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1 CONTEXTO DO PROJETO 

O presente estudo ambiental, realizado de acordo com o Termo de Referência (TR) para 
elaboração de Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, referente ao Parcelamento de Solo 
Urbano localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), Quinhão 01 da 
Fazenda Taboquinha, de interesse da Spíti Construções e Incorporações LTDA SPE, tem por 
objetivo o levantamento de informações de abrangência regional e local relativas aos 
processos físicos, bióticos e socioeconômicos atuantes na esfera dos elementos formadores 
da paisagem, de modo a permitir uma avaliação da capacidade de suporte do meio frente às 
intervenções previstas na implantação do Parcelamento de Solo Urbano (Processo IBRAM 
00391-00006508/2020-81). 

Neste contexto, a avaliação dos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos pode 
compreender o entendimento das características dos solos, a formação do relevo, os tipos de 
cobertura vegetal e suas fitofisionomias, a composição faunística, organização social e a 
integração destas variáveis com os recursos ambientais. 

No intuito de proceder com o licenciamento ambiental referente ao Parcelamento de Solo 
Urbano (área de 3,81 ha), localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico/DF, 
realizou-se o presente Estudo de Impacto de Vizinhança (RIVI).  

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Razão Social 
SPÍTI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 

SPE 

Endereço 
SHI/Sul QI 17, Comércio Local, Bloco F, Sala 302 
Parte D, Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71.645-000 

CNPJ 4.234.907/0001-37 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 
AMBIENTAL 

Nome/Razão Social PROGEPLAN Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço 
SHIN CA 01, Bloco A, sala 327, Centro 

Comercial Deck Norte, Lago Norte, Brasília-
DF, CEP 71.503-501 

Telefone (61) 3963-9195 

Endereço eletrônico pedro@progeplan.com.br 

CNPJ 11.632.337/0001-38 

Responsável Técnico 
Pedro Franarin Alves 

Eng. Ambiental, CREA-DF 12.927/D 
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1.3 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO. 

Nome Formação Área de atuação Nº no conselho 

Pedro Franarin Alves 

Eng. Ambiental, Msc. 
em Gestão e 

Planejamento 
Ambiental 

Direção e 
Responsabilidade 

Técnica 
CREA 12.927/D-DF 

Érick Marcel e Silva Viana 
Engenheiro 
Ambiental 

Direção e 
Responsabilidade 

Técnica 
CREA-DF 14.884/D 

Rafael Monteiro Virgílio 
de Carvalho 

Biólogo Coordenação Geral CRBio 57.794/04-D 

Leonardo de Paula 
Gomes 

Biólogo, Msc. em 
Ciências Florestais 

Meio Biótico Fauna  CRBio 44494/04-D 

Diego Mendes Ferreira 
Melo 

Eng. Florestal Meio Biótico - Flora CREA-DF 28.313/D 

Guilherme Cavalcanti 
Bandeira 

Eng. Florestal Meio Biótico - Flora CREA-PR 75234/D 

Ciro Costa Vieira 
Geólogo, Msc. em 

Geologia Econômica e 
Prospecção Mineral 

Meio Físico CREA-DF 23537/D 

Rhuâna Thayná B. 
Nascimento 

Bióloga, Doutoranda 
em Recursos Hídricos  

Limnologia CRBio 070710/4-D 

Karla Karine Carvalho Geógrafa 
Meio 

Socioeconômico 
CTF 5505651 

Wellington Mesquita de 
Carvalho 

Eng. Ambiental Geoprocessamento CREA-DF 15.310/D 

1.4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

O parcelamento de solo tratado neste estudo faz parte de um projeto de quatro poligonais 
que não são contíguas entre si. De acordo com Estudo Preliminar de Urbanismo – MDE-EP 
(Anexo I), trata-se da poligonal 1 do Projeto denominado Spiti, oriunda de terras particulares 
desmembradas do Quinhã nº 01, lugar denominado Prezépio, na Fazenda Taboquinha 
(matrículas nº 32.156 e 32.159), com área de 3,8072 hectares. As outras poligonais do projeto 
serão abordadas em outros estudos ambientais, com a seguinte denominação no IBRAM: i) 
Poligonal 2 – Interlagos Comércio e Agropecuária Ltda (nº SEI 00391-00000870/2021-29); ii) 
O Poligonal 3 – Estância Pinheiros Ltd (nº SEI 00391-00000879/2021-30); e iii) Poligonal 4 – 
Nilson Leonel Barbosa (nº SEI 00391-00000883/2021-06). 
É importante ressaltar que, de acordo com o MDE-EP (Anexo I) e o Estudo de Concepção – 
Infraestrutura (Anexo II), o Plano de Uso e Ocupação do Solo foi desenvolvido para as quatro 
poligonais do projeto como um todo, compreendendo uma área aproximada de 21,7224 
hectares e uma população máxima de 1.086 habitantes. Os estudos ambientais das demais 
poligonais serão elaborados e protocolados nos seus respectivos processos. 
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Figura 1.1: Localização das 4 glebas do Estudo Preliminar de Urbanismo – MDE-EP 

Nome do 
Empreendimento 

Parcelamento de Solo Urbano SPITI 

Localização 
Região Administrativa do Jardim Botânico/DF (Quinhão 01 Fazenda 

Taboquinha)  

Processo IBRAM 00391-00006508/2020-81 

Área total (ha) 3,81 hectares 

População Estimada 1.116 habitantes 

 

O projeto tem como objetivo a criação de um parcelamento urbano situado na Região 
Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, em Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC 
II, conforme zoneamento constante do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal - PDOT. Trata-se de um novo parcelamento, localizado no Setor Habitacional Jardim 
Botânico, junto à Avenida do Sol. 

Com área de, aproximadamente, 3,8 hectares o parcelamento irá abrigar até 1.116 habitantes 
em 338 unidades habitacionais. A solução de desenho urbano proposta terá um único lote 
para habitação multifamiliar, no formato de condomínio vertical, ou seja, condomínio 
urbanístico de blocos de apartamentos, acessado diretamente pela Avenida do Sol. São 
previstos, ainda, no empreendimento, espaços destinados a Espaços Livres de Uso Público em 
quantidades e áreas suficientes para o atendimento às Diretrizes Urbanísticas planejadas pela 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH 
para a região, DIUR 01/2019, aprovada pela Portaria n° 27, de 1° de abril de 2019. 

 

Figura 1.2: Localização e acesso ao empreendimento em estudo. 

Tabela 1.1: Coordenadas dos vértices da poligonal do parecelamento de solo Spiti. 

Vértices da Poligonal Coordenada X (UTM) Coordenada Y (UTM) 

1 201325 8243977 

2 201535 8243949 

3 201523 8243765 

4 201270 8243838 

 

A RA XXVII - Jardim Botânico, apresenta boa acessibilidade em relação às demais cidades do 
Distrito Federal e se apresenta como potencial alternativo de áreas que visam atender a uma 
significativa parte da demanda habitacional da população.  

Atualmente a região conta cerca de 31 parcelamentos, alguns totalmente consolidados, na 
forma de condomínios residenciais, distribuídos espaçadamente por toda a Região 
Administrativa, todavia desconectados entre si e sem uma clara indicação de locais de maior 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 22 007501-310RT-001-00 

centralidade, o que resulta numa forma de ocupação que impacta negativamente o meio 
ambiente, por conta do desmatamento pleno e dos aterros inerentes ao processo de 
implantação. 

Paradoxalmente, este tipo de ocupação resulta em uma densidade populacional muito baixa, 
que acaba por dificultar a implantação de uma infraestrutura urbana de boa qualidade em 
toda a região (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3: Padrão de ocupação do solo na região do empreendimento. 

1.4.1 PDOT 

Segundo o PDOT, a área do projeto está inserida em sua totalidade na Zona Urbana de Uso 
Controlado II (ZUUC-II), cujas diretrizes de ordenamento territorial permitem o uso 
predominantemente habitacional, com comércio local, e índice de densidade demográfica 
baixa, entre o mínimo de 15 e o máximo de 50 habitantes por hectare (Figura 1.4). 
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Figura 1.4: Densidades Demográficas no Território (Adaptado de PDOT, 2011). 

1.4.2 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), é um instrumento da Política Nacional do Meio 
Ambiente regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.297/2002, que tem por objetivo, em 
linhas gerais, viabilizar o desenvolvimento sustentável de determinada região a partir da 
compatibilização de suas características ambientais e socioeconômicas. Para tanto, se baseia 
em diversos diagnósticos e análises técnicas – bem como em cenários futuros –, que visam à 
proposição de diretrizes gerais e específicas para unidades territoriais homogêneas (ZEE DF, 
2017).  

É característica do ZEE considerar as vulnerabilidades, potencialidades e particularidades de 
cada área, apontando vocações e investimentos necessários à região e buscando reduzir ações 
predatórias. Dessa maneira, cabe ao ZEE o papel de grande orientador do planejamento, da 
gestão e do uso do território, aumentando a eficácia e a efetividade de planos, programas e 
políticas públicas e privadas (ZEE DF, 2017). 

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF) está previsto na Lei Orgânica 
do Distrito Federal e tem como principal objetivo subsidiar as ações de planejamento do 
Governo de Brasília, de modo a otimizar a gestão e o uso do território, bem como mitigar 
dinâmicas de ocupação predatória. Cabe, portanto, ao ZEE-DF promover o desenvolvimento 
sustentável do Distrito Federal a partir da compatibilização das características ambientais e 
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socioeconômicas da região, considerando ainda as vulnerabilidades, potencialidades e 
particularidades de cada área do DF (ZEE DF, 2017). 

O Distrito Federal apresenta duas zonas ecológico econômicas, cuja delimitação levou em 
conta como critério principal o ciclo da água e mais especificamente, o elemento diferencial 
para preservar este ciclo. Trata-se dos níveis de permeabilidade do solo. As duas zonas 
ecológicas econômicas adotada para o DF são: Zona Ecológico Econômica de Diversificação 
Produtiva e Equidade (ZEEDP-Equidade) e Zona Ecológico Econômica de Dinamização 
Produtiva e Serviços Ecossistêmicos (ZEEDP-SE). 

O parcelamento de solo em questão está inserido na Zona Ecológico-Econômica de 
Dinamização Produtiva e Equidade (ZEEDP-E), que tem por objetivo diversificar as bases 
produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica compatível com os riscos 
ecológicos e com os serviços ecossistêmicos. Esta zona (ZEEDP-E) foi dividida em oito 
subzonas, sendo que o parcelamento de solo em questão está inserido dentro da subzona 07, 
denominada - SZDPE 7 (Figura 1.5). 

 

 Figura 1.5: Localização do parcelamento dentro da subzona a Subzona de Dinamização 
Produtiva com Equidade (SZDPE-7). (Adaptado de ZEE, 2017). 

De acordo com o ZEE-DF (2017), a Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 
7 tem os seguintes objetivos:  

– Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e 
lotes institucionais para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas 
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infraestruturas, propiciando a formação de núcleos urbanos compactos, nos quais se 
articulam as Atividades Produtivas de Naturezas N1, N2 e N3; 

– Conferir prioridade máxima ao monitoramento, controle e fiscalização dos 
parcelamentos irregulares do solo nas áreas de nascentes do Rio São Bartolomeu e de 
seus tributários, especialmente no entorno do núcleo urbano de São Sebastião, com 
vistas à garantia do potencial futuro de abastecimento público, consoante às estratégias 
de monitoramento do território e Plano Integrado de Fiscalização; 

– Observar, no estabelecimento de empreendimentos nesta subzona, a manutenção dos 
níveis de permeabilidade do solo, a compatibilização com os riscos ecológicos indicados 
no Caderno Técnico da Matriz Ecológica do ZEE-DF, a harmonização com os elementos 
da paisagem na qual se inserem e os serviços ecossistêmicos a eles associados, 
assegurando soluções à capacidade de suporte ecológica do território; 

– Consolidar um Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, com o uso 
preferencial de espécies nativas, assegurado o estabelecimento do respectivo Plano de 
Implantação, definindo, dentre outras estratégias, alternativas à supressão de áreas 
verdes, a compensação florestal em áreas críticas urbanas e medidas de maximização 
da infiltração de águas pluviais; 

– Proteger os córregos tributários do Rio São Bartolomeu e estudar a viabilidade de 
implantação de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento de pesquisas ambientais e 
geológicas no Vale do Rio Paranoá; 

– Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os 
riscos ecológicos, os padrões e intensidade de ocupação humana e a capacidade de 
suporte ecológica dos recursos hídricos. 
 

Na etapa 1 do ZEE-DF (2009 a 2011), a empresa contratada para realização dos estudos do 
ZEE-DF, juntamente com o conjunto de técnicos do governo que compunha a Comissão 
Distrital do ZEE-DF, produziram quatro mapas de “sensibilidade” ambiental do território, que 
foram conceitualmente denominados de mapas de “Risco Ecológico”. Estes mapas de risco 
ecológico são divididos da seguinte forma: “Risco de Perda de Solos por Erosão”, “Risco 
Natural de Contaminação do Subsolo”, “Risco de Perda de Áreas prioritárias para Recarga de 
Aquíferos” e “Risco de Perda de Vegetação Remanescente Nativa de Cerrado”. 

Com base nesses mapas de risco ecológico adotados pelo ZEE (2017), a região onde se insere 
o parcelamento de solo urbano em questão, foi enquadrada em cada um dos mapas, gerando 
um enquadramento para cada risco apresentado, conforme o observado na Figura 1.6, Figura 
1.7, Figura 1.8 e Figura 1.9. 
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Figura 1.6: Mapa de Risco de Perda de Solos por Erosão. (Adaptado de ZEE, 2017). 

De acordo com o mapa de risco de perda de solos por erosão (Figura 1.6), a área do 
parcelamento está classificada como “risco muito alto” de perda de solo por erosão.  
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Figura 1.7: Mapa de Risco Natural de Contaminação do Subsolo. (Adaptado de ZEE, 2017). 

O mapa de risco natural de contaminação do subsolo (Figura 1.7), aponta que a área do 
parcelamento está classificada como “risco muito baixo” de contaminação do solo  
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Figura 1.8: Mapa de Risco de Perda de Áreas prioritárias para Recarga de Aquíferos. 
(Adaptado de ZEE, 2017). 

Em relação ao mapa de risco de perda de áreas prioritárias para recarga de aquíferos (Figura 
1.8), a área do parcelamento está enquadrada como “risco muito baixo” de perda de áreas 
prioritárias para recarga de aquíferos. 
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Figura 1.9: Mapa de Risco de Perda de Vegetação Remanescente Nativa de Cerrado. 
(Adaptado de ZEE, 2017). 

De acordo com o mapa risco de perda de vegetação remanescente nativa de cerrado (Figura 
1.9), a área do parcelamento está enquadrada como “ausente de Cerrado Nativo”. Tal 
enquadramento pode ser facilmente observado em campo, pois a área apresenta dominância 
de espécies exóticas e poucos indivíduos arbóreos. Desta forma, a perda de vegetação nativa 
será quase nula, pois na área se observa apenas alguns poucos indivíduos isolados de espécies 
nativas. 

1.4.3 Zoneamento da APA do São Bartolomeu 

Em relação ao Zoneamento da APA do São Bartolomeu (Figura 1.10), o parcelamento de solo 
em questão está inserido na Zona de Ocupação Especial de Qualificação – ZOEQ, que tem o 
objetivo de qualificar as ocupações residenciais irregulares existentes, ofertar novas áreas 
habitacionais e compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por 
meio da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos. De acordo com o Artigo 
15º da Lei 5.344/2014, que dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da 
Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, são normas para a ZOEQ:  

I – é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade 
demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e 
equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana; 
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Figura 1.10: Zoneamento da APA do São Bartolomeu. 

Com relação ao Zoneamento da APA do São Bartolomeu, o parcelamento está inserido em 
uma área onde é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média 
densidade demográfica. 

Assim sendo, o projeto de parcelamento do Quinhão 01 está estruturada de forma a atender 
aos parâmetros urbanísticos elencados nas diretrizes urbanísticas e nos diagnósticos da área 
de trabalho, previamente elaborados. 

1.4.4 Anuência das Concessionárias 

A anuência das concessionárias é apresentada no ANEXO III deste documento. 

1.4.5 Legislação Aplicável 

Conforme disposto na Resolução CONAMA 237/97, os empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sendo neste caso 
atribuição do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM. 

A seguir são apresentados os principais dispositivos legais relacionados a implantação do 
projeto: 
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1.4.5.1 Legislação Federal 

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

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

 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. 

 Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 – dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas 
de Proteção Ambiental.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa. 
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1.4.5.2 Resoluções do Conselho Nacional do meio Ambiente 

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

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

 Resolução nº 013, de 06 de dezembro de 1990 – dispõe sobre a área circundante, num 
raio de 10 (dez) quilômetros, das Unidades de Conservação. 

 Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – dispõe sobre os procedimentos e critérios 
utilizados no licenciamento ambiental e respectivos instrumentos de gestão ambiental.  

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

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

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

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

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

1.4.5.3 Legislação Distrital 

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

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

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

 Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990 – que regulamenta a Lei de Política 
Ambiental do DF. 
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 Decreto nº 15.289 de 1993 - dispõe sobre instrução prévia de assuntos relacionados com 
o planejamento territorial e urbano do Distrito Federal. 

