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Nota Técnica N.º 1/2022 - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 09 de março de 2022.

PROCESSO: 00391-00000883/2021-06

INTERESSADO: Nilson Leonel Barbosa

ASSUNTO: Audiência Pública

 

1. INTRODUÇÃO

O processo 00391-00000883/2021-06 trata-se de licenciamento ambiental prévio
visando implantação de parcelamento de solo urbano de médio porte, na região do Jardim
Botânico/DF, para fins comerciais.

Neste processo, foi protocolada a Carta PGP011-22 (79161309), na qual o
empreendedor solicita a marcação de Audiência Pública única para os
empreendimentos: Parcelamentos de Solo Urbanos Spi , Interlagos Agropecuária e Comércio, Estância
Pinheiros e Nilson Leonel Barbosa (Processos nº 00391-00006508/2020-81, 00391-00000870/2021-29,
00391-00000879/2021-30 e 00391-00000883/2021-06). Informa, na Carta, que os
empreendimentos fazem parte de um projeto urbanís co único, sendo assim per nente a realização
conjunto da audiência pública. 

Considerando a necessidade de embasamento técnico para a apreciação da solicitação
de realização de audiência pública conjunta, foi encaminhado O cio 191/2022 (80459534) solicitando
que o interessado apresente de forma detalhada as jus fica vas que amparam a solicitação de
audiência pública conjunta para os empreendimentos, tais como:

Delimitação das Áreas de Influência Direta (AID e Indireta (AII) dos empreendimentos, em seus
aspectos de meio sico, bió co e antrópico, demonstrando a sobreposição/ coincidência
existente; 

A par r dessa delimitação, demonstrar a similaridade dos estudos e dados ambientais
apresentados;

Delimitação da comunidade afetada dos empreendimentos, demonstrando a sobreposição/
coincidência existente; e

Demonstrar que os estudos ambientais podem ser apresentados de forma conjunta, a par r
desses aspectos levantados.  

2. DAS ANÁLISES

Em resposta ao citado Ofício, a Progeplan protocolou a Carta PGP 025/2022 (81398546),
a qual avaliamos através desta Nota Técnica. 

Os projetos envolvidos na solicitação envolvem seis glebas dis ntas, que estão
rela vamente próximas, no Setor Habitacional Estrada do Sol/Jardim Botânico. Na Carta, é informado
que as glebas 1, 2 e 6 são descon guas. Já as glebas 3, 4 e 5 são con guas, conforme ilustrado. A área
global do projeto (empreendimento), somando-se as glebas, é de 22,33 hectares. A figura abaixo,
re rada do documento, demonstra a proximidade dos empreendimentos, situados sob um mesmo
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contexto socioeconômico:

Figura 1: Localização geral das glebas relacionadas ao pleito, situadas no Setor
Habitacional Estrada do Sol / Jardim Botânico. Fonte: Carta PGP 025/2022 (modif.).

As seis glebas encontram-se ineridas na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São
Bartolomeu. De acordo com a Lei 5.344/2014, que aprova o Rezoneamento desta Unidade de
Conservação, as glebas 1 e 6 estão totalmente inseridas na ZOEQ – Zona Especial de Ocupação e
Qualificação e glebas 2, 3, 4 e 5 estão parcialmente inseridas nas ZOEQ – Zona Especial de Ocupação
e Qualificação, ZOEIA – Zona Especial de Interesse Ambiental e ZCVS – Zona de Conservação da Vida
Silvestre. A Carta PGP 025/2022 apresentou Mapa ilustra vo no qual é possível verificar a incidência
dos enmpreendimentos em cada uma das Zonas citadas:

 

Figura 2 - Localização das glebas em relação à Lei 5.344/2014. Fonte: Carta PGP 025/2022 (modif.).
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Em relação aos tópicos apontados no O cio 191/2022 (80459534), a Carta apresentou
as seguintes justificativas, a saber:

2.1. Delimitação das Áreas de Influência Direta (AID e Indireta (AII) dos empreendimentos,
em seus aspectos de meio sico, bió co e antrópico, demonstrando a sobreposição/ coincidência
existente; 

Na Carta PGP 025/2022, foi discu do que as áreas de influências das glebas estão sob
um mesmo contexto em relação aos meios sico, bió co e socioeconômico, possibilitando que sejam
reunidas as discussões a respeito dos impactos ambientais dos empreendimentos numa audiência
pública. Foi apresentado mapa ilustrativo para denotar essa característica:

 

Figura 3 - Delimitação de Áreas de Influência. Fonte: Carta PGP 025/2022 (modif.).

 

Apesar da drenagem natural dos empreendimentos estarem em sub-bacias dis ntas
(Ribeirão Taboca - empreendimento Spi  e córrego Mato Grande - para os demais empreendimentos),
no documento afirma-se que ambos encontram-se na bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu e
compar lham caracterís cas sicas e bió cas. Entendemos que esta situação não prejudica a reunião
das tratativas da audiência pública.

