaixo em forma de cenários.

•

Cenário 1 – Preservação de uma parcela da área indicada que apresenta vegetação em
regeneração; ou

•

Cenário 2 - Implementação de Programa de Recuperação Florestal em área degradada.

O Cenário 1 se apresenta como mais vantajoso do ponto de vista social, econômico e
ambiental. Primeiramente, em sendo a área classificada como de Cerrado sentido restrito, já
funciona, de uma certa forma, como trampolim biológico da região. Foi possível observar em
campo que esta é uma área com composição florística diversa em espécies vegetais e material
propagativo, como banco de sementes, plântulas e raízes, evidenciando a maturidade sucessional
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da vegetação. Ainda, ao direcionar o trampolim para essa área, já preservada e com alto potencial
regenerativo, reduz-se o recurso financeiro empregado para a recuperação de alguma parcela de
área degradada e com baixo potencial de recuperação, aumentando significativamente a
efetividade de conservação florística da área e a conectividade entre fragmentos florestais a curto
prazo. Nesse cenário, deve-se avaliar melhores formas para a instalação dos ELUP previstos no
estudo preliminar de urbanismo para que não prejudique os aspectos sociais e urbanísticos.
Por outro lado, a depender da viabilidade locacional dos ELUP, o empreendedor pode optar
pelo Cenário 2 para implementação do trampolim biológico em outra parcela da área objeto ou
fora dela, mesmo considerando o custo ambiental de supressão da área remanescente. Ainda,

é imprescindível a elaboração e implementação de Programa de Recuperação Florestal. O
Programa irá garantir que haja a recomposição da vegetação nativa degradada, contemplando as
atividades de monitoramento, metodologias, cronograma e insumos necessários para tal a serem
utilizados.

3.3.

Meio Antrópico

Segundo o Anuário Estatístico do Distrito Federal, a Região Administrativa (RA) de
Ceilândia possui a maior taxa de população residente dentre todas as R.A.s do Distrito Federal,
com 402.729 habitantes, sendo que 65,06% desses possuem distribuição etária concentrada nas
idades de 0 a 34 anos (CODEPLAN, 2017). A Ceilândia apresenta recortes territoriais mais
específicos, como: Pôr do Sol e Sol Nascente; Ceilândia Tradicional e a área de expansão dos
limites urbanos da Ceilândia. Neste estudo, quando da menção à Ceilândia, considera-se o cenário
com todos esses recortes.
O perfil socioeconômico da população residente na área de influência do empreendimento
é de classe baixa, com residências de baixo padrão de qualidade e extremamente aglomeradas.
Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD referente ao ano de 2018
realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal a cada dois anos, a média de
moradores por domicílio da R.A. é de 3,3 em setores habitacionais horizontalizados (CODEPLAN,
2019).
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direcionando às áreas que não apresentam vegetação remanescente, ou seja, as áreas degradadas,
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O viés habitacional da AII e AID do empreendimento não impediu o desenvolvimento de
atividades comerciais, sendo, na verdade, um grande polo de mercado consumidor e de mão de
obra. A área objeto é circundada por áreas comerciais e industriais, como a Área de
Desenvolvimento Econômico (ADE) de Materiais de Construção e Industrial, com diversos
estabelecimentos comerciais de distribuição e armazenamento de alimentos, bebidas e cosméticos,
galpões de reciclagem, oficinas, transporte de resíduos perigosos, comércio de materiais de

Figura 19 – Empreendimentos instalados na AID do empreendimento.

A implantação da QNR 6 às proximidades das ADEs deve vir acompanhada de redobrada
atenção por parte dos órgãos licenciadores e fiscalizadores quanto as atividades realizadas nos
empreendimentos industriais e comerciais dos Setores de Indústria e Material de Construção. Isso
pois, a Licença de Instalação Corretiva nº 040/2017 - IBRAM desses setores expressa ser proibido
a instalação de indústrias incômodas ou que gerem resíduos perigosos como: indústrias químicas,
indústrias de celulose, indústrias de fertilizantes, indústrias de inflamáveis, indústrias de
explosivos, indústrias de cimento, curtumes ou matadouros. No entanto, encontra-se em
funcionamento empresas que realizam atividades de recolhimento e tratamento de resíduos sólidos
e efluentes líquidos perigosos, a exemplo das empresas DMS Recicláveis e Serviços Ambientais
LTDA e Stericycle Gestão Ambiental LTDA, bem como indústrias de fabricação de pré-moldados
e cimento, como 3 Irmãos Materiais de Construção LTDA, Premoldado Brasil LTDA, Concrecom
Concretos e Construções LTDA, entre outras.
Tais ADEs não oferecem equipamentos públicos, por serem restritamente comerciais e
industriais. Por outro lado, nas áreas de influências diretas e indiretas do empreendimento, há
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construção, além de indústrias de pré-moldados e concreto (Figura 19).
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considerável presença de mobiliários públicos de esporte e lazer para suprir a demanda
habitacional a curto prazo do novo empreendimento (Figura 20).
Segundo o Decreto nº 7.341/2010, que dispõe sobre regularização fundiária em áreas
urbanas da União, equipamentos públicos comunitários são instalações e espaços de infraestrutura
urbana destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência social, esportes,
lazer, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e congêneres.
Em 2017, a Ceilândia oferecia 154 unidades escolares (CODEPLAN, 2017), sendo que a
AID do empreendimento possui seis centros de ensino fundamental, onze escolas classes, um
centro de ensino médio e um centro de ensino especial (Administração Regional da Ceilândia,