 Lei Orgânica do DF, de 09 de junho de 1993 – Trata, no Título VII, da política urbana e rural, 
estabelecendo diretrizes para a política de desenvolvimento urbano do DF - Trata, no 
Título VII, da política urbana e rural, estabelecendo, em seu Art. 314, o objetivo de ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade de forma a garantir o bem estar 
de seus habitantes, a melhoria da qualidade de vida, a ocupação ordenada do território, o 
uso dos bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos para a 
população e dispõe também de normas e garantias de proteção ao meio ambiente, tal 
como se verifica nos artigos 278 a 311. 

 Decreto nº 16.242 de 1994 - estabelece os índices e indicadores urbanísticos mínimos para 
as áreas públicas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários e aos espaços livres de uso público. 

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

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

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

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

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

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

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

1.4.6 Área de Supressão 

Tendo como base imagens de satélite, foi realizado o geoprocessamento das imagens 
sobrepondo as futuras estruturas antrópicas, com imagens atuais da área afim de ser calcular 
o tamanho da área que será desmatada dentro da área ocupada pelo parcelamento. Os 
quantitativos obtidos por estrutura a ser implantada e por fisionomia vegetal podem ser 
visualizados na Tabela 1.2, e as áreas que serão suprimidas podem ser visualizadas na Figura 
1.11. 
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Tabela 1.2: Quantitativos das áreas que serão suprimidas para a instalação do 
empreendimento.   

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Área edificada 0,01 0,34 

Cerrado sentido restrito antropizado 3,47 91,15 

Solo exposto 0,32 8,51 

Total 3,81 100 

 

Figura 1.11: Localização das áreas que serão suprimidas para a instalação das vias de acesso 
e áreas de uso comum 

1.4.7 Definição da Área de Estudo 

Segundo a Resolução CONAMA 001/86, a legislação ambiental brasileira estabelece que os 
estudos de impacto ambiental deverão definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 
hidrográfica em que se localiza.  

A Área Diretamente Afetada – ADA é aquela onde há interferência direta pelas obras e outras 
atividades decorrentes da implantação e operação do empreendimento. 

A Área de Influência Direta – AID é definida pela poligonal do empreendimento, onde poderão 
haver interferências diretas ou indiretas em função das obras e outras atividades decorrentes 
da implantação e operação do empreendimento.  
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A Área de Influência Indireta – AII é aquela potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos 
da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema 
socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência 
direta.   

Para o empreendimento em estudo, a Área de Influência Indireta – AII, para efeito de 
discussão dos aspectos do meio físico e biótico, terá sua abrangência definida segundo os 
termos do artigo 5º, inciso III, Resolução CONAMA nº 01/86.  

Art. 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio 
Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:  

III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.  

A delimitação das áreas de influência estabelecidas neste estudo ambiental contempla a área 
diretamente afetada (ADA), e as áreas de influência direta e indireta (AID e AII). Considerando 
os critérios ambientais, sociais e econômicos, estas áreas abrangem distintos contornos para 
as diversas variáveis enfocadas.  

Tendo em vista o caráter multidisciplinar dos estudos ambientais para definir as áreas de 
influência, torna-se necessário avaliar as diferentes áreas de incidência dos impactos que 
possam ser gerados. Desta forma, as áreas tiveram contornos distintos em função do enfoque 
e dos parâmetros adotados (físicos, bióticos ou antrópicos). 

1.4.7.1 ADA, AID e AII dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico 

Considerando os aspectos dos meios físico, biótico e Socioeconômico, foi adotada como ADA 
a planta urbanística do empreendimento, aonde haverão interferências diretas os impactos 
resultantes das obras de instalação e da operação do empreendimento (Figura 1.12) e para 
AID, foi considerada a poligonal do empreendimento, conforme observado na Figura 1.13. 

Para os meios físico e biótico para a AII, onde os possíveis impactos serão em menor 
magnitude, foi considerada a sub-bacia do córrego ribeirão Taboca, conforme apresentado na 
Figura 1.14 e para o meio Socioeconômico a AII foi considerada a Região Administrativa do 
Jardim Botânico (RA XXVII), de acordo com a Figura 1.15 
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Figura 1.12: Localização da Área Diretamente Afetada – ADA (Meios Físico, Biótico e 
Socioeconômico). 

 

Figura 1.13: Localização da Área de Influência Direta – AID (Meios Físico, Biótico e 
Socioeconômico). 
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Figura 1.14: Localização das Áreas de Influência Direta - AID e Indireta – AII (Meio Físico e 
Biótico). 

 

Figura 1.15: Localização das Áreas de Influência Indireta – AII (Meio Socioeconômico).
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1.4.8 Planta de Uso e Ocupação da Gleba 

Abaixo segue a planta de uso e ocupação do Quinhão 01, Prezépio, Fazenda Taboquinha, área destinada a implantação do parcelamento de solo urbano objeto deste RIVI. 

 

Figura 1.16:   Planta de uso e ocupação da Gleba
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2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

2.1 MEIO FÍSICO 

2.1.1 Metodologia Geral 

O desenvolvimento deste diagnóstico teve como base a coleta de dados primários e 
secundários, provenientes de estudos técnicos e científicos, documentos oficiais, bases 
georreferenciadas, estudos ambientais prévios e projetos de engenharia que guardam relação 
com a região de estudo e, sobretudo, com o empreendimento em questão. Estes elementos 
propiciam um panorama geral do ambiente, permitindo identificar as relações do 
empreendimento com o meio e os possíveis impactos ambientais diretos e indiretos dele 
decorrentes.  

O levantamento dos dados de campo (dados primários) teve como objetivo verificar os 
elementos de origem secundária, bem como acrescentar detalhes às características 
ambientais advindas do levantamento de dados secundários e, eventualmente, sanar as 
incertezas, resultando em um diagnóstico com a maior precisão possível sobre as áreas de 
influência do empreendimento. 

Toda a informação foi reunida em escritório para as devidas interpretações, elaboração de 
mapas e composição do diagnóstico. Finalmente, com os dados primários e secundários 
reunidos, as informações foram interpretadas e compiladas, os mapas finais foram elaborados 
e o diagnóstico de meio físico teve sua composição final redigida e revisada. 

2.1.1.1 Clima e condições meteorológicas 

A metodologia utilizada para caracterização do clima e condições meteorológicas no 
diagnóstico ambiental da região central de Brasília e mais especificamente do parcelamento 
Spiti, se deu por meio de dados secundários históricos de meteorologia de estações 
meteorológicas convencionais e automáticas. Para a aquisição de dados secundários, foram 
utilizadas as informações pluviométricas da ETA Cabeça do Veado, código nº 01547019, de 
responsabilidade da CAESB e dados climatológicos da Estação Meteorológica Brasília código 
nº 83377, de responsabilidade do INMET. 

Além de aquisição de dados secundários em fontes públicas, utilizou-se levantamento 
bibliográfico sistemático de estudos em nível regional e local do empreendimento. 

2.1.1.2 Geologia 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da geologia da AID e AII do 
parcelamento de solo em tela se deu por meio de dados primários e secundários. Para a 
aquisição de dados primários foram realizados levantamentos de campo na AID, onde se 
procurou identificar os aspectos do meio físico e as características litológicas presentes 
através de afloramentos, saprólitos e perfis pedogenizados das rochas associadas, 
considerando a sua interação com outros fatores físicos. 
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Para a aquisição de dados secundários, foi realizado levantamento bibliográfico sistemático 
de estudos em nível regional e local do empreendimento. Posteriormente foi feita a 
integração de dados em Sistema de Informação Geográfica (SIG) na delimitação de contatos 
de unidades geológicas, domínios geomorfológicos e pedológicos existentes, e a elaboração 
de mapas temáticos. 

2.1.1.3 Geomorfologia 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da geomorfologia da AID e AII do 
Parcelamento de Solo Spiti se deu por meio de dados primários e secundários. Para a aquisição 
de dados primários foram realizados levantamentos de campo na AID, onde se procurou 
identificar as características morfodinâmicas da área, presença de erosão, além da propensão 
a assoreamento, erosão e inundações. 

Para a aquisição de dados secundários foram realizadas consultas bibliográficas de estudos 
nas proximidades do empreendimento e, posteriormente, utilizado o Sistema de Informação 
geográfica (SIG) na delimitação das compartimentações geomorfológicas existentes e na 
elaboração de mapas temáticos. O diagnóstico geomorfológico apresentado no RIVI apoiou-
se na análise bibliográfica dos trabalhos realizados na região e nos levantamentos 
cartográficos existentes, em escalas 1:10.000 da CODEPLAN, (1997) e mapeamento da 
compartimentação geomorfológica do DF na escala de 1:100.000 definida por Novaes Pinto 
(1994), Martins e Baptista (1998), Carneiro (1999) e interpretação de imagens de satélite. 

2.1.1.4 Hidrogeologia 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da hidrogeologia da AID e AII do 
parcelamento se deu por meio de dados primários e secundários.  

Foram realizadas consultas bibliográficas de estudos nas proximidades do empreendimento 
e, posteriormente, utilizado sistema de informação geográfica na delimitação dos domínios 
hidrogeológicos e  na elaboração de mapas temáticos. O diagnóstico hidrogeológico 
apresentado no RIVI apoiou-se na análise bibliográfica dos trabalhos realizados na região e 
nos levantamentos cartográficos existentes, em escalas 1:100.000 definidos no inventario 
hidrogeológico do Distrito Federal (CAMPOS e FREITAS, 1998 e CAMPOS, 2004). 

Os caminhamentos de campo na AID procuraram observar as características litológicas do 
domínio fraturado por meio de afloramentos e as características do domínio poroso pelo 
reconhecimento das principais unidades geológicas, pedológicas e estruturas que 
caracterização os domínios hidrogeológicos mais expressivos do local. 

2.1.1.5 Pedologia 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental das classes de solo da AID e AII do 
empreendimento em pauta se deu por meio de dados primários e secundários. Para a 
aquisição de dados primários foram realizados levantamentos de campo na AID, onde se 
buscou identificar as características morfológicas dos solos através de perfis e cortes. 

Para a aquisição de dados secundários foram realizadas consultas bibliográficas de estudos 
nas proximidades do empreendimento e, em seguida, utilizou-se sistema de informação 
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geográfica para a delimitação das classes de solos e para a elaboração de mapas temáticos. O 
diagnóstico pedológico apresentado neste RIVI apoiou-se na análise bibliográfica dos 
trabalhos realizados na região e nos levantamentos cartográficos existentes, em escalas 
1:100.000 definidos pela Embrapa (1978, 1999, 2004 e 2005) e Carneiro (1999) para a região 
do Distrito Federal. 

2.1.1.6 Qualidade da Água 

O Parcelamento de solo Spiti será instalado na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA 
XXVII, em Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II, conforme zoneamento constante do 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT. Tendo como área de 
influência indireta, tributários que desaguam na Bacia do Rio São Bartolomeu.  

A Bacia do rio São Bartolomeu é pertencente a uma Área de Proteção Ambiental, região que, 
conforme o jornal Correio Braziliense (2006) abriga 70% dos condomínios horizontais no 
Distrito Federal. 

O rio São Bartolomeu é uma Bacia Hidrográfica de grande importância para o abastecimento 
hídrico da região, localizada no Distrito Federal e nos municípios goianos de Formosa, 
Planaltina, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Luziânia e Cristalina. Em 7 de novembro de 
1983 a Bacia foi instituída Área de Proteção Ambiental, devido ao seu volume hídrico e sua 
proximidade com núcleos urbanos, o que a torna fonte potencial de abastecimento de água 
(PDOT, 2007). Com uma área correspondente a 5.497,11 km2, esta Bacia drena efetivamente 
45,9% do total do território do DF (SEINFRA-DF, 2006) e atualmente, de acordo com o PDOT 
2007, atende a uma demanda de 3,56 m³/s de água. O empreendimento está localizado na 
unidade hidrogáfica do ribeirão Taboca, denstro da bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu 
(Figura 2.1) 

A fixação de loteamentos irregulares na área acaba reduzindo significativamente a vegetação, 
devido aos intensos processos relacionados ao adensamento da malha urbana e do 
crescimento da ocupação agrícola, fenômenos verificados por Ferreira (2006). 
Consequentemente, problemas como erosão e assoreamento resultantes de desmatamentos 
descontrolados em áreas de mata de galeria, veredas e nascentes são comuns nesses casos. 
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Figura 2.1. Mapa da unidade hidrogáfica ribeirão taboca, dentro da Bacia Hidrográfica do rio 
São Bartolomeu, onde foi realizado o Diagnostico da Qualidade das Águas Superficiais na 

área de influência do Projeto Spiti (dez/20). 

a) Caracterização das Áreas de Amostragem  

Para a execução do Diagnóstico da Qualidade da Água nas áreas de influência foram 
selecionados três pontos de coleta. Os pontos de amostragem se caracterizam como 
pequenos tributários, sendo os pontos P1 e P3 localizados em um tributário que desagua no 
ribeirão da Papuda e P2 localizado no ribeirão Taboca. Estes tributários supracitados 
desaguam no rio São Bartolomeu, que pertence a bacia hidrográfica do rio Corumbá.   

Os tributários amostrados apresentam baixo nível de água, com características de ambientes 
antropizados, apresentando apenas pequenos trechos com vegetação ciliar preservada 
(Tabela 2.1 e Foto 2.1 a Foto 2.3.). Os pontos estão distribuídos ao longo da área de influência 
da implantação do Empreendimento em questão (Figura 2.2). 
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Figura 2.2. Rede amostral dos pontos de coleta e análise da qualidade da água no 
parcelamento Spiti. 

Tabela 2.1. Coordenadas geográficas dos pontos amostrais do empreendimento Spiti. 

Pontos 
Coordenadas Geográficas UTM 23L  

X Y 

P – 01 203110,30 8241492,00 

P – 02 201280,68 8244806,19 

P – 03 202194,30 8242221,00 

 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 44 007501-310RT-001-00 

  

Foto 2.1. Visão geral do ponto P-01, UTM 23 
L 203110,30 8241492,00. 

Foto 2.2. Visão geral do ponto P-02, UTM 23 
L 201280,68 8244806,19. 

 

Foto 2.3. Visão geral do ponto P-03. UTM 23 L 202194,30 8242221,00. 

b) Materiais e métodos 

As amostragens do diagnóstico parcelamento Spiti foram realizadas por meio de uma 
campanha, realizada no mês de dezembro de 2020. Todo o detalhamento do Diagnóstico da 
Qualidade das Águas Superficiais foi executado de acordo com as diretrizes do Termo de 
Referência.  

A caracterização físico-química e biológicas das águas na área de influência da implantação do 
Empreendimento possibilita identificar e quantificar os elementos presentes no meio, 
fundamentando a compreensão dos processos naturais e a influência antrópica sobre a área 
de estudo. 

Os resultados obtidos foram comparados com os limites definidos pela Resolução CONAMA 
nº 357/2005, que define os padrões para a classificação das águas. Devido aos usos 
preponderantes na região, os resultados das análises foram comparados com os parâmetros 
para enquadramento das águas na Classe 2, que são águas voltadas para abastecimento 
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humano com tratamento convencional, proteção de comunidades aquáticas, recreação de 
contato primário, irrigação de hortaliças, aquicultura e pesca (Resolução CONAMA nº 
357/2005).  

 Coleta dos dados Físico-químico 

Em relação a coleta superficial, as amostras de água foram coletadas sub-superficialmente (0 
- 20 cm de profundidade) e armazenadas em frascos de vidro de 1 l cor âmbar, ou em frascos 
plásticos de 500 ml e 50 ml, dependendo do tipo de análise.  

As análises de oxigênio dissolvido, pH, turbidez e temperatura da água foram realizadas in 
loco. As demais determinações das amostras de água foram preservadas para posterior 
análise em laboratório. As amostras foram conservadas em caixas portáteis térmicas e 
transportadas em condições de resfriamento com gelo sólido acondicionado em sacos 
plásticos até o laboratório de análise. 

A amostragem foi realizada por técnico especializado e habilitado para conduzir as coletas 
conforme protocolo específico, obedecida a ABNT NBR 9898:1987. As análises físico-química 
e biológicas das amostras de água foram realizadas de acordo com os métodos descritos no 
documento “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater da Awwa 
(2017)”, em laboratório habilitado. 

A Tabela 2.2 apresenta os parâmetros físico-químicos e biológicos para a avaliação da 
qualidade da água. As variáveis analisadas neste programa foram comparadas aos valores de 
referência das Resoluções CONAMA n° 357/2005. 

Tabela 2.2. Parâmetros de campo e laboratório para qualidade da água superficial no 
parcelamento de solo Spiti (dezembro/2020). 

Parâmetros VMP 

Campo 

Oxigênio dissolvido  >5,0 

pH  6,0 - 9,0 

Temp. Ambiente NR 

Temp. Amostra NR 

Turbidez 100 

Laboratório 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) NR 

Sólidos Totais NR 

Nitrogênio Total 2,18 

Coliformes Totais NR 

Coliformes Termotolerantes 1000 

Fósforo Total 0,1 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 5 

Cor Verdadeira 75 
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Parâmetros VMP 

Nitrito Total 1 

Nitrato Total 10 

 

  

Foto 2.4. Coleta de água realizada para o 
empreendimento Spiti. 