 

2.2. A par r dessa delimitação, demonstrar a similaridade dos estudos e dados ambientais
apresentados;

A Carta demonstra que em termos de meios sico (pedologia, geomorfologia,
hidrologia), bió co (fauna e flora) e socioeconômico, há similaridade para as trata vas em relação à
audiência pública. Nos mapas ilustrativos é possível avaliar tais afirmações:
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Figura 4 - Áreas de Influência dos empreendimentos e pedologia. Fonte: Carta PGP 025/2022 (modif.).

 

Figura 5 - Áreas de influência dos empreendimentos e uso do solo. Fonte: Carta PGP 025/2022
(modif.).

 

2.3. Delimitação da comunidade afetada dos empreendimentos, demonstrando a
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sobreposição/coincidência existente;

A  Carta PGP 025/2022 traz o seguinte:

As quatro glebas possuem inúmeras semelhanças no que se refere a sua
situação socioeconômica, além de possuem tamanhos e
ocupação/infraestrutura implantada semelhantes, se encontram dentro
da Região Administra va do Jardim Botânico (RA XXVII). Portanto, dentre
os aspectos analisados nos quatro estudos (Caracterís ca da população e
domicílios; População residente por sexo; População segundo a situação
de a vidade; ocupação; renda; propriedade; infraestrutura; meios de
comunicação; sistema viário e de transporte; equipamentos comunitários;
segurança pública; economia; lazer e turismo; organização social e uso e
ocupação do solo) pode-se afirmar que ambas se encontram sob o mesmo
contexto socioeconômico.

 

As explicações con das na Carta e no estudo ambiental oferecem subsídios suficientes
para avaliar a similaridade entre as áreas, razão pela qual é per nente a trata va deste tópico na
mesma audiência pública.

 

2.4. Demonstrar que os estudos ambientais podem ser apresentados de forma conjunta, a
partir desses aspectos levantados. 

A  Carta PGP 025/2022 conclui que:

Diante do exposto, é consenso entre a equipe que realizou o Diagnós co
e o Prognós co Ambiental das 4 glebas, que estas se assemelham
significa vamente no que se refere aos meios sico, bió co e
socioeconômico e suas peculiaridades, podem ser portanto, avaliados de
maneira conjunta e principalmente apresentados sob a mesma ó ca
durante a Audiência pública.

Apesar da intenção de requerimento da condução dos licenciamentos de forma
conjunta, esta Nota se restringe aos aspectos rela vos à audiência pública. Ao órgão ambiental
caberá avaliar, oportunamente, de acordo com as demandas internas e à luz dos princípios da
economicidade que regem a Administração Pública, a melhor forma de se analisar tais licenciamentos.

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

A par cipação pública em processos de decisão tem sido priorizada no Brasília
Ambiental como meio de democra zação da gestão ambiental e de exercício da cidadania
ambiental,  buscando garan r aos cidadãos o direito à informação e à jus ça ambiental, conduzindo a
um progresso na proteção do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida. 

Cabe destacar que audiência pública com situação similar já foi realizada pelo Brasília
Ambiental, no qual a Procuradoria Jurídica emitiu a Manifestação 8101 (52143566), onde não viu óbice
legal para que o órgão ambiental realizasse uma única audiência pública para aquele caso concreto. 

De acordo com os argumentos trazidos através da Carta PGP 025/2022 (81398546),
existe similaridade ambiental (meio sico, bió co e socioeconômico) entre as Glebas 1 a 6 rela vas
aos processos:  Parcelamentos de Solo Urbanos Spi , Interlagos Agropecuária e Comércio, Estância
Pinheiros e Nilson Leonel Barbosa (Processos nº 00391-00006508/2020-81, 00391-00000870/2021-29,
00391-00000879/2021-30 e 00391-00000883/2021-06). Dessa forma, não vemos óbice à condução
das audiências públicas de maneira conjunta, desde que atendidas as exigências legais e formais
para a sua condução.
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Como já exposto no O cio 191 (80459534), a realização de uma única audiência pública
proporciona maior representa vidade e par cipação popular, além da redução de custos
administra vos; dar maior agilidade aos processos de licenciamento ambiental em questão e; o
contexto atual de pandemia, onde se deve preservar pela segurança e saúde de todos.

Embora a mesma seja realizada no formato virtual, há possibilidade de transmissão da
mesma ao público, em quaisquer endereços atendidos por serviço de intenet. Assim, entendemos que
a realização da audiência pública unificada para os empreendimentos: Parcelamentos de Solo Urbanos
Spi , Interlagos Agropecuária e Comércio, Estância Pinheiros e Nilson Leonel Barbosa agrega
posi vamente visando os princípios de economicidade, além da preservação da saúde e segurança de
todos os envolvidos. 

 

Atenciosamente, 

 

NATHÁLIA LIMA DE ARAÚJO ALMEIDA

Assessora Especial

 

 

ANTÔNIO CARLOS PAIM TERRA

Chefe da Assessoria Técnica de Licenciamento

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS PAIM TERRA - Matr.0184072-X,
Chefe da Assessoria Técnica de Licenciamento, em 10/03/2022, às 10:04, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NATHALIA LIMA DE ARAUJO ALMEIDA -
Matr.0197865-9, Assessor(a) Especial, em 10/03/2022, às 10:30, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 81591642 código CRC= 55A0ADB9.
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