de idade declararam saber ler e escrever, sendo que 55,4% reportaram frequentar escola pública e
15,3% escola particular (CODEPLAN, 2019).
Em relação à estrutura hospitalar, a AII possui um Hospital, onze Centros de Saúde, um
Posto de Saúde Urbano, um Posto de Saúde Rural, um Centro de Atenção Psicossocial e uma
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (CODEPLAN, 2017). A Diretoria de Vigilância
Ambiental em Saúde (DIVAL) foi consultada quanto a possibilidade de atendimento à demanda a
ser gerada na região com a implantação do empreendimento por meio de carta-consulta e reiterada
com envio de e-mails (Anexo XXIV) e contatos telefônicos. Ressaltamos que a DIVAL manteve
a solicitação parada por diversos meses e somente após muita insistência autuou o Processo SEI
n° 00060-00062497/2021-79, em 08 de fevereiro de 2021. Apesar de todos os esforços e os
contatos realizados para obtenção da manifestação da Diretoria, até o presente momento, não foi
recebido nenhum retorno.
Ainda, ressalta-se que os artigos 40 e 41 da Lei nº 5.321, de 06 de março de 2014, que
institui o Código de Saúde do Distrito Federal, dispõem que:
“(...)
Art. 40, o Sistema Único de Saúde do Distrito Federal é responsável pelo
controle de poluição e pela vigilância de vetores, animais sinantrópicos ou
peçonhentos. Art. 41, preceitua que compete aos condomínios dos edifícios
residenciais e comerciais e aos ocupantes de habitações individuais manter
a higiene dos imóveis e adotar as medidas necessárias para evitar a entrada
e a permanência de vetores, de animais sinantrópicos ou peçonhentos.
(...)”
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2019). Sobre a escolaridade da população da R.A., 96,5% dos moradores com mais de cinco anos
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Infere-se que é de responsabilidade do empreendedor, na fase de instalação, e dos futuros
ocupantes, na fase de operação/ocupação, a adoção de medidas para evitar a entrada e a
permanência de vetores, de animais sinantrópicos ou peçonhentos na área do empreendimento.
Ressalta-se que em consulta realizada junto à DIVAL, em situação similar, esta respondeu
que “Em atenção a sua carta, temos a informar que é de competência do Instituto Brasília
Ambiental, realizar estudo de impacto ambiental para loteamentos para fins residenciais, se dentro
desse residencial for abrigar estabelecimentos de saúde como postos de saúde, clínicas,
laboratórios entre outros, estes sim, deverão ter o projeto avaliado e aprovado pela Vigilância
Sanitária. A legislação vigente no DF é Código de Saúde instituído pela Lei nº 5.321 de março de

Em 2017, a Ceilândia dispunha de quatro delegacias circunscricionais, um posto policial
civil e um posto de identificação. Esses dados refletem bom atendimento de serviços de
infraestrutura urbana essenciais, quando comparado com os números de outras regiões, mas que
absorvem muita pressão quando analisadas sob o ponto de vista populacional.

Figura 20 - Mobiliários públicos de esporte e lazer nas áreas de influência do
empreendimento. Fonte: Geoportal.
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O perfil comercial e industrial de algumas regiões da Ceilândia confere a absorção de
25,1% da população laboral na própria R.A., enquanto 38,3% exerce em outras regiões no DF e
25,1% no Plano Piloto (CODEPLAN, 2019). De uma forma geral, o deslocamento ao trabalho é
feito majoritariamente por ônibus e automóveis próprios, sendo o metrô muito pouco utilizado.
De acordo com o PDAD, 82,2% da população que frequenta escola estuda em Ceilândia,
10,6% em Taguatinga e 4,6% no Plano Piloto, sendo que, para essa atividade, o principal meio de
transporte declarado foi a pé (51%) e ônibus (23,7%) (CODEPLAN, 2019). Apesar da alta
absorção de mão de obra, a R.A. é dependente de outras regiões do DF, alterando diariamente o
fluxo inter-regional no sistema viário, enquanto a população estudante depende de meios de

A dependência atual da população com o sistema viário existente evidencia a importância
da implantação de outras vias para conexão da QNR06 com aquelas já implantadas, além de criar
vias de circulação na área do empreendimento para atendimento das demandas de mobilidade
intraurbana da população a ser alocada na área (Figura 21).

Figura 21 – Vias perimetrais da área objeto.
A malha viária existente na Ceilândia atenderá o Setor Habitacional QNR 06, sendo a BR070 a principal via de acesso com boas condições de preservação, duplicada, com acostamento,
bem sinalizada e iluminada (Figura 22). A rodovia apresenta alto fluxo de veículos durante o dia
e a noite e há passarela para travessia de pedestres entre as QNRs e o Núcleo Rural Alexandre
Gusmão há poucos metros da área objeto. Atualmente, o acesso ao transporte coletivo da
população local é dado pela BR-070 ou por sua via perpendicular que separam a QNR 06 das QNR
03 e QNR 04.
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Figura 22 - Rodovia BR 070 com destaque à passarela de travessia.

A QNR 06 está integralmente localizada em área de uso urbano e, apesar de seu histórico
de ocupação rural, hoje em dia não possui uso ou ocupação rural. A partir de análise documental
da área e de imagens aéreas, a área nunca foi ocupada por habitações irregulares. Por outro lado,
os recortes territoriais do Pôr do Sol e Sol Nascente foram ocupados irregularmente e sem
planejamento adequado, com processos de implantação de infraestrutura e de ELUP tardios para
a população.
No contexto de área urbana, é importante frisas a sua consequência para o manejo dos
resíduos sólidos na região, tanto no atendimento da população lindeira quanto nas consequências
das suas ações na disposição dos resíduos. O levantamento da PDAD sobre o recolhimento de lixo
revela que 99,3% dos entrevistados na Ceilândia afirmaram ter coleta direta, sendo 43,8% seletiva
e 85,8% não seletiva. Além disso, apurou que 1,3% da população joga resíduos sólidos urbanos
em local impróprio. Em visitas à área de empreendimento foi possível constatar nas áreas de
influência diretas do empreendimento e na área diretamente afetada a disposição inadequada de
resíduos sólidos (Figura 23).

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Estudo Ambiental RIAC QNR 6 - VOL I - Relatório - Versão 3 (57594075)

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

45

SEI 00391-00002750/2019-41 / pg. 66

CLN 103 Bloco B Salas 18/20 - Asa Norte - Brasília/DF
Fone: +55 (61) 3036-8800 | WhatsApp: +55 (61) 99699-1215
www.igmaconsultoria.com | contato@igmaconsultoria.com
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A R.A. da Ceilândia apresenta grande importância histórica pela sua participação no
processo construtivo de Brasília e de assentamento de populações de baixa renda. Em termos
patrimoniais, possui apenas um sítio considerado como Patrimônio Histórico do Distrito Federal:
a Caixa D´água de Ceilândia. No campo da cultura e convivência pública, a Ceilândia presencia a
realização de diversas feiras livres em seus espaços, tais como: Feira do Produtor, Feira do Setor
O, Feira Permanente do P Norte, Feira Central da CNM 02 e Feira Shopping Popular da Ceilândia.
Não há indícios de patrimônio arqueológico ou pré-histórico na área, sendo que o IPHAN
inteira que o empreendimento possui baixo ou inexistente potencial arqueológico. A manifestação
do IPHAN acerca do patrimônio arqueológico, nos termos da legislação vigente, está apresentada
no Anexo XXV. Nela, o empreendimento é enquadrado como como Nível I, sendo necessário
apenas a Apresentação do Termo de Compromisso do Empreendedor (TCE), conforme Anexo III
da Instrução Normativa IPHAN n.º 1/2015.