Foto 2.5. Detalhe da coleta e 
armazenamento de água para o 

parcelamento Spiti. 

 Análises dos dados 

 Índice da qualidade da água (IQA) 

Índices que incorporam variáveis consideradas relevantes para a avaliação da qualidade das 
águas refletem principalmente a contaminação dos corpos hídricos ocasionadas pelo 
lançamento de esgotos domésticos. O IQA se tornou uma importante ferramenta para a 
avaliação da qualidade das águas em diversos pontos de rios e lagos ao longo do tempo, 
permitindo, ainda, a comparação com os corpos d’água de outras regiões e países (NSF, 2006). 
No Brasil, este índice é utilizado pela CETESB desde 1975, tendo sido adaptado do original 
adotado pela National Sanitation Foundation (NSF).  

Para a realização do cálculo do IQA são utilizados os parâmetros: oxigênio dissolvido, 
temperatura da amostra, coliformes termotolerantes, pH, sólidos totais, DBO, nitrogênio 
total, fósforo total, turbidez e cloreto.  

A seguinte fórmula é utilizada:  

 

Equação 2.1. Equação do Índice de qualidade das Águas  

Onde: 

IQA: Índice de qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 
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qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva "curva 
média de variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida; e 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função 
da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

 

Equação 2.2. Equação do Índice de qualidade das Águas 

Em que: 

n: número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

Na ausência de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA é inviabilizado.  

A partir do cálculo efetuado do IQA, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, 
variando numa escala de 0 a 100, conforme a Tabela 2.3. 

Tabela 2.3. Classificação do Índice de Qualidade da Água (IQA). Fonte: Cetesb (2007). 

IQA - Parâmetros 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36< IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso para o 
abastecimento público após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são, em 
sua maioria, indicadores de contaminação causados pelo lançamento de esgotos domésticos. 

A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA apresenta limitações, já que este índice não 
analisa vários parâmetros importantes para o abastecimento público, tais como substâncias 
tóxicas (ex: metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos), protozoários patogênicos e 
substâncias que interferem nas propriedades organolépticas da água. 

 Análises estatísticas  

Para realizar a análise dos dados estatisticamente e por se tratar de amostras de uma única 
campanha, foi escolhido o teste de T para população-única, pois deseja-se descobrir se há 
diferenças significativas entre as amostras obtidas de cada ponto somente durante a atual 
campanha. Sendo assim assumem-se duas hipóteses: 

H0: o ponto de coleta não influencia nos resultados das amostras; 

H1: o ponto de coleta exerce influência nos resultados das amostras. 
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O teste T é utilizado para testar hipóteses sobre a média de uma população em questão, 
assumindo que a variância da população não seja conhecida (Casella & Berger, 2010). Sua 
fórmula corresponde a: 

 

Equação 2.3. Equação do Teste T para anállise das amostras de água. 

Em que: 

X: média da amostra;  

μ0: valor da hipótese nula;  

s: valor do desvio padrão;  

n: tamanho da amostra. 

2.1.2 Resultados 

2.1.2.1 Geologia 

a) Geologia da Área de Influência Indireta – AII 

A bacia do ribeirão Taboca encontra-se inserida nas unidades geológicas Meso-
Neoproterosóicas denominadas: Grupo Paranoá e Grupo Canastra. 

Há predomínio de afloramentos de litologias relacionadas ao Grupo Paranoá no setor oeste 
da bacia hidrográfica e do Grupo Canastra a leste. 

As Unidades do Grupo Paranoá estão em contato com o Grupo Canastra por falha inversa com 
Formação Paracatu, conforme demostrado na Figura 2.3. 

O Grupo Paranoá corresponde a uma sucessão psamo-pelito-carbonatada depositada em 
condições plataformais. A estratigrafia desse importante conjunto litoestratigráfico da Faixa 
de Dobramentos Brasília foi inicialmente proposta sob a designação de letras-código que inclui 
11 unidades com o seguinte empilhamento estratigráfico: SM, R1, Q1, R2, Q2, S, A, R3, Q3, R4 
e PC, (FARIA, 1995). 

O conjunto foi afetado por metamorfismo de baixo grau e a deformação resultou na formação 
de monoclinais, diferentes estilos de dobras (chevrons, em caixa e cilíndricas) e interferência 
de dobramentos formando domos e bacias estruturais. A deformação regional do Grupo 
Paranoá é controlada principalmente pelos sistemas de cavalgamentos Paranã e Rio 
Maranhão, além da faixa de transcorrência Ribeirão São Miguel, (CAMPOS, et al., 2013). 

Campos et. al. 2013 formalizaram a estratigrafia do Grupo Paranoá em sua área-tipo, 
atualizaram as interpretações dos sistemas deposicionais e apresentaram considerações 
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sobre a evolução sedimentar dessa importante unidade litoestratigráfica da Zona Externa da 
Faixa de Dobramentos e Cavalgamento Brasília. 

De acordo com Campos et. al., 2013, as fomrações do Grupo Paranoá receberam as seguintes 
denominações, da base para o topo: Ribeirão São Miguel, Córrego Cordovil, Serra da Boa Vista, 
Serra Almécegas, Serra do Paranã, Ribeirão Piçarrão, Ribeirão do Torto, Serra da Meia Noite, 
Ribeirão Contagem, Córrego do Sansão e Córrego do Barreiro (Tabela 2.4). 

b) Estratigrafia de Litofácies 

Na AII do empreendimento estão contidas as formações Ribeirão do Torto, Serra da Meia 
Noite e Ribeirão Contagem, descritas a seguir. 

 Formação Ribeirão do Torto 

Caracterizada por ardósias roxas quando alteradas ou cinza esverdeadas quando frescas e 
homogêneas, que dominam a maior parte da sucessão. Próximo ao limite com a unidade 
superior, ocorrem intercalações síltico-argilosas milimétricas a centimétricas, com tonalidade 
vermelha a rosada, onde se inicia a passagem gradual para a unidade de metarritmitos que a 
recobre. Essas rochas se apresentam intensamente fraturadas e, em função de seu caráter 
pelítico, são os tipos petrográficos onde mais facilmente se desenvolvem as foliações 
metamórficas. Particularmente, duas superfícies são bastante penetrativas, caracterizando 
clivagens ardosianas típicas. A única estrutura sedimentar observada é a laminação plano-
paralela, próximo ao topo da unidade. 

Ocorrências de quartzitos brancos a amarelados são raras dentro do conjunto das ardósias, 
sendo sempre caracterizadas por lentes métricas ou decamétricas geralmente irregulares e 
maciças. 

 Formação Serra da Meia Noite 

É caracterizada por alternâncias de estratos centimétricos a métricos de quartzitos finos a 
médios com níveis geralmente mais delgados de metassiltitos argilosos, metalamitos siltosos 
e metalamitos micáceos. A quantidade relativa de termos arenosos é sempre importante, 
justificando, assim, a denominação deste pacote como unidade de metarritmito arenoso. 

Além dos estratos decimétricos a métricos, duas camadas de quartzito com coloração 
branca/ocre, granulação fina a média e espessura variável entre 8 e 20 m se destacam próximo 
à base e no topo desta formação. A interestratificação dos diferentes tipos petrográficos que 
compõem os metarritmitos é representada por estratos de 1 a 5 cm de espessura, onde 
localmente é possível observar o caráter granocrescente do conjunto. Raramente, são 
observadas camadas e lentes de quartzito muito grosso a conglomerático, com seixos de 
quartzo e quartzito arredondados e esféricos. O acunhamento lateral e o aspecto lenticular 
de alguns estratos são feições bastante comuns. 

As estruturas sedimentares do tipo estratificações plano-paralelas, marcas onduladas 
(simétricas e assimétricas com cristas sinuosas ou paralelas), estratificações lenticulares e 
diques de areia são bastante frequentes na Formação Serra da Meia Noite, enquanto as 
laminações cruzadas e truncadas por ondas, estratificações sigmoidais, hummockys e 
estratificações do tipo Swaley são mais raras. 
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 Formação Ribeirão Contagem 

A Formação Ribeirão Contagem possui contato brusco e concordante com a Formação Serra 
da Meia Noite. É caracterizada por quartzitos finos a médios, brancos a cinza claro (cinza 
escuro quando frescos), bem selecionados, maturos mineralogicamente, silicificados e, onde 
se encontram menos recristalizados, mostram grãos arredondados. Seu aspecto maciço é 
constante na maioria das exposições, sendo atribuído à intensa silicificação. Localmente, em 
condições de maior intemperismo, é possível identificar o acamamento plano-paralelo em 
bancos decimétricos a métricos. Muitas vezes, o acamamento original é de difícil percepção 
em virtude da silicificação e do intenso fraturamento, comumente desenvolvidos nesta 
litofácies.  

Além do acamamento, são observadas estratificações cruzadas de pequeno a médio porte e 
de caráter variado, sendo comuns as tabulares, tangenciais, acanaladas e do tipo espinha de 
peixe, além de raras marcas onduladas assimétricas de cristas sinuosas ou paralelas. A 
estruturação interna de algumas estratificações tipo espinha de peixe mostra, raramente, a 
presença de estruturas tipo tidal bundles. 

Lentes de metarritmitos, com espessuras variando de decimétricas até 10 m (comumente 
interceptadas por poços tubulares profundos), ocorrem geralmente próximas à base e ao topo 
desta sucessão de quartzitos. 

As seções delgadas de amostras desta unidade mostram a intensa silicificação já observada 
nos afloramentos. A forma dos grãos e seu contato não são mais aqueles originais, tendo sido 
intensamente modificados pelo metamorfismo; contudo, o alto grau de selecionamento pode 
ser ainda observado em amostras que exibem sobrecrescimento marcado por uma fina 
película de óxidos em torno do grão original. Além do quartzo, que, via de regra, perfaz mais 
de 95% do arcabouço, ocorrem grãos de feldspatos muito alterados, nas seções estudadas, e 
muscovita detrítica, além de minerais opacos, turmalina e zircão. 

Tabela 2.4: Formalização da estratigrafia do Grupo Paranoá para a área tipo de Alto Paraíso 
de Goiás e Distrito Federal. 

Nome 
informal 

Nome da formação  
Sigla da unidade de 

mapeamento/geocrolito 
estratigráfica  

Localidade da área 
tipo/holoestratótipo 

Unidade 
PC 

Fm. Córrego do 
Barreiro 

MNPpacb 
Cabeceira do córrego do Barreiro, 

Brazlândia, DF 

Unidade 
R4 

Fm. Córrego do 
Sansão 

MNPpacs 
Cabeceira do córrego do Sansão, 

Brazlândia, DF 

Unidade 
Q3 

Fm. Ribeirão 
Contagem 

MNPparc 
Cabeceira do ribeirão Contagem, 

Brasília, DF 

Unidade 
R3 

Fm. Serra da Meia 
Noite 

MNPpasmn 
Estrada na linha de transmissão 

próxima ao Povoado de Garinpinho 
(Colinas do Sul – GO) 

Unidade A 
Fm. Ribeirão do 

Torto 
MNPpart 

DF-003, próximo à ponte sobre o 
Ribeirão do Torto, DF 
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Nome 
informal 

Nome da formação  
Sigla da unidade de 

mapeamento/geocrolito 
estratigráfica  

Localidade da área 
tipo/holoestratótipo 

Unidade S 
Fm. Ribeirão 

Piçarrão 
MNPparp GO-118, Km15 a 156 

Unidade 
Q2 

Fm. Serra do Paranã MNPpasp Cachoeira do Itiquira, GO 

Unidade 
R2 

Fm. Serra 
Almécegas 

MNPpasa 
Corte de Estrada na GO-118, Km 

165 

Unidade 
Q1 

Fm. Serra da Boa 
Vista 

MNPpabv 
Serra da Boa Vista a sudoeste do 

Vale da Lua 

Unidade 
R1 

Fm. Córrego 
Cordovil 

MNPpacc 
Baixo Cordovil, Chapada dos 

Veadeiros, GO 

Unidade 
SM 

Fm. Ribeirão São 
Miguel 

MNPparsm 
Vale da Lua, Chapada dos 

Veadeiros, GO 

Fonte:  Campos, et al. 2013. 

Segundo CPRM 2004, a bacia do ribeirão Taboca apresenta na maior parte, as rochas do Grupo 
Canastra, Formação Serra do Landin. Ocorrem também em menor proporção as rochas do 
grupo Paranoá, representado pelas Unidades Rítmica Pelito-Carbonática e Rítmica Quartzítica 
Intermediária (Figura 2.3). 
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Figura 2.3: Mapa Geológico da área da bacia de captação do ribeirão Taboca, no Distrito 
Federal onde está inserida a área do empreendimento Spiti (CPRM 2004). 

Segundo o Mapa Geológico do Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – ZEE RIDE FASE I (ZEE RIDE, 2002) 
e CPRM 2004, o Grupo Canastra é amplamente distribuído em uma faixa de direção Norte-
Sul, que atravessa a região Centro-leste do Distrito Federal, estendendo-se para norte, em 
forma de cunha, por onde se desenvolve o vale e parte da bacia do rio São Bartolomeu (Figura 
2.3). 

Esta unidade é caracterizada por um conjunto litológico amplamente dominado por filitos 
variados e raros quartzitos, calcifilitos, mármores e filitos carbonosos. Na bacia do rio São 
Bartolomeu o Grupo Canastra é representado por um conjunto de litologias dentre as quais 
se têm as sericita filitos, clorita filitos, quartzo-sericita-clorita filitos, metarritmitos e filitos 
carbonosos. 

No geral os afloramentos são bastante intemperizados, mas há, contudo, raros locais onde a 
alteração não é completa, sendo possível observar o bandamento original dos filitos, com 
níveis mais claros, ricos em mica branca, carbonato e quartzo, contrastando com níveis mais 
escuros enriquecidos em clorita. 

Materiais não alterados e com estrutura preservada somente são observados em 
testemunhos de sondagens, ou de poços tubulares, que alcançam profundidades onde o 
intemperismo ainda não alcançou a rocha. 
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Na superfície, as rochas do Grupo Canastra geralmente são observadas em afloramentos 
apresentando com cores de alteração esbranquiçadas e rosadas, até mesmo avermelhadas, 
decorrente da formação de óxidos de alumínio e ferro liberados da alteração dos minerais. 

Farias (1995) e Farias e Dardenne (1995) descrevem o Grupo Paranoá como uma sequência 
deposicional de ambiente marinho, subdividida em quatro megaciclos sedimentares, sendo 
dois primeiros ciclos transgressivos, um terceiro ciclo regressivo, com oscilações, e um último 
ciclo transgressivo (Figura 2.4 e Figura 2.5). 

 

Figura 2.4: Coluna estratigráfica das sequências Grupo Paranoá, no Distrito Federal e áreas 
tipo (Modificado - FARIA, 1995). 
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Figura 2.5: Coluna estratigráfica do Grupo Canastra, no Distrito Federal (Modificado 
(Modificado de Dardenne, 2000 ; FARIA, 1995 e Pereira, 1992). 

Segundo o ZEE RIDE (2002), o Grupo Paranoá é representado pelas litologias das Formações 
Serra da Meia Noite e Ribeirão Contagem, que forma as bordas do Domo de Brasília, marcando 
os relevos mais movimentados dos vales abruptos e mais encaixados que drenam para leste, 
em direção ao vale do rio São Bartolomeu. 

O contato entre os Grupos Paranoá e Canastra se dá por falhamento de empurrão, ou falha 
inversa, que coloca o Grupo Canastra sobre o Grupo Paranoá, conforme Carta Geológica do 
Brasil ao Millionésimo, ZEE RIDE (2002). Estes grupos representam unidades cronocorrelatas, 
dispostas lateralmente (MARTINS et al., 2004), cujo conjunto litológico pertencem ao contexto 
regional da Zona Externa da Faixa de Dobramento e Cavalgamento Brasília. 

c) Geologia da Área de Influência Direta – AID 

A AID do Parcelamento de Solo Urbano Spiti fica situada na bacia do ribeirão Taboca, que 
desemboca diretamente no rio São Bartolomeu. O vale apresenta-se encaixado e profundo, 
em ambas as ombreiras, com cabeceira em forma de anfiteatro. 

A caracterização do Grupo Canastra, Formação Serra do Landim com estruturas e litotipos 
característicos não foi observada nos locais de reconhecimento da AID do parcelamento em 
questão. Constatou-se apenas solos, além de materiais detríticos lateríticos Terciário 
Quaternário (TQdl) que recobrem o contato Paranoá/Canastra, formando as superfícies de 
topos aplainados do tipo Chapada (residual da Chapada Brasília) (Figura 2.6). Nestas 
superfícies, na AII do empreendimento, observam-se solos do tipo Latossolos Vermelho –
Amarelo, Cambissolo e Neossolo, além de horizonte plíntico em diversos locais. 
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Figura 2.6: Mapa Geológico da AID. 

Como dito anteriormente, não foram identificados alforamentos de rochas na AID do 
empreendimento, apenas a presença de solo. As fotos a seguir apresentam as características 
litológicas da AII do Parcelamento de solo Spiti. 
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Foto 2.6: Afloramento de metarritmito argiloso (MNPpacs) do Grupo Paranoá na calha do 
ribeirão Taboca na AII do empreedimento. 

 

Foto 2.7: Filito (Fm . Serra do Landim) 
presente região da bacia do córrego Taboca 

na AII do empreendimento  

 

Foto 2.8: Detalhe da foliação do Filito (Fm . 
Serra do Landim) presente região da bacia 

do córrego Taboca na AII do 
empreendimento  

Do ponto de vista geológico a AID do parcelamento de solo Spiti não apresenta restrições para 
a ocupação e implantação das obras de infraestruturas. Recomenda-se, apenas para a 
implantação de obras de infraestrutura, caso ocorra movimentação de terra em áreas com 
declividade acima de 30%, o bom dimensionamento destas obras, pois nestas áreas 
concentram-se o substrato rochoso alterado dos metarritmitos arenosos, apresentando um 
grau de erodibilidade que pode variar de moderado à elevado. Caso estas obras não forem 
dimensionadas de modo adequado, estarão propensas a condições de fluxo d'água 
concentrado, podendo ocasionar erosões do tipo sulco, ravinas e lineares profundas. 

A vegetação inibe bastante o desenvolvimento de processos erosivos. Todavia a ocupação 
sem orientação, quando acontece, possibilita o aparecimento de algumas situações de erosão, 
em fase precoce, expondo litologias que formam parte do substrato, composto geralmente 
de solo de alteração e saprólito de filitos do Grupo Canastra, Formação Serra do Landim. 
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2.1.2.2 Aspectos geotécnicos 

O material que compõe o vale do ribeirão Taboca, do ponto de vista geotécnico é descrito 
conforme o Perfil de Intemperismo para Regiões Tropicais (VAZ, 1996), constituído por 
material tido como solo de alteração ou solo saprolítico, tipo S2, decorrente dos processos de 
intemperismo que afetam as litologias locais. 

O material rochoso alterado aflora em alguns pontos nas drenagens, e se apresenta com grau 
de alteração avançado, do tipo R3, podendo estar coberto por uma sequência tipo S1, S2, R3, 
ou somente S2, R3, quando eventualmente o material coluvionar é ausente do perfil. 

 

Figura 2.7: Perfil de Intemperismo para Regiões Tropicais. Retirado de Vaz (1996). 

A AID do Parcelamento de Solo Urbano Spiti, de maneira geral, não apresenta riscos de 
degradação por processos erosivos decorrentes da ocupação. Trata-se de uma área 
planificada, composta por cambissolo e sem a presença de drenagens em seu interior. Não 
foram observadas erosões relevantes na AID do empreendimento. Entretanto, trata-se de um 
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solo com textura que varia de pedregulho a argilo-arenoso e, quando desprotegido, é 
suscetível a processos erosivos. 

2.1.2.3 Espeleologia 

a) Potencialidade de ocorrência de cavernas 

Para avaliar a possibilidade de existência de cavernas na área do empreendiment, foi levada 
em conta o mapeamento do ICMBio sobre o Potencial de Existência de Cavernas (Tabela 2.5) 
e a existência de outras cavernas já conhecidas.  

Além disso foram levantadas as cavernas da região previamente cadastradas no CANIE 
(Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas). O CANIE, de responsabilidade técnica do 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) é parte integrante do 
Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente (SINIMA), e contempla as informações 
referentes ao patrimônio espeleológico nacional.  

Tabela 2.5: Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com a 
litologia 

Litotipo Grau de potencialidade 

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera 
bandada, Itabirito e Jaspilito. 

Muito Alto 

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga. Alto 

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, 
Metaconglomerado, Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, 

Milonito, Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci-silicática, 
Siltito e Xisto. 

Médio 

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, 
Diabasio, Diamictito, Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, 

Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita, 
Metachert, Migmatito, Monzogranito, Olivina gabro, 

Ortoanfibolito, Sienito, Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, 
entre outros litotipos. 

Baixo 

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros 
sedimentos. 

Ocorrência Improvável 

Fonte: Piló e Auler (2011, p. 9), modificado por Jansen et al., 2012. 

O mapa com as informações do ICMBio mostrando cavernas cadastradas em um raio de 10 
km da AII, é apresentado na Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Cavernas cadastradas no ICMBio. 

Tabela 2.6: Cavernas a localizadas num raio de até 10,0 km a partir do empreendimento. 

Nome Município Localidade 
Distância do 

Empreendiment
o 

UTM 

X Y 

Toca da Mata da 
Anta 

Brasília São Sebastião 2,0 km 199.489 8.244.737 

Gruta do Volks 
Clube 

Brasília 
Córrego 

Forquilha da 
Taboca 

2,43 km 199.002 8.242.979 

Na bacia do ribeirão Taboca, que possui médio/grande potencial para ocorrência de cavernas, 
foram localizadas cavidades cadastradas no CANIE, conforme mostrado na Figura 2.9. Estas 
estão localizadas cerca de 2,0 km e 2,43 km do empreendimento, a oeste e sudoeste, 
respectivamente (Tabela 2.6). 
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Figura 2.9: Potencial de ocorrência de cavernas na AII. 

b) Pesquisa de cavernas na AID 

Os registros no cadastro da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) mostram o que já é 
esperado para uma região com geologia essencialmente representada por filitos e ritmitos, 
que por serem compostas por minerais que não se dissolvem sob a presença de águas 
meteóricas possuem de médio potencial de ocorrência de cavernas. 

Não foram executados caminhamentos específicos para identificar cavidades. Isto em razão 
da não existência de drenagens na área do empreendimento, além do relevo do local ser 
aplainado, sem quebras de relevo, locais propícios para a ocorrência de cavernas.  

2.1.2.4 Pedologia 

A definição e descrição das classes de solos, em termos pedológicos, foram baseadas nos 
critérios e análises físico-químicas constantes no levantamento dos solos do Distrito Federal, 
realizado pela Embrapa (2005). 

a) Solos da Área de Influência Indireta – AII 

Os solos do Distrito Federal são tipicamente solos desenvolvidos no bioma Cerrado. A melhor 
fonte de informações sobre eles é o trabalho realizado pelo Serviço Nacional de Levantamento 
de Solos da EMBRAPA, o qual produziu o mapa pedológico do DF, na escala 1:100.000. A partir 
do trabalho citado, identificou-se que a região do Distrito Federal possui três classes de solos 
predominantes: Latossolo Vermelho-Escuro (LE), Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) e 
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Cambissolo (Cb), os quais em conjunto correspondem a 85,49% do território do Distrito 
Federal (MARTINS e BAPTISTA, 1998) (Figura 2.10). 

Os Latossolos representam 54,47% da área, divididos em LE (38,63%) e LV (15,84%). A Classe 
LE ocorre principalmente nos topos das chapadas, na Depressão do Paranoá e na Bacia do 
Preto. A Classe LV ocorre mais comumente nas bordas de chapada, em superfícies planas, 
abaixo dos topos da Chapada da Contagem, sempre adjacente à Classe LE. A Classe LV ocorre 
especialmente no divisor Descoberto-Preto. A Classe Cb (31,02%) ocorre em maior área nas 
vertentes das Bacias do Maranhão, do Descoberto e do São Bartolomeu, além das encostas 
com declividades mais acentuadas da Depressão do Paranoá e da Bacia do Preto.  

Todas as outras classes presentes no DF ocupam 9,06% do total, sendo representadas por: 
Podzólicos (4,09%); Brunizens Avermelhados (0,09%); Solos Aluviais (0,19%); Solos 
Hidromórficos Indiscriminados (4,16%); Areias Quartzosas (0,53%). O restante da área é 
representado por superfície aquática e áreas urbanas (5,45%) (MARTINS, 1998). De acordo 
com a classificação de solos da EMBRAPA (2004), os principais solos do Distrito Federal 
sofreram mudanças, foram inseridos em novas classes, com exceção da Classe dos 
Cambissolos e Latossolo Vermelho-Amarelo. 

As demais classes foram reclassificadas, segundo a EMBRAPA (2004) como: Latossolo 
Vermelho-Escuro em Latossolo Vermelho, os solos Podzólicos podem ser enquadrados em 
várias novas classes, como: Alissolos, Argissolos, Luvissolos, Nitossolos e Plintossolos; 
dependendo de características específicas para discriminá-los entre estas classes. Os Solos 
Brunizens pertencem à classificação dos Chernossolos. A Terra Roxa Estruturada Similar 
pertence à Classe dos Nitossolos, os Solos Aluviais e as Areias Quartzosas pertencem à Classe 
dos Neossolos Fluvicos e Quartzarênico respectivamente, e os Solos Hidromóficos aos 
Gleissolos. Na figura a seguir, encontra-se o mapa de solos do Distrito Federal com a 
reclassificação das classes de solos segundo a EMBRAPA (2005). 
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Figura 2.10: Mapa de solos do Distrito Federal na escala de 1:100.000, com indicação das 
classes de solo. 

Já o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos passou por uma adaptação no ano de 2005. A 
nova versão do sistema engloba apenas treze ordens, em vista da eliminação da Classe dos 
Alissolos. Os solos contidos nesta classe foram redistribuídos nas ordens dos Argissolos e 
Nitossolos. 

Por outro lado, a nova nomenclatura não alterou a anterior, apenas amplia o processo de 
classificação, a partir da avaliação de dados morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos do 
perfil. 

Assim, a nomenclatura dada ao Litossolo, por exemplo, não deixou de existir, tanto que na 
ordem dos Neossolos (ou solos jovens) a quarta subordem ampliada, conforme a conceituação 
citada, faz referência a: Neossolos Litólicos, Neossolos Fúlvicos, Neossolos Regolíticos e 
Neossolos Quartzarênicos.  

Os solos da bacia do ribeirão Taboca representam as classes que conformam o Cerrado do 
Distrito Federal e seu entorno próximo. Alguns aspectos já foram mencionados antes, em 
função da intima relação com a geologia e arcabouço geomorfológico que estas classes 
apresentam. 

As duas classes mais expressivas na AII do parcelamento de solo Spiti são o Latossolo 
Vermelho-Amarelo e o Cambissolo. Também há a presença de Argissolo em algumas regiões, 
principalmente nas drenagens, que são regiões mais dissecadas (Figura 2.11).  
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Os latossolos vermelho-amarelos são descritos na literatura como solos maduros, cuja textura 
varia entre argilosa a arenosa, geralmente seguidos de Cambissolos e Solos Lateríticos 
Concrecionários, na medida que seu perfil se torna mais delgado. CARNEIRO (1999) classifica 
este tipo de solo apenas como “Latossolos”, na Classificação de Materiais Naturais de 
Construção que, em geral apresenta textura variando entre Silto-Argilosa até Argilo-Siltosa e 
eventuais ocorrências de latossolos arenosos.  

No Distrito Federal apresentam expressiva relação com a geologia, associados às Formações 
Ribeirão Contagem e Serra da Meia Noite, e com os processos geomorfológicos, ocupando as 
bordas de chapada, assim como parte superior de alguns pediplanos situados logo abaixo dos 
topos dos Etchplanos Paleogênicos e Neogênicos.  

Em geral, as condições topográficas em que ocorrem, aliadas à boa espessura, permeabilidade 
e ausência de impedimentos conferem ao Latossolos excelente potencial para vários usos, 
inclusive para a ocupação urbana. Assim como os outros latossolos, é caracterizado por 
apresentar um horizonte Bw (B latossólico), com espessura superior a 50 cm. 

Os cambissolos são solos pouco desenvolvidos, caracterizados por possuírem B câmbico em 
que alguns minerais primários facilmente intemperizáveis ainda estão presentes. A vegetação 
associada a este tipo de solo geralmente é de Campo Limpo. Ocorre preferencialmente nas 
vertentes mais onduladas. 

Por outro lado, os argissolos são solos em estágio moderado de intemperismo, com uma 
diferenciação de horizontes bem evidente. Na AII do empreendimento é caracterizado o 
Argissolo Vermelho-Amarelo. De acordo com Embrapa (2013), são solos caracterizados pela 
presença de horizonte B textural, com cores vermelho-amarelas e textura argilosa, sotoposto 
por um horizonte A ou E de cores mais claras e textura arenosa ou média. 
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Figura 2.11: Mapa pedológico da AII do empreendimento. 

b) Solos da Área de Influência Direta – AID 

Foi identificada com base no levantamento de campo na AID do parcelamento a classe 
pedológica Cambissolo (Figura 2.12). 

Segundo o levantamento mais recente realizado pela EMBRAPA (2005), os Cambissolos da AID 
do parcelamento de solo Spiti são solos constituídos por material mineral, com horizonte Bi 
subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial (Foto 2.9). 

Na AID esta classe de solo caracteriza-se por apresentar horizonte Bi, com presença de 
concreções lateríticas, textura franco-arenosa e argilosa, o solum, geralmente, apresenta 
teores uniformes de argila, podendo ocorrer um ligeiro decréscimo ou até um pequeno 
incremento de argila do horizonte A para o Bi. Já a estrutura do horizonte Bi na AID apresenta 
características de estruturas em grãos simples e maciças. 

A presença do óxido de ferro nestes horizontes propicia a formação de concreções, horizontes 
concrecionários e até mesmo carapaças lateríticas de grande resistência aos processos 
erosivos (Foto 2.11 e Foto 2.12). Porém em situação distinta dessa condição apresentam-se 
altamente susceptíveis à erosão. Não foram observadas essas concentrações na visita de 
campo à área do empreendimento. 

Como são naturalmente impermeáveis, não se verifica a formação de lençol freático nos seus 
horizontes. Todavia o conjunto de estruturas (lineamentos e fraturas) naturais do substrato 
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geológico que origina estes tipos de solos, geralmente acumulam água, que pode ser 
alcançada pela escavação de poço manual raso ou tubular profundo. 

 

Figura 2.12: Mapa pedológico da AID. 

  

Foto 2.9: Cambissolo presente na AID do 
empreendimento 

Foto 2.10: Outra visão do cambissolo 
presente no parcelamento 
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Foto 2.11. Cambissolo observado na AII do 
empreendimento com a presença de 

concreções lateríticas. 

Foto 2.12. Detalhe de concreções lateríticas 
observadas na AII do empreendimento. 

2.1.2.5 Geomorfologia 

O conhecimento das formas de relevo e sua evolução são de fundamental importância para a 
análise das características morfodinâmicas da área do Parcelamento de Solo Urbano Spiti. 

a) Geomorfologia da Área de Influência Indireta – AII 

A caracterização geomorfológica de Novaes Pinto (1994), modificada por Carneiro (1999), 
reconhece para o Distrito Federal três macrounidades ou domínios geomorfológicos, que 
englobam 13 unidades. A Figura 2.13 a seguir apresenta as macrounidades ou domínios 
geomorfológicos do Distrito Federal: 

 As Chapadas constituem extensos níveis de topografia plana a plana ondulada, acima 
da cota de 1.000 m, com coberturas formadas principalmente por couraças 
vesiculares/pisolíticas e latossolos, e perfazem cerca de 34% da área do Distrito 
Federal. São controladas pelos tipos litológicos do Grupo Paranoá; 

 Áreas de dissecação intermediária (pediplanos e pedimentos) são planos inclinados, 
fracamente dissecados, que se estendem da base das chapadas e dos morros residuais 
em direção aos vales, apresentando em seus interflúvios lateritas, latossolos e 
colúvios/elúvios de pouca espessura e com predominância de concreções lateríticas e 
fragmentos de quartzo amorfo. Ocupam cerca de 30% do DF e são controladas pelas 
litologias dos Grupos Paranoá, Bambuí e Canastra; e 

 Região dissecada de vales são áreas fortemente entalhadas e dissecadas pelos 
formadores dos rios Paranoá, São Bartolomeu, Preto, Descoberto e outros. Esta região 
totaliza cerca de 35% do Distrito Federal. Os Vales Dissecados são condicionados por 
unidades impermeáveis de capacidade de infiltração restrita e maior potencial erosivo, 
conforme as litologias dos grupos Canastra, Araxá e algumas litologias do Grupo 
Paranoá. 
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Figura 2.13: Mapa de Compartimentos Geomorfológicos do Distrito Federal (CARNEIRO 
1999). Obs.: Unidades descritas por NOVAES PINTO & CARNEIRO (1984); NOVAES PINTO (1986a, 1986b, 1986c 

e 1994), e posteriormente revisada e ampliada por CARNEIRO (1999). 

b) Geomorfologia da Área de Influência Direta – AID 

Na AID do Parcelamento de Solo Urbano Spiti foi identificado apenas o compartimento 
geomorfológico de Região de Chapadas (Chapada Brasília). A Figura 2.14 apresenta o 
compartimento geomorfológico identificado na AID do parcelamento em tela. 

Dentro da AID do empreendimento, distingue-se a Chapada Brasília, que se estende ao sul e 
leste do Distrito Federal, sustentada pelos Quartzitos da Formação Serra da Meia Noite. Estas 
chapadas apresentam cobertura dominante, constituída de latossolos, cuja textura varia entre 
argilosa a arenosa, seguidos de cambissolos e solos lateríticos concrecionários. 

Os degraus topográficos, marcados pelo nível 1100 – 1200 m constituem as frentes de avanço 
dos processos erosivos. Nas linhas definidas pela cota 1200 m, são comuns as formações de 
franjas lateríticas, marcando a quebra positiva do relevo, erosiva e estrutural. 

Nos sopés são frequentes os depósitos de tálus, em colúvios, muitas vezes, cascalhentos, 
constituídos por concreções lateríticas e fragmentos de quartzo leitoso, amorfo, seixos de 
quartzito sub angulosos. 
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Figura 2.14: Mapa geomorfológico da AID e AII do Parcelamento de Solo Spiti. 