4.

URBANISMO

Como mencionado anteriormente, o estudo preliminar de urbanismo do parcelamento da
QNR 6 foi realizado por meio de concurso público, pelo arquiteto e urbanista Daniel Corsi da Silva
(CAU A40072-6). Nele, as recomendações, diretrizes e indicações do PDOT e DIUR foram
levadas em consideração para a distribuição dos lotes e planejamento do urbanismo do setor
habitacional. Como resultado, obteve-se a destinação das áreas do empreendimento para
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Figura 23 - Disposição inadequada de resíduos sólidos na área diretamente afetada, à
esquerda, e de influência direta, à direita.
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implantação de sistema viário, áreas verdes, institucionais, propriedades particulares e áreas
remanescentes, que são expostas na Tabela 15 a seguir.

Destinação
•

•
•

Unidades imobiliárias
a. Uso misto (Habitação + Comércio)
b. Comércio
c. Serviços
d. Equipamentos Públicos Comunitários
(EPC)
e. Industriais
Espaços Livres de Uso Público (ELUP)
Sistema de circulação

Unidades

Área (m²)

37
25
2
2

130.3383,61
82.963,46
6.918,18
2.457,15

Percentual
(%)
45,61
29,02
2,42
0,86

6

32.741,15

11,45

2

5.303,67
96.562,94
58.908,00
285.854,55

1,86
33,78
20,61

Total

100

Fonte: Estudo de Urbanismo Preliminar - Corsi Hirano Arquitetos Associados, 2018, com
adaptações.

Os Espaços Livres de Uso Público (ELUP) têm significativa participação na distribuição
das áreas da QNR 06. Conforme estudo preliminar de urbanismo, essas áreas estarão alocadas em
consonância com as áreas em regeneração. Esses espaços serão compostos pela praça central e por
uma faixa de vegetação à leste da área objeto, entre a QNR 06 e o terreno desocupado, conforme
apresentado em verde na Figura 24. Essa faixa filtrará os ventos predominantes do inverno, mais
secos, além de atrair e oferecer refúgio à fauna local, promovendo biodiversidade e saúde ao
espaço agrícola adjacente (Estudo de Urbanismo Preliminar - Corsi Hirano Arquitetos
Associados, 2018), além de funcionar como trampolim ecológico para a fauna da região.
De acordo com os parâmetros de distribuição da ocupação do solo proposto no Estudo de
Urbanismo Preliminar da QNR 06 (Corsi Hirano Arquitetos Associados, 2018), serão implantados
25 lotes mistos de habitação e comercial, representados na Figura 24 pelos espaços em amarelo,
que apresentam diversos tamanhos e, consequentemente, diferentes níveis de capacidade suporte
habitacional. Considerando a média de 3,44 habitantes por unidade habitacional, estima-se que a
população de 4.317 habitantes na QNR 06, representando densidade de 151,04 hab/ha, valor
inferior aos 200 hab/ha previstos inicialmente no Estudo de Impacto Ambiental para o setor
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Tabela 15 – Distribuição da destinação das áreas da QNR 06.
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habitacional da Expansão dos Limites Urbanos da Ceilândia. Essa estimativa para densidade
populacional é considerada como alta pelo PDOT-DF.
Os equipamentos públicos comunitários (EPC) correspondem àqueles de cunho de
educação, cultura, saúde, lazer e similares e são apresentados em azul na Figura 24. Os novos
habitantes da área e população já estabelecida nos arredores usufruirão de EPCs em 11,45% da
área total do empreendimento, sendo composto por: uma unidade básica de saúde (UBS), uma
delegacia, um centro de referência de assistência social (CRAS), uma escola técnica agrícola, um
centro de educação infantil e um centro de ensino fundamental.
O atendimento do transporte coletivo a população da QNR 6 será feito pela distribuição de

pontos de parada já existem e servem a população da região (Figura 25). Adicionalmente, o estudo
preliminar de urbanismo propõe a criação de novas linhas de ônibus para além daquelas que já
atendem a localidade.
São propostos também três vias de circulação definidas pela DIUR 05/2018, sendo que
duas irão entrecortar a área. Essas vias buscam garantir a articulação interna da nova ocupação
urbana nas direções longitudinal e transversal, além da continuidade do sistema viário ainda em
fase de implantação e previsto em projeto urbanístico registrado (DIUR 05/2018). O sistema
viário proposto, em adição ao já existente, proporcionarão vias de circulação, vias de circulação
de vizinhança e vias compartilhadas. Ainda, o estudo de urbanismo preliminar propõe a
implantação de ciclovias nas vias à leste e ao norte que circundam a QNR 06 e nas vias de
circulação internas da quadra.
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17 pontos de parada nas vias de circulação e rodovia de acesso. Desse total, atualmente, cinco
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Figura 24 - Distribuição de tipos de usos dos lotes da QNR 06. Fonte: Estudo de Urbanismo
Preliminar - Corsi Hirano Arquitetos Associados, 2018.
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A viabilidade de atendimento das concessionárias de serviços público às estruturas
propostas pelo estudo de urbanismo preliminar é ponto importante para que sua implantação seja
possível. Dessa forma, estas foram consultadas e seus posicionamentos são apresentados no item

Figura 25 – Abrigo do ponto de parada na via perimetral da QNR 06.

5.