As unidades de dissecação, representada pela Superfície Dissecada do São Bartolomeu, com 
o desenvolvimento desta bacia e outras que se desenvolvem dentro da Unidade Geológica do 
Grupo Canastra, têm como ponto comum o aprofundamento dos talvegues dos córregos, 
ribeirões e rios, com a acentuação do relevo e formação de solos câmbicos e litossolos. Em 
geral, isso se dá em função do intenso processo de intemperismo químico, que resulta na 
formação de expressivo manto de rocha alterada. A drenagem, de padrão sub detrítico, densa, 
revela o seu condicionamento estrutural e a característica predominante das litologias com 
baixa permeabilidade. 

A Bacia do ribeirão Taboca encontra-se parcialmente inserida na Superfície Dissecada do rio 
São Bartolomeu. O contraste entre os as unidades Quartizíticas do Grupo Paranoá e as rochas 
potencialmente mais friáveis do substrato geológico das Formações Ribeirão Contagem, Serra 
da Meia Noite e os Filitos pelito-carbonadados e pelito quartiziticos do Grupo Canastra 
acabam contribuindo para formação de estrutura de “quebra de relevo” acentuada e de 
lineamento de um relevo acidentado, constituído de cristas arredondadas e angulosas, 
ombreiras e encostas pedimentadas, recobertas por cobertura de cascalho autóctone, eluvial, 
constituído por concreções lateríticas, sílica amorfa e fragmentos de quartzo (Foto 2.13 e Foto 
2.14). 
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Foto 2.13: Cascalho laterítico presente em 
uma estrada na AII do empreendimento 

(UTM 200.233,37/ 8.244.290,06). 

 

Foto 2.14: Detalhe do aspecto da concreção 
lateríticas que sustenta as bordas de 
chapada, amostra coletada na AII do 

empreendimento. 

 

Foto 2.15: Vista geral da AID do empreendimento. Nota-se que a área apresenta uma 
pequena elevação na sua parte central. 
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Foto 2.16: Outra vista da poligonal do 
empreendimento.  

Foto 2.17: Outra vista da área do 
empreendimento, em que a pouca 
declividade desta é demonstrada. 

Com relação à declividade, o mapa de declividade foi obtido por meio de interpolação  de 
curvas de nível de 5m em 5m extraídas do geoportal. 

Conforme a Figura 2.16, a seguir, a AID do Parcelamento de Solo Urbano Spiti, apresenta uma 
declividade com características de relevo plano entre 0 – 5% e 5 – 20%. 

Recomenda-se a manutenção e recuperação vegetal das áreas de maior declividade na área e 
no máximo de áreas verdes possível a fim de evitar o fluxo de massa superficial e 
consequentemente a formação de processos erosivos. Nas áreas com declividades até 30%, 
recomenda-se o bom dimensionamento das obras de drenagem de águas pluviais, com o 
intuito de minimizar o aumento do escoamento superficial e a formação de processos erosivos 
e, consequentemente, o carreamento de sedimentos para os corpos hídricos locais. 

Na Área de Influência Direta (AII), conforme observado na Tabela 2.7 e Figura 2.15, existe o 
predomínio de declividades que variam de 5-20%, ocupando aproximadamente 40,98% da 
área (748,83 ha), seguida de declividades ≥ 30% com 33,08% (604,47 ha), além de 20-29% com 
15,71% (287,07 ha) e 0-5% com 10,23% (186,93 ha) da área total do empreendimento.  

Tabela 2.7: Declividades na AII. 

Declividade Área (ha) % 

0-5% 186,93 10,23 

5-20% 748,83 40,98 

20-29% 287,07 15,71 

≥ 30% 604,47 33,08 

Total 1827,30 100 
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Figura 2.15. Mapa de declividade na AII do Empreendimento a partir de curvas de nível com 
espaçamento de 5m em 5m. 

A AID do empreendimento possui 3,81 ha de área com declividade variando de 0 até acima de 
30% (Figura 2.16 e Tabela 2.8). 50,34% da área apresenta declividade entre 0 a 5%, 
representando cerca de 1,92 ha; 43,96% da área possui declividade de 5 a 20%, o que 
representa aproximadamente cerca de 1,67 ha; e declividade de 20 a 29% e igual ou acima de 
30% respresentam aproximadamento 5,70% da área do empreendimento (Tabela 2.8).  

Muito importante ressaltar que apenas as áreas com declividade na faixa de 0 a 29,9% farão 
parte da ADA do empreendimento. Não serão utilizadas as áreas com declividades de 30% ou 
superior, tendo em vista que áreas com tais declividades apresentam restrições do ponto de 
vista urbanístico e ambiental: de acordo com a Lei 6.766/79, não é permitido o parcelamento, 
salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. A área parcelável, ou 
seja a ADA, tem suas faixas de declividade apresentadas na Figura 2.17 e Tabela 2.9. 

Tabela 2.8: Declividades na AID. 

Declividade Área (ha) % 

0 - 5% 1,92 50,34% 

5 - 20% 1,67 43,96% 

20 – 29% 0,11 2,90% 

≥ 30% 0,11 2,80% 

Total 3,81 100,00% 
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Figura 2.16. Declividade na AID do Empreendimento, com levantamento topográfico com 
curvas de nível de 5m de espaçamento. 

Na área a ser parcelada (ADA), conforme observado na Figura 2.17 e Tabela 2.9, existe o 
predomínio de declividades que variam de 0-5%, ocupando aproximadamente 50,55% da área 
(1,90 ha). Áreas com declividade na faixa de 5-20% correspondem a 43,68% (1,65 ha) e áreas 
com declividade 20-29% e maior ou igual 30% respondem por apenas 5,77% (0,22 ha). 
Portanto, mais de 94% da área parcelada (ADA) possui declividade variando de 0 a 20%. 

Tabela 2.9: Declividades na área a ser parcelada (ADA). 

Declividade Área (ha) % 

0 - 5% 1,90 50,55% 

5 - 20% 1,65 43,68% 

20 – 29% 0,11 2,93% 

≥ 30% 0,11 2,84% 

TOTAL 3,77 100,00% 
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Figura 2.17: Declividade na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

c) Dinâmicas do relevo 

O ambiente estudado apresenta suas características morfoestruturais pouco alteradas e não 
foram observados processos erosivos significativos em sua AID. 

Trata-se de uma área bastante estável do ponto de visto geomorfológico, o que é esperado 
para Regiões de Chapada com declividade baixa (Figura 2.18). 
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Figura 2.18. Mapa geomorfológico da AID. 

2.1.2.6 Susceptibilidade erosiva 

Trata-se de um parâmetro importante na previsão da erosão e planejamento do uso da terra. 
Depende principalmente da capacidade de infiltração de água no solo, da resistência ao 
desprendimento e transporte das partículas sólidas do solo pelo escoamento superficial. 
Bouyoucos (1935) relacionou a erodibilidade ao tamanho das partículas sólidas e à 
estabilidade dos agregados do solo. Assim, a erodibilidade tende a aumentar quando os teores 
de areia muito fina e silte são elevados, e a diminuir, com a elevação dos teores de argila e 
matéria orgânica (WISCHMEIER & SMITH, 1958). 

As argilas comportam-se como elemento agregante do solo, devido a sua alta atividade 
eletroquímica. A areia é transportada com dificuldade devido ao seu peso. Por outro lado, o 
silte é a porção textural mais suscetível aos agentes erosivos, pois não possui nem a 
característica agregante da argila, nem o peso da areia. 

O processo de erosão é causado por forças ativas, como as características da chuva, a 
declividade e comprimento do talude ou encosta e a capacidade que o solo tem de absorver 
água, e por forças passivas, como a resistência que exerce à ação erosiva da água e à 
densidade da cobertura vegetal (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999). 

Segundo Prandini (1985), no meio geotécnico tem-se dado maior importância ao estudo das 
erosões ditas lineares, classificadas como ravinamentos e o caso mais grave, e por isso mesmo 
mais estudado, são as voçorocas. 
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Para a AII, AID e ADA do Parcelamento de Solo Spiti, a metodologia para a geração do mapa 
de suscetibilidade a erosão foi desenvolvida de acordo com Silva e Oliveira (2015), com 
algumas adaptações. O procedimento metodológico, de acordo com os autores, segue os 
passos abaixo: 

a) Extração de mapas pedológicos, declividade e uso e ocupação do solo da área a ser 

analisada; 

b) Determinação das classes para cada um dos parâmetros de acordo com o grau de 

susceptibilidade que os mesmos possam representar; 

c) Combinação da pedologia e declividade para a geração do mapa de susceptibilidade a 

erosão laminar; 

d) Combinação do mapa de susceptibilidade erosiva com o uso e ocupação do solo para 

geração do mapa de potencial a erosão laminar do empreendimento. 

A estruturação e a geração dos mapas foram efetuadas utilizando o software de 
geoprocessamento e classes foram determinadas a partir da consideração da susceptibilidade 
erosiva a ser avaliada e do risco erosivo no seu estado natural. As definições dos pesos foram 
montadas  conforme as tabelas a seguir a partir dos dados dos respectivos mapas do 
empreendimento. O resultado do somatório das informações pode ser observado na Figura 
2.21 e Figura 2.23. 

Tabela 2.10: Classe de solos do Parcelamento de solo Spiti. 

Unidades Pedológicas Grau de Erodibilidade 

Solos Hidromórficos I – Muito Fraco 

Latossolo Vermelho-Escuro II - Fraco 

Latossolo Vermelho-Amarelo III - Médio 

Podzólico Vermelho=Amarelo IV - Forte 

Cambissolo IV - Forte 

Tabela 2.11: Classe de declividade do Parcelamento de solo Spiti. 

Declividade (%) Relevo Grau de Susceptibilidade 

0 – 5 Plano I – Muito Fraca 

5 – 10 Suave-Ondulado II – Fraca 

10 – 20 Ondulado III – Média 

20 - 45 Forte-Ondulado IV - Forte 

Tabela 2.12. Cruzamento dos dados de pedologia e declividade para a elaboração do mapa de 
suscetibilidade erosiva. 

 
I (0 – 5) II (5 – 10) III (10 – 

20) 
IV (20 – 

45) 
V (>45) 

Er
o

d
i

b
ili

d
ad

e
 1 V V V IV IV 

2 V V IV IV III 
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I (0 – 5) II (5 – 10) III (10 – 

20) 
IV (20 – 

45) 
V (>45) 

3 V IV IV III II 

4 IV IV III II I 

5 IV III II I I 

Tabela 2.13: Classe de uso do solo do Parcelamento de solo Spiti. 

Uso e Ocupação Classes 

Espelho d’água, áreas construídas e sistemas viários V – Muito Fraco 

Formação Florestal, formação savânica IV - Fraco 

Formação campestre III - Médio 

Locais onde há a presença de agricultura II - Forte 

Área Antropizada, área degradada ou com solo exposto I – Muito Forte 

Tabela 2.14: Tabulação cruzada entre os três planos de informação do parcelamento de solo 
Spiti. 

Soma dos Pesos Classe 

0 – 1,89 Muito Baixo 

1,89 – 2,49 Baixo 

2,49 – 2,79 Moderado 

2,79 – 3,04 Alto 

3,04 – 4,2 Muito Alto 
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Figura 2.19: Mapa de Susceptibilidade erosiva da AID e AII de solo do Parcelamento de Solo 
Urbano Spiti. 

 

Figura 2.20: Mapa de Susceptibilidade erosiva da AID do Parcelamento de Solo Urbano Spiti. 
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Na AID há predomínio de susceptibilidade pouco suscetível com aproximadamente 90,91% da 
área, com 3,465 ha e em menor proporção com nível de susceptibilidade moderadamente 
suscetível com 7,59% e 0,289 ha e muito suscetível com 1,50% e 0,057 ha (Tabela 2.15). 

Tabela 2.15: Susceptibilidade erosiva da AID. 

Susceptibilidade Área (ha) % 

I – Extremamente suscetível 0 0 

II – Muito suscetível 0,057 1,50 

III – Moderadamente suscetível 0,289 7,59 

IV – Pouco suscetível 3,465 90,91% 

V – Pouco a não suscetível 0 0% 

TOTAL 3,81 100,00% 

O predomínio das classes III e IV, moderadamente suscetível e pouco suscetível, 
respectivamente, condizem com a presença de cambissolo e baixas declividades na AID do 
parcelamente. Nota-se, a partir da Figura 2.19, que nos locais da bacia onde a declividade é 
mais acentuada a suscetibilidade a erosão laminar é mais elevada. 

O mapa de potencial a erosão laminar demonstra que a área possui baixo potencial a erosão 
laminar praticamente em sua totalidade (83,51%) (Figura 2.21 e Tabela 2.16). Isso indica que 
não há restrições quanto à implementação do empreendimento em questão do ponto de vista 
do potencial erosivo. Mesmo assim, é importante que seja feito um bom dimensionamento 
das obras e que sejam aplicadas as melhorias técnicas de engenharia na implantação como 
forma de evitar o surgimento de processos erosivos no local. 
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Figura 2.21. Potencial a erosão laminar da AID do empreendimento. 

Tabela 2.16. Potencial a erosão laminar da AID do empreendimento Spiti. 

Potencial a erosão laminar Área (ha) % 

I – Alto potencial 0,01 0,20 

II – Médio potenciall 0,62 16,29 

III – Baixo potencial 3,18 83,51 

TOTAL 3,81 100,00% 

Há o predomínio da classe IV – pouco suscetível na Área a ser parcelada (ADA) com 
aproximadamente 3,424 ha, o que representa 90,80% da área, além das classe III – 
moderadamente suscetível representando 7,68% (0,289 ha) e classe II – muito suscetível com 
1,52% (0,057 ha) da área, respectivamente (Figura 2.22 e Tabela 2.17). Em consonância a isto, 
o potencial a erosão laminar do empreendimento apresenta 83,34% da área (3,14 ha) com 
baixo potencial, além de 16,46% (0,62 ha) com médio potencial e 0,2% (0,01 ha) com alto 
potencial (Figura 2.23 e Tabela 2.18). Assim como a AID, a ADA do parcelamento de solo Spiti 
não  presenta restrições em relação à suscetibilidade a erosar laminar e potencial a erosão 
laminar. 
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Figura 2.22: Mapa de Susceptibilidade erosiva da Área a ser parcelada do Parcelamento de 
Solo Urbano Spiti. 

Tabela 2.17: Susceptibilidade erosiva da ADA. 

Susceptibilidade Área (ha) % 

I – Extremamente suscetível 0 0% 

II – Muito suscetível 0,057 1,52% 

III – Moderadamente suscetível 0,289 7,68% 

IV – Pouco suscetível 3,424 90,80% 

V – Pouco a não suscetível 0 0% 

TOTAL 3,77 100,00% 
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Figura 2.23. Potencial a erosão laminar da ADA do parcelamento de solo urbano Spiti. 

Tabela 2.18. Potencial a erosão laminar da ADA do parcelamento Spiti. 

Potencial a erosão laminar Área (ha) % 

I – Alto potencial 0,01 0,20 

II – Médio potenciall 0,62 16,46 

III – Baixo potencial 3,14 83,34 

TOTAL 3,77 100,00% 

2.1.2.7 Reservas Hídricas Subterrâneas 

A capacidade de infiltração é uma propriedade do solo que representa a intensidade máxima 
que o solo, em dada condição e tempo, pode absorver a água da chuva ou da irrigação aplicada 
a determinada taxa. Esse processo, contudo, não é constante ao longo do tempo. Por ocasião 
de uma chuva ou irrigação, a velocidade de infiltração é máxima no início do evento, e 
decresce rapidamente, de acordo com as condições do solo (BERNARDO, 1989). 

A água infiltrada e estocada no solo torna-se disponível à absorção pelas plantas e ao retorno 
para a atmosfera por evapotranspiração. A água que não retorna à atmosfera recarrega o 
reservatório de água subsuperficial ou subterrânea e daí, converge muito lentamente para as 
correntes de fluxos. Em solos com boa infiltração, o fluxo d’água subterrâneo pode alimentar 
os canais abertos (ou rios) durante longos períodos de estiagem. 
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Estando o empreendimento em fase de planejamento, é de fundamental importância o 
conhecimento, em termos quantitativos, das reservas hídricas disponíveis para o 
abastecimento, tendo em vista que no início da ocupação o abastecimento contará 
essencialmente com a utilização de poços tubulares profundos. 

2.1.2.8 Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico nas áreas de influência direta e indireta apresentam dois 
domínios bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas subterrâneas profundas. 
As águas subterrâneas rasas estão contidas no manto de cobertura, que recobre as rochas 
metamórficas, as quais integram o domínio das águas subterrâneas profundas, armazenando-
as e transmitindo-as (Tabela 2.19).  

Tabela 2.19: Resumo da classificação dos Domínios, Sistemas/Subsistemas aquíferos do DF, 
com respectivas vazões médias. 