INFRAESTRUTURA

A infraestrutura a ser implantada na área do empreendimento deve visar melhorar a
qualidade de vida da comunidade futuramente ali instalada, considerando os aspectos de
acessibilidade ao saneamento básico, drenagem pluvial, resíduos sólidos, fornecimento de energia
elétrica e outros. Nessa seção, é apresentado diagnóstico destes itens em relação à área do
empreendimento.
Como a área objeto encontra-se inabitada, os futuros habitantes contarão com a
implantação de um projeto urbanístico dimensionado para as suas necessidades, contando com a
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de Infraestrutura a seguir.
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infraestrutura a ser introduzida e com aquela já oferecida nas áreas de influência do
empreendimento.
De forma a avaliar a capacidade suporte da área de influência do empreendimento para sua
instalação, avaliou-se o posicionamento das concessionárias de serviços públicos quanto à
aprovação do empreendimento, tendo sido consultados a CAESB, SLU, NOVACAP, OI e CEB.
O mapa de interferência de redes de infraestrutura projetada encontra-se no Anexo XXVI.

5.1.

Sistema viário

em torno da poligonal, à exemplo da via entre a QNR 04 e QNR 06 e entre a área objeto e o Setor
de Indústrias (Figura 26). As calçadas do lado do setor de indústria estão irregulares e fogem da
norma/legislação, sendo que algumas possuem meio fio e outras, não. A calçada limítrofe ao Setor
de Indústria, em alguns casos, serve de depósito da produção da industrial de alguns
empreendimentos, principalmente os de pré-moldados.

Figura 26 - Vias pavimentadas com iluminação pública as proximidades nos limites da
poligonal de estudo.

Quando da realização desse estudo, estava em pleno andamento a preparação para a
duplicação e pavimentação de vias de circulação entre as quadras adjacentes do Setor de Indústria
e a QNR 6 (Figura 27).
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As ruas que circundam a área objeto são todas pavimentadas, possuem iluminação pública
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Figura 27 – Indícios das obras de duplicação e pavimentação de via de acesso do Setor de
Indústrias de Ceilândia.
5.2.

Drenagem Pluvial

Segundo o Plano Distrital de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos de 2017, a Ceilândia possui rede de drenagem parcialmente implantada, sendo que 83,2%
da R.A. possui rua de acesso principal com rede pluvial convencional (CODEPLAN, 2019). A
QNR 06 está nas proximidades de sistema de drenagem pluvial já implantado e inserido em sistema
de drenagem pluvial projetado. Essas informações encontram-se na Consulta NOVACAP – Cópia
do doc. “19884478” (22486156) (Anexo XXVII), que é tida como o suficiente para avaliação da
implantação do empreendimento, segundo Termo de Referência nº 51/2019 - IBRAM.
O sistema de drenagem urbana é essencial para a instalação do empreendimento, pois
previne inundações e riscos de erosões, mitigando prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente.
Segundo Ofício SEI-GDF nº 254/2018-NOVACAP/PRES/SECRE, em resposta à solicitação de
esclarecimentos feito pela CODHAB, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
(NOVACAP) afirma que considerou parte da área da QNR 06 como contribuinte para o
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dimensionamento do projeto de drenagem pluvial do Setor de Indústria da Ceilândia, que se

Figura 28 – Galerias de Drenagem Pluviais da NOVACAP.
Estas imagens evidenciam a alternativa locacional definida pela NOVACAP e licenciada
pelo IBRAM para instalação de obras de urbanismo, pavimentação e drenagem no Setor de
Indústria e Materiais de Construção da Ceilândia (Licença de Instalação nº 40/2017 – IBRAM) e
a Autorização de Supressão Vegetal (ASV n.º 23/2019 - IBRAM/PRESI). Tais alterações na área
objeto já estão previstas no estudo preliminar de urbanismo.
Para o abastecimento do restante da poligonal, no entanto, é necessária avaliação da
capacidade hidráulica em receber incremento de vazão do sistema de drenagem já existente na
ADE Setor de Indústria da Ceilândia. Assim, é orientado que o Projeto de Drenagem seja elaborado
em conformidade com os documentos de referência, tais como Termo de Referência e
Especificações para Elaboração de Projetos de Sistema de Drenagem Pluvial no Distrito Federal
(NOVACAP) e Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal
(Adasa).
O empreendedor deverá, portanto, quando da elaboração do projeto de urbanismo, proceder
ao detalhamento, dimensionamento para verificação da vazão de contribuição ao sistema de
drenagem pluvial da região. O estudo preliminar de urbanismo apresentado não possui elementos
suficientes para que seja calculada a vazão de contribuição pelo método racional, adotado para
bacias de contribuição de até 100ha, conforme orienta termo de referência e manual de drenagem
mencionados acima.
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encontra na margem sul da área objeto (Figura 28).
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Como alternativa a ser adotada para o sistema de drenagem pluvial do restante da poligonal
do empreendimento, o referido projeto preliminar de urbanismo apresenta opção viável e
ambientalmente positiva. Pensado sob a ótica do reaproveitamento, o autor do projeto explicita
que o sistema de manejo da água captará a água da chuva na cobertura das edificações, nas áreas
de pavimentação impermeável e através de valas de captação implantadas em diversos pontos do
terreno, redirecionará o fluxo a áreas alagáveis, que denominou de wetlands.
Esse mecanismo facilita a infiltração da água no solo, promovendo a recarga do lençol
freático e contribuindo para a redução do volume de escoamento superficial da água e,
consequentemente, do risco de erosão na região. A proposta de complementação ao sistema de

abaixo.

Figura 29 - Corte esquemático da proposta de captação e redirecionamento do fluxo de água
pluvial para "wetlands" como complementação ao sistema de drenagem pluvial. Fonte: Estudo
de Urbanismo Preliminar - Corsi Hirano Arquitetos Associados, 2018.

O projeto apresentado na carta-consulta revela que o sistema de drenagem pluvial receptor
possui uma bacia de detenção instalada e duas outras projetadas, tendo o Córrego das Corujas
como corpo hídrico receptor desse sistema de drenagem pluvial.

5.3.