Aquífero (sistema/subsistema) Médias das vazões (l/h) 

Aquíferos do Domínio Poroso (Águas Subterrâneas Rasas) 

Sistemas P1, P2, P3 e P4 < 800 

Aquíferos do Domínio Fraturado (Água Subterrâneas Profundas) 

Sistema Paranoá 

Subsistema S/A 12.500 

Subsistema A 4.000 

Subsistema Q3/R3 12.000 

Subsistema R4 6.000 

Subsistema PPC 9.000 

Sistema Canastra 

Subsistema F 7.500 

Subsistema F/Q/M 33.000 

Sistema Bambuí 5.500 

Sistema Araxá 3.000 

Em vermelho estão os aquíferos que ocorrem na área estudada. 

a) Hidrogeologia da Área de Influência Indireta – AII 

A hidrogeologia do Distrito Federal foi caracterizada por Campos (2004) tendo em vista os 
quatro conjuntos litológicos distintos que compõem o contexto geológico regional do DF: os 
grupos Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí, bem como suas respectivas coberturas de solos 
residuais ou coluvionares. 

Assim, as condições impostas pelos aspectos particulares e regionais desse arcabouço 
geológico propiciam o reconhecimento de dois grandes grupos de aquíferos, que 
correspondem ao Domínio Aquífero Poroso e o Domínio Aquífero Fraturado. 
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Figura 2.24: Domínios hidrogeológicos da AID e AII. 

No Distrito Federal os aquíferos do Domínio Poroso constituem os meios geológicos não 
consolidados (basicamente as coberturas Terciário-Quaternária – TQdl) cujas espessuras 
variam de poucos centímetros até 80 m, com predominância de espessuras entre 15 e 25 m. 
Esse domínio se caracteriza pela grande extensão e continuidade lateral e, de forma geral, 
pela homogeneidade. Os aquíferos relacionados a esse domínio são classificados como 
aquíferos livres e/ou suspensos. 

Sendo em geral rasos e livres, são facilmente alcançados pela perfuração de cacimbas, 
realizadas com ferramentas de mão, sendo moderadamente susceptíveis à contaminação por 
agentes externos, portanto não recomendados para o abastecimento público. Os volumes de 
água captados pelos poços rasos são sempre inferiores aos 800 - 1000 l/h. 

Os aquíferos do Domínio Fraturado são constituídos pelos meios rochosos, com a água 
ocupando os espaços definidos pelas descontinuidades ou planos de fraturas, micro-fraturas, 
diáclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas. 

Os aquíferos do Domínio Fraturado podem se comportar como aquíferos livres ou confinados, 
todavia de extensão lateral variável. São fortemente anisotrópicos e heterogêneos, 
compondo o sistema de águas subterrâneas profundas. O fator que controla a condutividade 
hidráulica dos aquíferos desse domínio é a densidade e a interligação das descontinuidades 
do corpo rochoso. 
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São alcançados por meio de poços tubulares profundos e apresentam vazões que variam de 
zero até valores superiores a 100.000 l/h, estando à média de vazões, todavia, situada entre 
os 5.000 e 12.000 l/h. 

b) Hidrogeologia do Domínio Poroso 

Aquífero associado ao manto de intemperismo, este domínio ocorre em três diferentes 
sistemas de aquíferos encontrados na área de influência indireta do parcelamento: P1, P2 e 
P4. 

Esta heterogeneidade deve-se principalmente ao tipo de solo existente (manto de 
intemperismo), que é condicionado pelos litotipos existentes na região e pela variação de 
declividade do terreno. O manto de cobertura desempenha um importante papel na 
hidrogeologia local, pois como apresenta boa porosidade e permeabilidade e, em geral, com 
boa condição de infiltração, constitui um bom aquífero poroso. 

A água recebida por este domínio aquífero, a partir da precipitação pluviométrica, pode seguir 
três caminhos:  

 ficar armazenada no próprio meio poroso;  

 alimentar fontes por fluxo de base ou  

 alimentar os aquíferos fraturados subjacentes, através da percolação pelas fraturas 
abertas. 

A água que fica no meio poroso será parte integrante das reservas anuais renováveis deste 
sistema aquífero; as águas do fluxo de base correspondem àquelas que alimentam os 
exultórios locais (fontes de contato e depressão) — possuem grande importância na 
manutenção de vazões das drenagens superficiais no período seco (maio a setembro) — e as 
águas de percolação vertical são aquelas que recarregam os sistemas aquíferos fissurais. 

As águas do domínio aquífero poroso são aproveitadas através de poços escavados (cisternas, 
cacimbas ou poços amazonas) de grande diâmetro e pequena profundidade (inferiores a 25 
metros). Contudo no caso de abastecimento urbano esses aquíferos não devem ser 
considerados, pois apresentam poços com vazões reduzidas e muito variáveis em função da 
sazonalidade climática, além de serem águas muito susceptíveis à contaminação. 

A principal fonte de recarga deste sistema é a precipitação pluviométrica. Os exutórios são 
representados por fontes e pela própria rede de drenagem superficial. Campos & Freitas-Silva 
(1999) classificam este sistema aquíferos baseados em sua espessura e permeabilidade de 
acordo com a Tabela 2.20 abaixo: 

Tabela 2.20: Características dos aquíferos do Domínio Poroso no DF. 

Sistema aquífero 
(domínio poroso) 

Condutividade 
hidráulica 

Transmissividade Tipos de solo 

P1 Elevada Elevada 
Latossolos arenosos e Areias 

quartzosas 

P2 Moderada Elevada Latossolos argilosos 
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Sistema aquífero 
(domínio poroso) 

Condutividade 
hidráulica 

Transmissividade Tipos de solo 

P3 Mediana Mediana 
Plintossolos e Latossolos 

argilosos 

P4 Baixa Baixa Cambissolos e litólicos 

Os aquíferos do Domínio Poroso são caracterizados pelos meios geológicos onde os espaços 
vazios totais (porosidade) são intergranulares, ou seja, a água ocupa os poros entre os 
minerais constituintes do corpo rochoso. Como no Distrito Federal não existem rochas 
sedimentares com espaços intersticiais, esse domínio e representado pelos solos, além do 
manto de alteração das rochas (saprolito) e por materiais acumulados em calhas de drenagens 
(aluviões). A importância local dos aquíferos desse domínio está vinculada a vários 
parâmetros, dos quais dois são destacados: a espessura saturada (b) e a condutividade 
hidráulica (K), ambas diretamente controladas pela geologia e pela geomorfologia de seu 
substrato. 

Em função dos parâmetros (b e K), esse domínio pode ser dividido em quatro sistemas de 
nominados PI, P2, P3 e P4. Os sistemas P1, P2 e P3 são caracterizados por grandes espessuras 
(>5 m) e condutividades hidráulicas respectivamente alta, média e baixa. O sistema P4 
caracteriza-se por pequenas espessuras (comumente menores que 1 metro, podendo 
alcançar 2,5 m) e condutividade hidráulica baixa.  

Esse domínio aquífero apresenta particularidades devido ao fato de representar a transição 
entre a zona vadosa (incluindo a região onde ocorrem as interações entre o meio externo e os 
aquíferos) e a zona saturada do aquífero (águas mais profundas). Essa porção também inclui 
a região onde se originam os processos de recarga dos aquíferos (rasos e profundos) a partir 
da infiltração pluviométrica. Uma importância adicional desse domínio está vinculada a 
manutenção da perenidade de drenagens no período de recessão de chuvas.  

Os exutórios desse domínio estão relacionados a fontes do tipo depressão ou contato, sendo 
sua vazão média controlada pelo tipo de regime de fluxo. As fontes relacionadas a fluxos 
regionais e intermediários apresentam vazões superiores a 2,0 l/s, enquanto as de fluxo local 
mostram vazões reduzidas e com amplas variações sazonais. Os aquíferos subjacentes, do 
domínio fraturado, também funcionam como importantes exutórios dos aquíferos do domínio 
poroso, pois são diretamente alimentados a partir da zona saturada contida nos solos e nas 
rochas alteradas. 

c) Hidrogeologia do Domínio Fraturado 

A área do empreendimento está localizada sobre rochas do Grupo Canastra, da Formação 
Serra do Landim. Este domínio é representado por sistemas de aquíferos livres, de restrita 
extensão lateral, com forte anisotropia, sendo responsável pelo armazenamento e circulação 
das águas subterrâneas profundas. 

Os aquíferos fraturados são aproveitados através de poços profundos e a recarga se faz 
através da percolação descendente de águas de precipitação pluviométrica, sendo favorecida 
pela foliação vertical dos filitos e dificultada pela restrita espessura do regolito presente e pelo 
elevado teor de argila. Outros fatores também são importantes no controle da recarga, tais 
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como: o relevo, o tipo de cobertura vegetal, espessura das coberturas de solos, condições de 
uso do solo e porcentagem de áreas urbanizadas. 

O Sistema Canastra apresenta uma densidade de fraturas abertas reduzida, uma vez que se 
trata de rochas com alta plasticidade, dificultando a permanência dos espaços secundários. 
Este tipo de rocha apresenta uma tendência geral de colmatação, ou seja, de fechamento e 
selamento das descontinuidades. As vazões máximas de poços tubulares destes aquíferos 
raramente alcançam 20.000 L/h, sendo as médias inferiores a 7.000L/h.  

d) Hidrogeologia da Área de Influência Direta – AID 

Na AID do parcelamento de solo Spiti podem ser observados representantes dos dois 
domínios (poroso e fraturado), tendo em vista as características da sua geologia. No entanto 
o domínio que predomina é o poroso, tendo em vista a presença de solo e a não ocorrência 
de afloramentos de rochas (Figura 2.25).  

Este sistema de aquífero foi identificado nos meios geológicos não consolidados (basicamente 
as coberturas Terciário-Quaternária – TQdl), caracterizados por coberturas pedogenizadas, 
formadas essencialmente por Latossolos e Cambissolos.  

Na AID, ocorrem o domínio Poroso dos Sistemas P4 e o domínio Fraturado do Sistema 
Canastra, Subsistema F (Figura 2.25 e Tabela 2.21) 

 

Figura 2.25: Mapa dos Domínios Hidrogeológicos Poroso e Fraturado na AID. 

A recarga dos aquíferos desses domínios se dá através do fluxo vertical e lateral de águas de 
infiltração a partir da precipitação pluviométrica, seja sobre as coberturas, seja diretamente 
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sobre as litologias protegidas por algum manto de intemperismo ou solo protegidos por 
camada vegetal. 

Considerando que a área em questão encontra-se sob forte pressão imobiliária, com um 
rápido crescimento na sua ocupação, é de se esperar que esses domínios, tanto o poroso 
como o fraturado, apresentem elevado risco de exposição à contaminação, uma vez que o 
domínio poroso, sobreposto ao outro, funciona como alimentador e como filtro depurador 
natural, que, dada à intensidade das interferências de superfície, pode perder a capacidade 
de atuar como um protetor da qualidade das águas mais profundas. 

Quanto à questão de risco de interferência no processo natural de recarga dos aquíferos, tem-
se que, no que reporta ao Domínio Poroso, as zonas de recarga se situam fora da área de 
estudo, portanto risco minimizado. No caso do Domínio Fraturado, a área em questão 
representa muito pouco em termos territoriais, não havendo forma de se ter prejuízo para os 
aquíferos desse domínio. 

Tabela 2.21: Resumo da classificação dos Domínios, Sistemas/Subsistemas aquíferos da AID, 
com respectivas vazões médias. 

Aquífero (sistema/subsistema) Médias das vazões (l/h) 

Aquíferos do Domínio Poroso (Águas Subterrâneas Rasas) 

Sistema P4 < 800 

Aquíferos do Domínio Fraturado (Água Subterrâneas Profundas) 

Sistema Canastra 

Subsistema F 7.500 

e) Condições de Recarga 

As áreas de recarga dos aquíferos presentes na área do empreendimento e imediações são 
formadas pelos terrenos sobrepostos a estes, cuja característica hidrogeológica pode ser 
considerada pouco eficiente, por se tratar, em sua maioria, de cambissolos com baixa 
capacidade de retenção específica, e baixa capacidade de infiltração. Outro fator que 
influencia o potencial de recarga desses aquíferos é o relevo, que se apresenta em padrão 
fortemente ondulado em locais próximos a calha do ribeirão Taboca. Essa condição 
proporciona aumento do escoamento superficial e consequente diminuição da taxa de 
infiltração. 

Há ainda a questão da ocupação das áreas de recarga interferindo no processo natural de 
alimentação, onde se verifica a diminuição progressiva da infiltração das águas de precipitação 
e o aumento considerável do fluxo superficial total. 

Há que se considerar também que as vazões nominais dos poços tubulares relacionados a este 
tipo de sistema raramente apresentam volumes elevados. Assim, sua explotação sem controle 
pode causar prejuízos para o meio natural. Para uma explotação racional devem ser 
considerados os seguintes aspectos: 

 Número de poços compatíveis com cada sistema aquífero, onde não é aconselhável 
uma densidade muito elevada para aquela área; e 
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 Observar os valores máximos de bombeamento que não coloque os aquíferos em risco 
de exaustão (vazões de segurança). 

O bombeamento de vazões superiores àquelas definidas pela segurança, certamente causará 
danos aos aquíferos, inclusive com risco de exaustão total dos sistemas fraturados. 

Foram identificados a partir dos dados disponíveis pelo SIAGAS-CPRM, 10 poços tubulares 
profundos cadastrados, presentes na AII (Figura 2.26 e Tabela 2.22). Na AID, não foram 
encontrados poços tubulares profundos cadastrados.  

 

Figura 2.26: Mapa com a localização dos poços tubulares profundos catalogados pela 
SIAGAS-CPRM na AID e AII e na proximidade imediata do Parcelamento de Solo Spiti. 

Tabela 2.22. Comportamento dos níveis estático e dinâmico e respectivas vazões de poços 
tubulares profundos na AII. 

Poços Identificação ND (M) NE (M) Vazão X Y 

01 RA SÃO SEBASTIÃO-DF 36,36 6,8 7,33 201582,75 8243797,5 

02 RA SÃO SEBASTIÃO-DF 68 6 2 201282,5781 8243978 

03 RA SÃO SEBASTIÃO-DF 78 38 8 201335,0938 8244501,5 

04 RA PARANOÁ-DF - - 2 200724,5625 8245632 

05 BRASÍLIA-DF 51 20 5 198809,5313 8244099 

06 RA SÃO SEBASTIÃO-DF 56 12 8 201822,5156 8243677,5 

07 RA PARANOÁ-DF 53 32 3 201074,0156 8246221 
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Poços Identificação ND (M) NE (M) Vazão X Y 

08 BRASÍLIA DF - - - 200705,0156 8244862,5 

09 RA PARANOÁ-DF - - 2 201199,2344 8245761 

10 RA JARDIM BOTÂNICO 83,7 21 2,25 201660,0469 8244690,5 

- Valores Médios 42,91 13,58 3,96 - - 

 

f) Qualidade da Água Subterrânea 

A qualidade da água subterrânea é um tópico relevante para o empreendimento, 
principalmente pelo fato de que o abastecimento de água previsto será através de poços 
tubulares profundos. Análises da qualidade destas águas serão realizadas em uma etapa 
posterior do projeto, quando os poços forem perfurados e as vazões encontradas estiverem 
de acordo com a demanda do parcelamento. Entretanto, buscou-se na literatura algumas 
informações acerca destas águas. 

De acordo com Joko (2002) as águas subterrâneas do sistema de abastecimento de São 
Sebastião podem ser classificadas com como bicarbonatadas cálcicas. Além disso, nos ânions  
há o domínio dos bicarbonatos, seguidos pelos carbonatos. Ocorrem proporções muito baixas 
de cloreto e sulfatos (menor do que 10%). Em relação aos cátions, predomínio o cálcio com 
70% de concentração seguido pelo magnésio (14% de concentração). Por fim, análises das 
concentrações de nitrato, sulfato, fosfato e cloretos não apresentaram indícios de 
contaminação do aquífero. O estudo ainda ressalta que a variação sazonal climática afeta 
apenas as concentrações, não afeta suas proporções relativas (Figura 2.27). 

 

Figura 2.27. Diagrama Piper de classificação das águas subterrâneas de São Sebastião 
(retirado de Santos e Matos, 2006) 

 

2.1.2.9 Qualidade da Água 

a) Parâmetros Físico-Químicos da Água  
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Os resultados obtidos na campanha realizada foram comparados entre pontos (P1, P2 e P3) a 
fim de se verificar como a qualidade da água se difere em cada ponto e como isso se relaciona 
com o empreendimento de forma geral. Para verificar se os valores dos parâmetros aferidos 
indicam inconformidades nas águas, os resultados foram comparados com os limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, que define os padrões para a classificação 
das águas. Devido aos usos preponderantes na região, os resultados das análises foram 
comparados com os parâmetros para enquadramento das águas na Classe 2, que são águas 
voltadas para abastecimento humano com tratamento convencional, proteção de 
comunidades aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, aquicultura e 
pesca (CONAMA, 2005). 

 Parâmetros de Medição Imediata (em campo) 

Todos os parâmetros registrados em campo apresentaram resultados dentro dos limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, demonstrando que, apesar dos pontos de 
amostragem apresentaram características de ambientes antropizados, apresentam uma boa 
qualidade da água quanto aos parâmetros oxigênio dissolvido, pH e turbidez (Tabela 2.23). 

Tabela 2.23. Resultados dos parâmetros de campo registrados durante o Diagnóstico da 
Qualidade das Águas Superficiais do parcelamento Spiti (dezembro de 2020). 