Abastecimento de Água
O Distrito Federal possui seis sistemas de água: Torto-Santa Maria, Sobradinho-Planaltina,

Brazlândia, Corumbá, Lago Paranoá e Descoberto, sendo que este último atende a área objeto. O
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captação de drenagem pluvial pode ser verificada no corte-esquemático apresentada na Figura 29
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Sistema Descoberto produz 60,74% da produção de água tratada total do DF e atende 61,5% da
demanda da população (ADASA, 2019).
Os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) na região são fornecidos pela Companhia
de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. Segundo a Companhia, 99,5% dos
domicílios na Ceilândia possuem acesso à rede geral da Companhia e 47,7% declararam fazer
captação de água da chuva.
A CAESB conseguiu superar os desafios causados pela crise hídrica de 2018, expandindo
e melhorando seus sistemas de abastecimento de água, gerando um aumento na produção de água
de 1.400 L/s para os Sistemas Torto-Santa Maria e Descoberto (CAESB, 2018). Ainda se pretende

excedentes de água disponíveis para o abastecimento nas cidades de Taguatinga, Ceilândia,
Águas Claras e Vicente Pires.
Em resposta à consulta de viabilidade de atendimento feita a CAESB, retornou essa
concessionária com o Termo de Viabilidade de Atendimento EPR nº 19/091 (Anexo XXVIII).
Nele, a companhia informa que a região onde se localiza o empreendimento é abastecida pelo
sistema Descoberto, possui rede nas adjacências da ADA e, portanto, possui viabilidade de
atendimento ao empreendimento. Indica que a derivação para a QNR 6 deve ser feita a partir da
rede de abastecimento de PVC-250, localizada no ponto de coordenadas geográficas SIRGAS
2000 UTM Zona 23S: 162.373,702; 8.251.037,328, sendo a vazão média de água estimada em
10,26 L/s.
Demonstrou o documento, ainda, que a área da QNR 06 é atravessada por rede de
distribuição de água em sua porção sul, tangenciada por uma válvula de manobra entre seu limite
e a QNR 04 (Figura 30) e por um hidrante em seu limite com o Setor de Indústria.

Figura 30 – Válvula de manobra da CAESB entre a área objeto e a QNR 04.
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a implantação do Sistema Produtos de Água Corumbá que almeja, entre outros objetivos, gerar
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Em relação ao tratamento de água, no km 7 da BR 070, ao lado da QNM 42, Complexo do
M-Norte, está localizada a Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Descoberto com vazão de
projeto de 6.000 L/s, vazão média atual de 4.525,7 L/s e reserva de produção de 24,6% (ADASA,
2019). Essa ETA opera por filtração direta.

5.4.

Esgotos Sanitários

A maior parte (91,3%) dos domicílios da Ceilândia estão ligados à rede geral de
esgotamento sanitário da CAESB, 8,5% com fossa séptica, 4,2% fossa rudimentar e nenhuma

sanitário da Ceilândia é realizado na ETE Melchior, que possui volume médio de esgoto tratado
de 767 L/s.
O mapa da rede de coleta apresentado pela CAESB demonstra a existência de redes
circundando a área de estudo. Ao Norte e à Oeste, próximo à área de domínio da Rodovia BR-070
e via de circulação entre a ADA e a região da QNR 4 e 5, respectivamente, está presente a rede
interceptora. Ao Sul, encontra-se rede coletora. Dessa forma, e conforme carta-resposta CAESB
nº 1687/2020 - EPR/DE e Termo de Viabilidade de Atendimento EPR nº 19/091 (Anexo XXVIII),
quando da implementação do Setor Habitacional QNR 6, a estimativa de contribuição de efluente
gerado pela implantação do empreendimento é de 5,34L/s, que será destinado ao sistema de
esgotamento sanitário já implantado na região.
O item 3.3 do termo de viabilidade atesta especificamente quanto a viabilidade de
recebimento do efluente adicional na rede coletora e na bacia de atendimento. Para tanto, é
indicado o ponto PV localizado em rede de Cimento Amianto 800mm, de coordenadas geográficas
SIRGAS 2.000 UTM Zona 23S: 161.516,926; 8.250.747,264, para a interligação ao sistema de
esgotamento.

5.5.

Resíduos Sólidos

Devido ao caráter urbano das proximidades da área objeto, as redondezas da QNR 06 já
são atendidas pelo Sistema de Limpeza Urbana (SLU) na coleta dos resíduos sólidos domiciliares,
resíduos não perigosos e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas em
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estabelecimentos de uso não residencial em quantidade não superior a 120 (cento e vinte) litros
por dia, por unidade autônoma. Geradores que produzem acima de 120 litros por dia devem
assumir a responsabilidade de gestão e gerenciamento de seus resíduos, conforme determina a Lei
Distrital nº 5.610, de 16 de fevereiro de 2016.
Por meio do Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR (32431002) (Anexo XXIX), o SLU
afirma que não haverá impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados, (...), desde
que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do limite de 120 litros
por dia, por unidade autônoma.

necessários para o acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as
características dos resíduos e seus quantitativos, 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 plásticos, de acordo com as normas ABNT.

5.6.

Energia Elétrica e Telefonia

Segundo o PDAD sobre o abastecimento de energia elétrica, 99% da população da
Ceilândia declarou possuir conexão à rede geral da Companhia Energética de Brasília (CEB) e
1,2% utilizavam gambiarra. De fato, todos os arredores da área objeto já possuem sistema de
distribuição e iluminação pública, conforme evidenciado nos relatórios fotográficos apresentados
nos itens 3.3 e 5.1.
A CEB, mediante Carta SEI-GDF n.º 1997/2019 - CEB-D/DD/DC/GCAC (Anexo XXX),
informa que há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento. Para
tanto, é necessário que responsável pelo empreendimento submeta projeto elétrico para aprovação
da distribuidora; implante infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e
iluminação pública; e atenda 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 último
condutor da rede) e observe espaços suficientes que permitam a implantação das redes em
obediência a Lei de Acessibilidade. A Distribuidora se responsabilizará exclusivamente pelas
obras de conexão.
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A região já possui área de interferência de rede telefônica, sendo, portanto, necessária
apenas atenção durante as escavações para manutenção da integridade física da rede.

6.

PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Para a realização do prognóstico dos impactos ambientais da implantação do Setor
Habitacional QNR 06 em suas áreas de influência e análise desse cenário futuro, teve de ser
realizado primeiramente a sua caracterização ambiental, englobando o meio físico, biótico e

Segundo a RESOLUÇÃO CONAMA 001/86, pode ser considerado impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente
ou indiretamente: a saúde, a segurança, e o bem-estar da população; as atividades sociais e
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias ambientais e a qualidade dos recursos
ambientais.
É possível então avaliar possíveis cenários do processo de implantação do
empreendimento, verificando-se a viabilidade técnica-ambiental locacional e, se necessário,
sugerindo adequações no estudo de urbanismo preliminar e no seu projeto urbanístico definitivo.
Para tanto, elaborou-se dois cenários de projetos, sendo eles:
•

Cenário 1 - Cenário sem o parcelamento de solo urbano para implantação do Setor
Habitacional QNR 06;

•

Cenário 2 - Cenário com o parcelamento de solo urbano para implantação do Setor
Habitacional QNR 06.

Para cada cenário, foi primeiramente avaliado suas vantagens e desvantagens sob o ponto
de vista do meio físico, biótico e antrópico. Posteriormente, realizou-se Matriz de Impactos
Ambientais do Cenário que apresenta maior viabilidade de implantação, realizando a avaliação
dos impactos ambientais em todas as fases.
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6.1.

Cenário 1

Para o Cenário 1, entende-se que não há condições de atender a demanda habitacional por
meio do parcelamento de solo urbano na expansão dos limites da zona urbana da Ceilândia, por
meio da implantação do Setor Habitacional QNR 06. As vantagens e desvantagens provenientes
da escolha deste Cenário são apresentadas resumidamente a seguir.
Neste cenário, a área se mantém majoritariamente degradada e sem nenhuma função social.
Apesar de parte da área estar em regeneração, o restante possui características de solo e ecológicas
que suportem uma regeneração natural, necessitando da implantação de um programa de

da importância ecológica da área como trampolim biológico entra as áreas protegidas, a sua
preservação integral não é tão determinante quando comparado às áreas de preservação ambiental
próximas e parques urbanos, ainda mais ao considerar a matriz de área urbana e antropizada em
que a QNR 06 se encontra.
A área permaneceria desocupada, atraindo vetores de doenças, espécies exóticas, resíduos
sólidos, além de insegurança para as populações lindeiras.
Esse cenário não impulsiona a implantação de equipamentos públicos, espaços livres de
uso público (ELUP) e infraestrutura de bens e serviços na RA, serviços com déficit na região. Do
ponto de vista da área de influência indireta, mantém o déficit habitacional da região.
Apesar de não apresentar grande vantagem, tendo em vista que a área do empreendimento
é relativamente pequena e totalmente consolidada em matriz de área urbana, também não
demandaria pelos serviços das concessionárias de serviços públicos, como de drenagem pluvial,
abastecimento de água e de energia, outros. Mesmo com essa demanda incremental por serviços
de infraestrutura do setor habitacional, esse não é um fator limitante ou desfavorável para a escolha
desse Cenário.
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6.2.

Cenário 2

O Cenário 2, por sua vez, avalia os impactos ambientais do atendimento da demanda
habitacional por meio do parcelamento de solo urbano na expansão dos limites da zona urbana da
Ceilândia, com a implantação do Setor Habitacional QNR 06. Acredita-se que ao escolher por tal
Cenário o empreendedor irá arcar com as vantagens e desvantagens resumidamente descritas a
seguir.
Este cenário possui como desvantagem a supressão de uma área em regeneração. No
entanto, para que aconteça, será condicionada à compensação florística em área com maior

parques, conforme estudo preliminar de urbanismo, haverá impacto positivo na paisagem. Ainda,
a depender do Projeto Executivo, a área pode ser conservada para o objetivo de trampolim
biológico.
Representa ganho social para a comunidade local ao diminuir o déficit habitacional, de
serviços e de infraestrutura. Também promove qualificação urbana com a implementação de
serviços e equipamentos públicos, além de gerar oferta de empregos diretos e indiretos para região
ao dar um uso com função social nas fases de implantação e operação do empreendimento.
Durante o período das obras, no entanto, ocorrerá o aumento do nível de ruído e vibrações
na área.

6.3.

Matriz de Impactos Ambientais

Os impactos provenientes da implantação do Setor Habitacional QNR 06 - Cenário 2 - em
suas áreas de influência nas fases analisadas e no curto, no médio e no longo prazo não
trazem significativos prejuízos ambientais, desde que condicionadas as medidas mitigadoras e
compensatórias. Ainda, os impactos positivos no meio antrópico são bem representativos para a
região. Procedeu-se então em realizar avaliação deste Cenário por meio da construção de uma
Matriz de Impactos. Posteriormente, essa Matriz embasará a argumentação quanto à viabilidade e
vantajosidade do Cenário 2 frente ao Cenário 1.
A Matriz representa uma análise bidimensional, onde são avaliados cada impacto de forma
qualitativa, tendo sido adotados nesse estudo os seguintes critérios para análise:
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Critério

Sigla

Descrição

P

Planejamento – período que envolve desde os estudos ambientais e
de engenharia, levantamento de campo, até o início da construção
do empreendimento.

I

Implantação - período que envolve toda a etapa construtiva do
empreendimento.

O

Operação - período de operação do empreendimento.

N

Negativa – Impactos cujos efeitos são prejudiciais à qualidade
ambiental.

P

Positiva – Impactos cujos efeitos são benéficos à qualidade
ambiental.

L

Local – impactos cujos efeitos se fazem sentir na AID.

R

Regional – impactos cujos efeitos se fazem sentir na AII.

Fase

Natureza

Alcance

L/R
Efeito

Persistência

Reversibilidade

Temporalidade

Magnitude

Local e regional simultaneamente.

D

Direto – impactos decorrentes de uma ação do empreendimento.

I

Indireto – impactos decorrentes de um ou mais impactos gerados de
forma direta ou indireta.

C

Cíclico - impacto cujos efeitos ocorrem de forma intermitente e em
intervalos de tempo conhecidos.

P

Permanente - impacto cujos efeitos ocorrem além de intervalo de
tempo conhecido, mesmo eliminada sua causa.

T

Temporário - impacto cujos efeitos ocorrem em intervalo de tempo
conhecido e limitado, cessando logo após eliminada sua causa.

R

Reversível - impacto cujos parâmetros afetados retornam às suas
condições originais quando eliminado sua causa.

PR

Parcialmente reversível - impacto cujos parâmetros afetados não
são totalmente reversíveis às suas condições originais quando
eliminado sua causa.