PARÂMETRO Unidade 
Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

P1 P2 P3 

Data 08/12/2020 07/12/2020 08/12/2020 

Matriz Água Superficial Água Superficial Água Superficial 

Oxigênio 
dissolvido  

mg/L >5,0 7,6 6,8 6,9 

pH  - 6,0 - 9,0 6,86 7,23 7,12 

Temp. 
Ambiente 

°C NR 31,8 27,3 31,9 

Temp. 
Amostra 

°C NR 24,5 23,5 25,6 

Turbidez NTU 100 7,5 8,6 11,3 

Obs.: Valores de Referência de acordo com a Resolução CONAMA 357/05. 

 Parâmetros Analisados em Laboratório 

Com relação aos parâmetros analisados em laboratório, as inconformidades aos limites 
preconizados pela Resolução CONAMA 357/2005 foram atribuídas ao nitrogênio total, fósforo 
total e coliformes termotolerantes. Estes parâmetros são utilizados para avaliação da 
qualidade ambiental de um corpo hídrico. As inconformidades supracitadas serão melhor 
descritas nos tópicos referente a cada parâmetro. A Tabela 2.24 apresenta todos os resultados 
registrados na campanha realizada em dezembro/2020 (período chuvoso) e os limites 
preconizados pela referida resolução.  
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Tabela 2.24. Resultados dos parâmetros analisados em laboratório do Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento Spiti (dezembro/2020). 

PARÂMETRO Unidade 
Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 
 

P1 P2 P3  

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L NR 8 3 6  

Sólidos Totais mg/L NR 50 51 140  

Nitrogênio Total mg/L 2,18 2,48 2,53 1,34  

Coliformes Totais NMP/100ml NR 790 160000 92000  

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 490 160000 9200  

Fósforo Total mg/L 0,1 0,04 0,05 0,13  

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L 5 0,4 0,2 0,3  

Cor Verdadeira mgPt/L 75 38,6 22,9 63,4  

Nitrito Total mg/L 1 <0,01 0,01 <0,01  

Nitrato Total mg/L 10 2,30 2,40 1,01  

Obs.: Valores de Referência de acordo com a Resolução CONAMA 357/05.   

b) Discussão dos Parâmetros 

 Temperatura do ar e temperatura da água 

A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático, condicionando 
e influenciando uma série de variáveis físico-químicas (ESTEVES, 2011). Pequenas variações 
de temperatura fazem parte do regime climático normal, dependendo de variações sazonais 
e horários do dia. A temperatura é um dos fatores físicos mais expressivos a ser determinado: 
quando a alteração da temperatura de um corpo hídrico é tão significativa a ponto de alterar 
a sua qualidade, ela passa a ser caracterizada como poluição térmica (PERCEBON et al., 2005). 

A temperatura do ar nos pontos analisados apresentou valores típicos de ambientes tropicais, 
com valores variaram de 27,3 °C (P2) a 31,9 °C (P3) (Tabela 2.25 e Figura 2.28). Com relação a 
temperatura da água os valores variaram de 23,5 °C (P2) a 25,6 °C (P3) (Tabela 2.26 e Figura 
2.29). Os valores médios de temperatura correspondem a 30,3°C (Temperatura ambiente) e 
24,5°C (temperatura água) (Tabela 2.27). 

O Teste de T indicou que há diferenças significativas nos valores de temperatura do ar ao longo 
dos pontos amostrados (p=0,0025). O mesmo cenário foi observado para a temperatura da 
amostra (p=0,0006), demostrando que as diferenças registradas foram estatisticamente 
significativas e possivelmente influenciada por horários, amostragens e características 
ambientais dos trechos monitorados.  

Tabela 2.25. Temperatura do ar nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento de solo Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 31,8 °C 27,3 °C 31,9 °C 
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Figura 2.28. Temperatura do ar nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Tabela 2.26. Temperatura da água nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 24,5 °C 23,5 °C 25,6 °C 

 

Figura 2.29. Temperatura da água nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento Spiti (dezembro/2020). 

Tabela 2.27. Média e desvio padrão por campanha durante o diagnóstico do parcelamento 
(dezembro/2020). 

Campanha   Temp. Ar Temp. Água 

dez/20 Média 30,3 °C  24,5 °C 
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Campanha   Temp. Ar Temp. Água 

Desvio Padrão 2,6 1,1 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) está intimamente relacionada à população de 
microrganismos heterotróficos no ecossistema. É um parâmetro de fundamental importância 
na caracterização do grau de poluição de um corpo de água por inferência da quantidade de 
matéria orgânica presente (Agência Nacional das Águas, 2013). Os parâmetros DQO 
(Demanda Química de Oxigênio) e DBO (Demanda Biológica de Oxigênio) são processos de 
análises que relacionam a presença de matéria orgânica no corpo d’água. Essas análises se 
destinam a caracterizar a biomassa orgânica presente na água, que tem implicações nas 
condições de aerobiose do meio aquático, e são indicadores consagrados de poluição por 
dejetos orgânicos. 

Com relação aos valores de DBO, as concentrações variaram de 0,2 mg/L (P2) a 0,4 mg/L (P1)., 
valores dentro do limite recomendado pela Resolução CONAMA 357/05, que determina 
valores de até 5 mg/L para o parâmetro DBO (Tabela 2.28 e Figura 2.30). Foi registrado um 
valor médio de DBO de 0,3 mg/L para área de estudo (Tabela 2.30). 

O Teste de T indicou que os valores registrados para DBO ao longo dos pontos de amostragem 
são significativamente diferentes (p=0,0350). No entanto, todos os valores estiveram bem 
abaixo do limite preconizado pela referida resolução, com o maior valor de DBO foi atribuído 
ao P1 (tributário que desagua no ribeirão Papuda).  

Tabela 2.28. DBO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 0,4 mg/L 0,2 mg/L 0,3 mg/L 
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Figura 2.30. DBO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Já com relação aos valores de DQO, as concentrações variaram de 3 mg/L (P2) a 8 mg/L (P1) 
(Tabela 2.29 e Figura 2.31). A Resolução CONAMA 357/05 não determina um valor limite para 
o parâmetro DQO. O valor médio de DQO correspondeu a 5,67 mg/L (Tabela 2.30). O Teste de 
T indicou que os valores registrados ao longo dos pontos de amostragem não são 
significativamente diferentes entre os valores de DQO e pontos de coleta (p=0,0599). 

Tabela 2.29. DQO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 8 mg/L 3 mg/L 6 mg/L 

 

Figura 2.31. DQO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do emprrendimento Spiti (dezembro/2020). 
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Tabela 2.30. Média e desvio padrão de DDO e DQO durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha   DBO DQO 

dez/20 
Média 0,3 mg/L 5,7 mg/L 

Desvio Padrão 0,1 2,5 

 Turbidez (NTU) e Cor Verdadeira  

A turbidez da água ocorre devido à dispersão dos raios luminosos, causada pela presença de 
partículas em suspensão, tais como: silte, massas coloidais, microrganismos etc. (BRANCO, 
1978; WETZEL & LIKENS, 2002). Em resumo, indica a capacidade da água em dispersar a 
radiação luminosa. O aumento da turbidez da água pode comprometer direta ou 
indiretamente os múltiplos usos de um ecossistema aquático.  

Para a turbidez, os valores observados variaram de 7,5 NTU (P1) a 11,3 NTU (P3) (Tabela 2.31 
e Figura 2.32). O limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 é de até 100 NTU, 
portanto não foram registradas inconformidades, os valores estão bem abaixo do limite 
estabelecido.  

O Teste de T indicou que os valores registrados para turbidez ao longo dos pontos de 
amostragem são significativamente diferentes (p=0,0148). A turbidez apresentou valor médio 
de 9,1 NTU, com maiores concentrações registradas para o ponto P3 localizado no tributário 
que desagua no ribeirão Papuda (Tabela 2.32) 

Tabela 2.31. Turbidez nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 7,5 NTU 8,6 NTU 11,3 NTU 

 

Figura 2.32. Turbidez nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 
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Tabela 2.32. Média e desvio padrão da turbidez durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais parcelamento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 9,1 NTU 2,0 

A cor é uma característica da água devido à existência de substâncias dissolvidas em solução 
que absorvem luz na parte visível do espectro. Esta pode derivar da presença de íons metálicos 
(ferro e manganês), de plâncton, de algas, de húmus, de ligninas e produtos de sua 
decomposição e efluentes industriais (MACEDO, 2000). 

Para o parâmetro cor verdadeira, os valores observados variaram de 22,9 mg/L (P2) a 63,4 
mg/L (P3) (Tabela 2.33 e Figura 2.33). O limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 
é de até 75 mg/L, portanto não foram registradas inconformidades.  

O Teste de T indicou que os valores registrados para cor verdadeira ao longo dos pontos de 
amostragem não apresentam diferenças significativas (p=0,0717). A média dos valores 
registrados corresponde a 41,6 mg/L, assim como para turbidez o maior valor de cor foi 
atribuída ao ponto P3 (Tabela 2.34). 

Tabela 2.33. Cor verdadeira nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 38,6 mg/L 22,9 mg/L 63,4 mg/L 

 

Figura 2.33. Cor verdadeira nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento Spiti (dezembro/2020). 
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Tabela 2.34. Média e desvio padrão da cor verdadeira durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 41,6 mg/L 20,4 

 Sólidos Totais 

Em um corpo hídrico, os sólidos podem ser divididos em sólidos suspensos e sólidos 
dissolvidos, as duas formas somadas representam a fração de sólidos totais. A concentração 
de sólidos nos ecossistemas aquáticos lóticos está fortemente relacionada a todas as 
impurezas encontradas ao longo do curso d’água, com exceção dos gases (ESPÍNDOLA et al., 
2000). Este parâmetro compreende todas as substâncias orgânicas e inorgânicas particuladas 
e dissolvidas num líquido, sejam nas formas moleculares, ionizadas ou coloidais que formam 
uma solução verdadeira. É um parâmetro inerente à qualidade da água, pois avalia a 
quantidade total dos constituintes minerais e orgânicos presentes na água, por unidade de 
volume. 

Avaliando-se os resultados registrados para sólidos totais na área de influência do estudo, os 
valores variaram de 50 mg/L (P1) a 140 mg/L (P3), corroborando com os resultados 
encontrados para turbidez e cor verdadeira com maiores valores para o ponto P3 (Tabela 
2.35e Figura 2.34).  

O Teste de T indicou que os valores registrados ao longo dos pontos de amostragem não 
apresentam diferenças significativas (p=0,1147). Apesar do maior valor registrado para o 
ponto P3, a média dos valores registrados corresponde a 80,33 mg/L (Tabela 2.36). 
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Tabela 2.35. Sólidos totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento. 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 50 mg/L 51 mg/L 140 mg/L 

 

Figura 2.34. Sólidos totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais parcelamento Spiti (dezembro/2020). 

Tabela 2.36. Média e desvio padrão de sólidos totais durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 80,3 mg/L 51,7 

 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais é devida diretamente a seus 
efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. O efeito indireto é também muito importante, 
em que determinadas condições de pH podem contribuir para a precipitação de elementos 
químicos tóxicos como metais pesados. Ademais, outras condições podem exercer efeitos 
sobre as solubilidades de nutrientes (CETESB, 2011).  

Os valores variaram de 6,86 (P1) a 7,23 (P2), apresentando resultados em conformidades aos 
limites preconizados pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que determina valores entre 6 a 
9. A Tabela 2.37 e a Figura 2.35 apresentam os valores de pH registrados ao longo dos pontos 
amostrados na área de influência do projeto Spiti. 

O Teste de T indicou diferenças significativas entre os valores de pH ao longo dos pontos de 
amostragem (p=0,0002) e o valor médio registrado para o parâmetro pH no foi de 7,1 (Tabela 
2.38) 
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Tabela 2.37. pH nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 6,86 7,23 7,12 

 

Figura 2.35. pH nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Tabela 2.38. Média e desvio padrão do pH durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Período Média Desvio Padrão 

dez/20 7,1 0,2 

 Oxigênio Dissolvido 

O oxigênio é um dos mais importantes elementos na dinâmica e caracterização de 
ecossistemas aquáticos e suas principais fontes para a água são a atmosfera e a fotossíntese 
(ESTEVES, 2011). Os teores de oxigênio dissolvido são importantes indicadores do 
funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Considerado como de grande importância nas 
avaliações de qualidade da água, o teor desse gás obtido em um determinado momento 
quantifica o balanço entre a produção fotossintética, o suprimento atmosférico e o consumo 
ocasionado por processos metabólicos (KALFF,2002).  

O oxigênio dissolvido é o componente mais importante na superfície da água que inicia os 
processos de autopurificação, contribuindo assim para a manutenção dos organismos 
aquáticos. A quantidade de oxigênio dissolvido (OD) em um corpo d'água caracteriza-se por 
ser um dos principais parâmetros indicadores da qualidade da água, sendo um fator 
determinante para a proliferação e manutenção da vida de seres aquáticos superiores, que se 
utilizam deste oxigênio no processo de respiração (PINTO et al., 2010). 
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Considerando os valores de oxigênio dissolvido para área do futuro empreendimento, os 
valores variaram de 6,8 mg/L (P2) a 7,4 mg/L (P1) (Tabela 2.39 e Figura 2.36), Diante disso, os 
valores encontrados foram compatíveis ao estabelecido na Resolução CONAMA 357/05, que 
determina valores acima de 5 mg/L para o oxigênio dissolvido.  

O Teste de T indicou diferença significativa entre os valores de oxigênio dissolvido aos pontos 
de amostragem (p=0,0013). No entanto, as variações registradas são esperada em se tratando 
de ambientes hídricos. O maior valor foi registrado no P1 e o valor médio atribuído ao OD foi 
de 7,1 mg/L (Tabela 2.40).  

Tabela 2.39. Oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 7,6 mg/L 6,8 mg/L 6,9 mg/L 

 

Figura 2.36. Oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Tabela 2.40. Média e desvio padrão do oxigênio dissolvido durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 7,1 0,4 

 Fósforo Total  

Os compostos nitrogenados e principalmente fosfatados possuem grande importância para 
formação da estrutura celular dos organismos (WETZEL & LIKENS, 2002). Como a 
disponibilidade desses compostos é geralmente menor que a demanda biológica dos 
organismos, a concentração deles na água pode ser um fator importante para limitar ou 
regular a densidade de populações e consequentemente a produção de biomassa de 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

P1 P2 P3

O
D

 (
m

g/
L)

Pontos Amostrais

Conama 357/05



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 101 007501-310RT-001-00 

organismos aquáticos (LAMPERT & SOMMER, 2007). Portanto, ambos possuem grande 
influência na produtividade de ecossistemas aquáticos. 

O fósforo é um elemento de extrema importância considerando a eutrofização artificial dos 
corpos de água e sua relação com o sistema biológico. Em comparação com os demais 
nutrientes, o fósforo é o menos abundante e, portanto, é o fator mais limitante na 
produtividade primária. O fósforo faz parte das moléculas essenciais para a vida (ANA, 2013). 
O elemento fósforo na natureza é proveniente da dissolução dos solos e decomposição de 
matéria orgânica, já sua ocorrência antrópica pode advir do uso de fertilizantes, despejos 
domésticos e industriais, detergentes e excrementos animais. O fósforo quando em excesso 
em um curso d’agua pode possibilitar um supercrescimento de algas, podendo causar 
eutrofização (DANELON et al., 2012).  

Considerando os dados registradas para fósforo total, os valores variaram de 0,04 mg/L (P1) a 
0,13 mg/L (P3) (Tabela 2.41 e Figura 2.37). Foi registrada inconformidade ao valor registrado 
no ponto P3 (tributário que desagua no ribeirão Papuda), a Resolução CONAMA nº 357/2005 
determina valor de até 0,1 mg/L para ambientes lóticos. A presença do fósforo em 
concentrações mais elevadas, pode ser resultante, principalmente, das descargas de esgotos 
sanitários, efluentes industriais, e águas drenadas pela chuva de áreas urbanas e áreas 
agrícolas onde ocorre o carreamento de fertilizantes, corroborando para o aumento excessivo 
de fosforo na água (CETESB, 2016).  

O Teste de T indicou que os valores registrados para fósforo ao longo dos pontos de 
amostragem não foram estatisticamente significativos (p=0,11610), apesar do maior 
registrado para o ponto P3, o valor médio atribuído ao fósforo foi de 0,07 mg/L (Tabela 2.42). 

Tabela 2.41. Fósforo total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do projeto Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 0,04 0,05 0,13 
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Figura 2.37. Fósforo total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Tabela 2.42. Média e desvio padrão do fósforo total durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 0,7 0,0 

 Nitrato, Nitrito e Nitrogênio total  

Com relação ao nitrogênio no funcionamento dos ecossistemas, a sua participação foi 
atribuída na formação de proteínas, um dos componentes básicos da biomassa. Dentre as 
diferentes formas, os teores de nitrato e do íon amônio assumem grande importância nos 
ecossistemas aquáticos, uma vez que representam as principais fontes de nitrogênio para os 
produtores primários. O nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrogênio 
orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato (ESTEVES, 2011).  

O Nitrato, composto de nitrogênio e oxigênio, representa uma das principais fontes de 
nitrogênio para os produtores primários (ESTEVES, 2011), assumindo grande importância nos 
ecossistemas aquáticos. O Nitrato pode ser encontrado no ar, no solo, na água, em plantas e 
nos dejetos animais. O homem também adiciona nitrato ao ambiente através dos fertilizantes.  