I

Irreversível - impacto cujos parâmetros afetados não retornam às
suas condições originais quando eliminada sua causa.

CP

Curto prazo – impactos cujos efeitos ocorrem logo após a ação que
o desencadeou, ou seja, desde a fase de planejamento

MP

Médio prazo – impactos cujos efeitos ocorrem após a início da
construção do empreendimento

LP

Longo prazo – impactos cujos efeitos ocorrem após o início da
ocupação ou operação do parcelamento

FR

Fraco – impactos cujo grau de comprometimento da qualidade
ambiental é baixo.
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Sigla

Descrição

M

Médio - impactos cujo grau de comprometimento da qualidade
ambiental é médio.

FO

Forte – impactos cujo grau de comprometimento da qualidade
ambiental é alto.
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Tabela 17 – Matriz de Impactos Ambientais para o Cenário 2.
Meio
receptor

Componente
ambiental

Meio
Biótico

Flora

Impactos identificados

Fase

Natureza

Alcance

Efeito

Persistência

Reversibilidade

Temporalidade

Magnitude

Alteração da cobertura vegetal

I

N

L

D

P

R

MP

FO

Alterações no microclima

I/O

N

L

I

P

R

MP

FR

Fauna

Perda de indivíduos protegidos

I

N

R

I

P

I

MP

FR

I/O

N

R

D

C

R

MP

FO

Água

Alteração do regime de escoamento
superficial e aumento do volume de
água pluvial
Impermeabilização de áreas de recarga
de aquífero

O

N

L

D

P

R

MP

FR

Compactação do solo

I/O

N

L

D

P

R

MP

FO

Erosão

I

N

L

D

T

I

MP

FR

Impermeabilidade do solo

I/O

N

L

D

T

PR

MP

M

Emissão de gases poluentes

I

N

L/R

D

T

I

MP

M

Suspensão de partículas

I

N

L

I

C

PR

MP

Alteração de paisagem

I/O

N

L

D

T

R

MP

FR

Criação de ELUPs

O

P

R

I

P

R

MP

FO

Implementação de equipamentos
públicos

O

P

R

I

P

R

MP

FO

Fomentação do comércio local/regional

O

P

L/R

I

C

R

LP

FR

Criação de áreas verdes

O

P

L/R

D

C

R

Valorização das terras limítrofes ao
empreendimento

P/I/O

P

R

D

T

I

CP

ME

Aumento da arrecadação tributária

O

P

R

I

C

R

LP

ME

Densidade demográfica

O

P

L/R

D

P

R

LP

FO

Interferências no cotidiano da
população lindeira

I/O

P

L

I

P

R

MP

ME

Meio
físico
Solos

Ar
Uso do Solo
Patrimônio

Meio
Antrópico
Social

FO
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Meio
receptor

Componente
ambiental

Impactos identificados

Fase

Natureza

Alcance

Efeito

Persistência

Reversibilidade

Temporalidade

Magnitude

Aumento da oferta de infraestrutura
urbana básica

O

P

L/R

D

P

R

CP

FR

Aumento da geração de expectativa

P

N

R

D

T

R

CP

ME

Aumento na geração de emprego

I/O

P

R

I

T

R

MP

ME

Aumento do risco de acidentes dos
operários

I

N

L

D

T

R

MP

FR

Redução do efeito visual negativo

O

P

L

D

P

R

LP

FR

Emissão de ruídos

I

N

R

D

T

R

MP

FR

Melhoria da qualidade de vida

O

P

R

I

P

LP

FO

Aumento da demanda por
infraestrutura urbana básica

O

N

R

D

P

R

LP

FO

Melhoria das opções de lazer

O

P

R

I

P

R

LP

FO

Aumento da pressão nas vias

I/O

N

R

I

P

I

LP

ME

Melhoria no atendimento à educação

O

P

L

I

P

R

LP

FO

Aumento de risco de acidente de
trânsito

O

N

L

I

P

R

MP

ME

Acidentes nas obras

I

N

L

D

T

R

MP

FO

Redução de descarte de lixo
inadequado

O

P

L

I

P

R

MP

ME

Aumento do descarte do lixo

I

N

R

D

T

R

MP

ME
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7.

MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS E PLANOS DE

ACOMPANHAMENTOS

Com o prognóstico dos impactos ambientais consequentes da implantação do
empreendimento, medidas mitigadoras e compensatórias devem ser propostas para o
empreendedor e implementados por ele. É importante destacar que os impactos ambientais
negativos identificados neste cenário (Cenário 2) podem ser mitigados ou compensados pelo
empreendedor com a execução dos devidos Planos e Programas Ambientais que
acompanham e monitoram tais impactos, conforme apresentado na Tabela abaixo.

Impacto

Medidas mitigadoras,
compensatórias e diretrizes
ambientais propostas

Planos e Programas
ambientais

Supressão vegetal
(redução da
cobertura florestal,
estoque de
carbono, banco de
sementes e solo
orgânico)

Obtenção de Autorização de
Supressão Vegetal e realização
de compensação florestal nos
termos do Decreto Nº 39.469, de
22 de novembro de 2018;
Promoção de desvios ou
readequações nas infraestruturas
do projeto urbanístico executivo
que evitem, ao máximo, a
supressão da área em
regeneração;
Realização da compensação
florestal

Inventário florestal
incluindo Plano de
Supressão da
Vegetação para
obtenção de ASV;
Programa de Controle
e Monitoramento da
Supressão Vegetal;
Programa de
Compensação
Florestal

Alteração no
microclima e
perda de vegetação
suporte da fauna

Manutenção da área de
vegetação em regeneração ou
recuperação de parcela do
polígono

Programa de
Recuperação
Florestal, se
escolhido o Cenário 2
do item do Meio
Biótico - Fauna

Indivíduos
protegidos

Preservação dos indivíduos
arbóreos protegidos por lei

Projeto Urbanístico
que mantenha áreas
verdes ou tais
indivíduos.

Biótico

Meio
receptor
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Medidas mitigadoras,
compensatórias e diretrizes
ambientais propostas

Planos e Programas
ambientais

Impermeabilização Projeto urbanístico que preveja
e recarga de
áreas verdes entre as áreas
aquífero
impermeabilizadas

Projeto Urbanístico
que mantenha áreas
verde

Aumento da
geração de
resíduos sólidos

Coleta de resíduos sólidos de
construção civil e domésticos de
forma sistemática

Programa de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos e
Programa de
Educação Ambiental

Aumento da vazão
de águas pluviais

Instalar redes de coleta de águas
pluviais à rede existente

Verificar instalação e
eficácia dos sistemas
de infraestrutura;
Funcionamento da
drenagem pluvial por
indevidos acúmulos
de vegetação ou
resíduos

Aumento pela
demanda por
abastecimento de
água

Dimensionamento e implantação
de sistema de derivação e fazer a
sua doação a CAESB

Verificar instalação e
eficácia dos sistemas
de infraestrutura

Aumento da
demanda por rede
de esgoto

Não permitir o lançamento de
esgoto na rede de águas pluviais;
Instalar redes de coleta de esgoto
interligadas ao sistema existente
e fazer a sua doação a CAESB

Ruídos

Realização dos serviços com
emissão de ruídos durante o dia,
evitando domingos e feriados, e
respeitando normativas da
ABNT e legais para níveis
sonoros máximos; Adoção de
medidas de controle ambiental;
Manutenção periódica dos
veículos e equipamentos.

Emissões

Avaliação da umidade nas
superfícies com areia ou terra
durante as obras; Impedimentos
à locais com materiais
desabrigados com a presença de
ventos fortes; Impedimento à
descarga anormal de veículos e
máquinas.

Verificar instalação e
eficácia dos sistemas
de infraestrutura

Programa de
Monitoramento dos
Ruídos

Programa de
Emissões
Atmosféricas
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Antrópico

Físico

Meio
receptor
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Meio
receptor

Medidas mitigadoras,
compensatórias e diretrizes
ambientais propostas

Planos e Programas
ambientais

Acidentes de
operários

Instalação de sinalização em
boas condições na obra durante a
sua execução; Fornecimento e
cobrança dos operários o correto
uso dos EPI’s; Realização de
exames médicos periódicos,
principalmente preventivos,
devendo envolver todo o quadro
de funcionários e as condições
de segurança dos funcionários;
Manutenção e velocidade de
veículos e máquinas.

Programa de Saúde e
Segurança dos
Trabalhadores

Expectativa da
população

Promoção da interação social
através de pesquisas, reuniões e
audiências públicas com a
população e associações
comunitárias (IBRAM) e
divulgação das obras com
transparência da imprensa.
Comunicar as obras e velocidade
do tráfego

Programa de
Comunicação Social

Impacto
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Disposição e destinação final dos
resíduos sólidos com elaboração
de Plano de Gerenciamento de
Programa de
Resíduos da Construção Civil Gerenciamento de
PGRCC, em conformidade com
Resíduos Sólidos
a Resolução CONAMA
nº307/2002.
É importante ressaltar que os programas ambientais apresentados na tabela anterior
deverão ser detalhados em etapa de licença de instalação, posterior à que o presente estudo
se remete, compondo o Plano Básico Ambiental (PBA), visando a minimização dos impactos
ambientais apresentados no presente Estudo Ambiental, atendendo o preconizado no
processo de licenciamento ambiental.
Para os impactos na infraestrutura, o empreendedor deverá proceder-se à elaboração
dos projetos executivos de drenagem pluvial, de energia elétrica, observando as condições
ambientais aqui apresentadas, e submetê-los às concessionárias para análise final.
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8.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

A Instrução n° 76, de 5 de outubro de 2010, estabelece procedimentos para o cálculo
da Compensação Ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental,
negativo e não mitigável, licenciados pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM. O parágrafo 2º do Artigo 3° da
referida Instrução determina que o empreendedor deve detalhar todos os custos essenciais à
implantação e à operação do empreendimento para definição do Valor de Referência (VR) a
ser utilizado no cálculo de compensação ambiental antes da concessão da Licença de
Instalação (LI).
Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Barboza, Phelipe De Oliveira Dos Santos e Jessica Brandao Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1961-4315-9EC6-49C4.

Para obtenção desses custos essenciais, são necessárias a elaboração e a aprovação
dos projetos executivos de infraestrutura urbana a ser instalada na QNR 06, tais como
projetos de equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, de iluminação pública,
de esgotamento sanitário, de abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e
domiciliar, entre outros. Na fase em que se encontra o processo de licenciamento do
empreendimento (obtenção da Licença Prévia), ainda não é possível definir o VR e realizar
o cálculo da compensação ambiental pela falta dos projetos executivos de infraestrutura
urbana. A realização desse cálculo apenas será possível quando da aprovação do projeto
urbanístico, antes da fase de LI.
Recomenda-se, portanto, que

seja

condicionado na Licença Prévia do

empreendimento a apresentação do VR nos moldes das Instruções IBRAM nº 01/2013, nº
76/2010 e nº 75/2018."
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9.

CONCLUSÃO

O presente estudo apresentou o diagnóstico dos meios biótico, físico e antrópico que
envolvem a área em questão, assim como o prognóstico dos impactos ambientais que a
implantação do Setor Habitacional QNR 06 provocaria. Mesmo localizado em matriz de área
urbana e degradada, a sua instalação geraria impactos positivos e negativos durante as fases
de planejamento, instalação e operação.
Considerando que o empreendimento:
respeita as diretrizes urbanas distritais;
não está inserido ou não possui em seus limites APP, UC, APA ou APM;
não possui áreas de veredas ou com nascentes;
possui área majoritariamente degradada;
foi dispensado do estudo de fauna;
não possui solo que restringe o parcelamento;
não possui área com declividade maior que 30%;
possui risco geológico-geotécnico baixo;
é circundado por sistema viário pavimentado;
possui baixa probabilidade de ocorrência de geração de ravinas e voçorocas;
não possui corpo hídrico na ADA;
não possui acervo arqueológico;
possui suas adjacências atendidas pela CEB, CAESB, SLU e NOVACAP;
possui parte do empreendimento considerado em sistema de drenagem
instalado; e
o. que as medidas mitigatórias e compensatórias serão implementadas pelo
empreendedor.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Não há restrições para o parcelamento urbano, não havendo impedimento para a
emissão da Licença Prévia para a QNR 06.
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