Considerando os resultados de nitrato, os valores variaram de 1,01 mg/L (P3) a 2,40 mg/L (P2). 
Todos os resultados observados apresentaram concentrações dentro do limite preconizado 
pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que determina valores de até 10 mg/L (Tabela 2.43 e 
Figura 2.38). 

O Teste de T indicou que os valores registrados para nitrato ao longo dos pontos de 
amostragem  não apresentam diferenças significativas (p=0,0511), demonstrando pouca 
variações entre os ambientes monitorados. O valor médio registrado para o nitrato foi de 1,90 
mg/L (Tabela 2.44). 
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Tabela 2.43. Nitrato nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 2,3 mg/L 2,4 mg/L 1,01 mg/L 

 

Figura 2.38. Nitrato nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Tabela 2.44. Média e desvio padrão do nitrato durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 1,9 mg/L 0,8 

O nitrito é um composto intermediário do processo de nitrificação, em que a amônia é 
transformada (oxidada) por bactérias para nitrito (NO2) e a seguir para nitrato (NO3), sendo 
tóxico para muitos organismos dependendo da concentração (ANA, 2013). 

Em altas concentrações, o nitrito é extremamente tóxico à maioria dos organismos aquáticos. 
O nitrito, quando presente na água de consumo humano, tem um efeito mais rápido e 
pronunciado do que o nitrato (ANA, 2013).  

A Resolução CONAMA nº 357/2005, estabelece que, para rios de Classe 2, a concentração de 
nitrito deverá ser menor do 1 mg/L. Considerando os resultados registrados, os valores 
variaram de <0,01 mg/L (P1 e P3) a 0,01 mg/L (P2) (Tabela 2.45 e Figura 2.39). Importante 
salientar que o limite de detecção do equipamento equivale a 0,01 mg/L, valores menores não 
são quantificados (<0,01 mg/L). Os resultados apresentados estão em conformidade ao limite 
preconizado pela Resolução CONAMA nº 357/05.  

Não foi realizado análise estatística para o referido parâmetro, pois os valores registrados não 
apresentaram variância. 
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Tabela 2.45. Nitrito nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 <0,01 mg/L 0,01 mg/L <0,01 mg/L 

 

Figura 2.39. Nitrito nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Quanto ao nitrogênio total, os valores variaram de 1,34 mg/L (P3) a 2,53 mg/L (P2) (Tabela 
2.46 e Figura 2.40). Os pontos P1 e P2 apresentaram valores inconformes ao limite 
preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005. A referida Resolução estabelece que para 
rios de Classe 2 a concentração de Nitrogênio total deverá ser menor do 2,18 mg/L. Os 
resultados podem indicar uma contaminação dos tributários supracitados por esgotos 
domésticos e industriais. 

O Teste de T indicou que os valores registrados para nitrogênio total ao longo dos pontos de 
amostragem apresentaram diferenças significativas (p=0,032092). Com maiores 
concentrações para os pontos P1 e P2, considerando um valor médio de 2,12 mg/L para 
nitrogênio total  (Tabela 2.47). 

Tabela 2.46. Nitrogênio total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 2,48 mg/L 2,53 mg/L 1,34 mg/L 
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Figura 2.40. Nitrogênio total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Tabela 2.47. Média e desvio padrão do nitrogênio total durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 2,1 mg/L 0,7 

 Coliformes totais e Coliformes termotolerantes  

Os coliformes totais indicam presença de bactérias na água que não necessariamente 
representam problemas para a saúde. De acordo com Ruas (2009), essas bactérias não são de 
origem exclusivamente fecal e podem ser encontradas na vegetação e no solo. Ainda de 
acordo com o mesmo autor, o aumento da concentração deste parâmetro pode estar 
associado à ocorrência de chuvas, com a contribuição de coliformes da bacia de drenagem 
pela ação das águas pluviais. A Resolução Conama 357/05 não estabelece limite para esse 
parâmetro.  

Já os coliformes termotolerantes, de acordo com a CETESB, são definidos como 
microrganismos do grupo coliforme capazes de fermentar a lactose a 44-45°C, sendo 
representados, principalmente, pela Escherichia coli e por algumas bactérias dos gêneros 
Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Dentre esses microrganismos, somente a E. coli é de 
origem exclusivamente fecal, estando sempre presente em densidades elevadas nas fezes de 
humanos, mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não 
tenham recebido contaminação fecal. Os demais podem ocorrer em águas com altos teores 
de matéria orgânica, em material vegetal ou em solo em processo de decomposição. A 
presença dessas bactérias na água é indicativa da presença de organismos patogênicos. 

A presença de coliformes termotolerantes na água indica poluição, com o risco potencial da 
presença de microrganismos patogênicos e sua ausência é evidência de uma água 
bacteriologicamente potável, uma vez que são mais resistentes na água que as bactérias 
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patogênicas de origem intestinal. A principal fonte de coliformes fecais para as águas é o 
despejo de esgoto, principalmente doméstico, sem tratamento prévio. 

Como o grupo dos coliformes totais inclui gêneros que não são de origem exclusivamente 
fecal, isto limita sua aplicação como indicador específico de contaminação fecal. O 
reconhecimento deste fato levou ao desenvolvimento de métodos de enumeração de um 
subgrupo de coliformes denominados coliformes fecais (termotolerantes), os quais são 
diferenciados dos coliformes totais pela sua capacidade de fermentar a lactose em 

temperatura elevada (44,5 0,2°C). Os coliformes termotolerantes são um grupo de bactérias 
indicadoras de organismos originários predominantemente do trato intestinal humano e de 
outros animais.  

Considerando os resultados dos coliformes totais registrados, os valores variaram de 790 
NMP/100mL (P1) a 160.000 NMP/100mL (P2) (Tabela 2.48 e Figura 2.41). O Teste de T indicou 
que os valores registrados ao longo dos pontos de amostragem não apresentam diferenças 
significativas (p= 0,209), apresentando valor médio de 46.395 NMP/100mL para coliformes 
totais (Tabela 2.50). 

Os valores para coliformes termotolerantes variaram de 490 NMP/100mL (P1) a 160.000 
NMP/100mL (P2) (Tabela 2.49 e Figura 2.42). Os pontos P2 e P3 apresentaram valores 
inconformes ao limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005 (1.000 NMP/100 mL), 
apresentando maior concentração no ponto P2 e valor médio de 56.563,33 NMP/100 mL 
(Tabela 2.50). Os coliformes termotolerantes que representam a presença da Escherichia coli 
na água é indicativa da presença de organismos patogênicos, presente em número elevado 
nas fezes humanas e de animais. Quando encontrados na água, significa que ela recebeu 
esgotos domésticos, podendo conter micro-organismos causadores de doenças. 

O Teste de T indicou que os valores registrados para coliformes termotolerantes ao longo dos 
pontos de amostragem não apresentam diferenças significativas (p=0,3887). 

Tabela 2.48. Coliformes totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento de solo urbano Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 790 NMP/100mL 160000 NMP/100mL 92000 NMP/100mL 
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Figura 2.41. Coliformes totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Tabela 2.49. Coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 490 NMP/100mL 160000 NMP/100mL 9200 NMP/100mL 

 

Figura 2.42. Coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico 
da Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 
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Tabela 2.50. Média e desvio padrão de coliformes totais e coliformes termotolerantes durante 
o Diagnóstico da Qualidades das Águas Superficiais do projeto Spiti (dezembro/2020). 

Campanha   Coliformes totais Coliformes termotolerantes 

dez/20 
Média 84263,3 NMP/100mL 56563,3 NMP/100mL 

Desvio Padrão 79886,5 89684,6 

 Índice de Qualidade da Água - IQA 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) foi elaborado em 1970 pelo National Sanitation 
Foundation (NSF), dos Estados Unidos, a partir de uma pesquisa de opinião realizada com 
especialistas em qualidade de águas. Nessa pesquisa, cada especialista indicou os parâmetros 
a serem avaliados, seu peso relativo e a condição em que se apresenta cada parâmetro. No 
Brasil, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) de São Paulo utiliza, 
desde 1975, uma versão do IQA adaptada da versão original do National Sanitation 
Foundation. 

Os índices foram desenvolvidos para sintetizar, de forma numérica, o estado de conservação 
de um dado objeto de estudo. O cálculo do IQA leva em consideração diversos parâmetros de 
qualidade, tanto biológicos quanto químicos, e reflete a contaminação do corpo d’água por 
esgotos sanitários e por outros materiais orgânicos, por nutrientes e por sólidos (Agência 
Nacional das Águas, 2012). A informação transmitida por meio de índices de qualidade de 
água deve ser utilizada na avaliação média, de longo prazo, das condições de qualidade em 
determinados cursos d’água. Para a identificação de problemas específicos de qualidade de 
um determinado corpo hídrico e estudos mais detalhados, torna-se necessária a avaliação 
individual dos parâmetros de interesse, conforme vem sendo apresentado ao longo do 
relatório (PORTO, 1991). As variáveis utilizadas em seu cálculo, favorecem a interpretação, 
compreensão e divulgação dos resultados, no entanto, há uma perda na interpretação das 
variáveis individuais. Além disso, os efeitos originários de outras fontes de poluentes não são 
representados, tendo em vista que este índice foi desenvolvido para avaliar o impacto dos 
esgotos domésticos nas águas de abastecimento público (IGAM, 2004).  

Para realização do cálculo do IQA, levaram-se em consideração os seguintes parâmetros: OD, 
temperatura, coliformes termotolerantes, pH, sólidos totais, DBO, nitrogênio, fósforo e 
turbidez. Segundo o IQA, pelas orientações da CETESB (2011), os corpos hídricos nos pontos 
avaliados foram classificados como água de REGULAR a BOA QUALIDADE. Os valores variam 
de 49,65 (P2) a 71,58 (P3) (Tabela 2.51 e Figura 2.43). 

O Teste de T indicou que os valores registrados para o IQA ao longo dos pontos de amostragem 
apresentam diferenças significativas (p=0,011518), sendo o maior valor atribuído ao ponto P1 
e valor médio de IQA de 59,45 para os corpos hídricos da área de estudo (Tabela 2.52). 
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Tabela 2.51. IQA nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento Spiti (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 71,58 49,65 57,13 

 

Figura 2.43. IQA nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento Spiti (dezembro/2020). 

Tabela 2.52. Média e desvio padrão do IQA durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 59,45 6,44 

c) Considerações Finais 

Diante dos resultados apresentados, considerando a realização de uma campanha 
contemplando o período chuvoso (dezembro de 2020), com amostragens realizadas em três 
pontos de coleta, a discussão dos resultados está a seguir. Foram registradas inconformidade 
aos parâmetros nitrogênio total, fósforo total e coliformes termotolerantes. As 
inconformidades supracitadas possivelmente foram influenciadas pelo período chuvoso e 
também por aportes de esgotos domésticos e industriais existentes na bacia de estudo. Os 
demais parâmetros apresentaram concentrações dentro dos limites preconizados pela 
Resolução CONAMA 357/05. 

Segundo o Teste de T, foram evidenciadas diferenças significativas para maioria dos 
parâmetros em relação aos pontos de amostragem (espacial). Demonstrando assim, que os 
corpos hídricos monitorados apresentam cenários diferentes para a qualidade das águas 
superficiais na área de estudo.  

O Índice de Qualidade da Água – IQA classificou os corpos hídricos como qualidade REGULAR 
a BOA, com apenas o ponto P5 com classificação de BOA QUALIDADE.  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

P1 P2 P3

IE
T

Pontos Amostrais

Péssima Ruim Regular Boa Ótima



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 110 007501-310RT-001-00 

Em um contexto geral, é importante ressaltar que a área de estudo está inserida em uma 
matriz de degradação ambiental, ou seja, diversas atividades antrópicas no entorno já 
potencializam de forma negativa a qualidade da água dos corpos hídricos monitorados. Sendo 
assim, se faz necessário a realização de estudos de monitoramento ambiental a longo prazo 
da qualidade das águas superficiais nas fases de implantação e operação do empreendimento, 
visando assim a avaliação da qualidade ambiental dos corpos hídricos. 

2.1.2.10 Clima e condições meteorológicas 

a) Pluviometria 

Como acontece na maior parte do Bioma Cerrado, o clima da região onde será localizado o 
parcelamento Spiti é do tipo tropical úmido e sub úmido, quente e sub quente. As 
precipitações médias anuais são bastante expressivas, variando de 1.300 a 2.000 mm. 
Entretanto, observa-se uma má distribuição das chuvas ao longo do ano, com predomínio de 
uma estação seca e fria e outra úmida e quente, bem característico dos chapadões do interior 
do Planalto Brasileiro. 

O início do período chuvoso ocorre por volta de outubro e se estende até abril, quando, a 
partir deste mês, começa a se firmar o período seco, o qual se prolonga até setembro. De 
novembro a março observa-se o período de maior concentração de chuvas, mas é em 
dezembro que se registram os maiores índices pluviométricos. 

Na Figura 2.44 é apresentado um histograma dos totais pluviométricos dos dados coletados 
na estação pluviométrica ETA Cabeça do Veado, código 01547019 localizada nas coordenadas 
UTM , FUSO 23L -195.277,57/8.241.066,88 , sobre uma altitude de 1.064 metros, com dados 
disponíveis de 07/1978 a 09/2018 (Tabela 2.53). A estação é de responsabilidade da CAESB, 
trata-se da estação com dados disponíveis mais próxima da bacia estudada em questão. 

Tabela 2.53: Totais pluviométricos mensais da estação ETA Cabeça de Veado. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez T.A. 

1978       3.0 0.0 
32.
4 

110.7 163.5 188.6  

1979 248.2 181.0 296.6 111.0 49.0 0.0 0.0 18.5 
67.
2 

119.0 188.8 270.7 
155
0.0 

1980 304.8 371.4 62.1 118.3 38.1 16.8 0.0 0.0 
68.
3 

24.9 291.7 349.0 
164
5.4 

1981 246.5 90.1 247.2 108.9 10.3 29.7 
14.
7 

12.0 9.3 322.8 340.8 187.2 
161
9.5 

1982 424.8 32.0 237.8 117.0 142.1 0.0 0.7 38.1 
54.
7 

122.3 264.9 222.7 
165
7.1 

1983 414.2 288.0 351.1 45.3 50.8 0.0 
26.
3 

0.0 
39.
8 

220.8 304.1 284.6 
202
5.0 

1984 76.0 67.8 89.4 105.3 0.0 0.0 0.0 37.3 
71.
1 

146.3 107.1 161.7 
862.

0 

1985 330.3 154.3 268.5 118.4 22.9 0.0 0.0 0.0 
82.
4 

135.5 159.9 372.2 
164
4.4 

1986 207.5 77.0 58.2 90.0 13.1 0.1 
67.
7 

63.0 9.9 80.1 206.4 238.1 
111
1.1 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez T.A. 

1987 165.4 160.3 167.6 236.4 69.4 0.8 0.0 0.0 
61.
0 

97.9 350.9 315.7 
162
5.4 

1988 128.8 277.4 302.0 126.0 12.4 4.8 0.0 0.0 6.4 199.0 173.6 300.0 
153
0.4 

1989 180.7 165.7 169.8 29.6 0.0 44.8 
13.
2 

57.6 
47.
3 

168.3 288.4 416.3 
158
1.7 

1990 115.5 80.1 105.5 69.2 55.0 0.0 
64.
4 

19.6 
80.
4 

130.7 128.4 52.9 
901.

7 

1991 245.3 203.7 293.5 107.8 13.8 0.0 0.0 0.0 
12.
6 

66.2 333.7 322.4 
159
9.0 

1992 222.8 222.5 116.0 183.5 9.2 0.0 0.0 28.6 
54.
0 

148.6 282.9 264.0 
153
2.1 

1993 193.7 242.5 54.2 72.6 48.6 19.8 0.0 25.7 
64.
2 

48.7 161.0 407.0 
133
8.0 

1994 267.1 148.5 426.9 135.5 39.4 21.4 0.0 0.0 0.0 61.0 350.6 319.9 
177
0.3 

1995 258.4 242.8 251.6 290.6 38.8 0.0 0.0 0.0 4.2 82.5 240.9 308.6 
171
8.4 

1996 92.0 178.3 299.1 105.6 18.8 0.0 0.0 57.1 
55.
6 

38.9 247.4 229.4 
132
2.2 

1997 341.4 88.2 332.0 142.2 50.6 14.0 0.0 0.0 
51.
4 

40.0 173.2 234.3 
146
7.3 

1998 232.6 242.7 213.4 63.2 14.8 0.0 0.0 5.2 0.4 157.8 311.1 139.2 
138
0.4 

1999 68.5 85.9 236.3 61.5 0.0 1.1 0.0 0.0 
97.
9 

187.5 343.4 174.4 
125
6.5 

2000 84.7 145.7 274.2 156.9 6.3 0.0 1.1 51.7 
116
.4 

107.5 238.0 173.9 
135
6.4 

2001 75.9 103.8 184.1 97.1 24.1 0.0 6.3 30.3 
40.
4 

143.7 193.7 211.8 
111
1.2 

2002 185.0 177.1 135.4 52.0 41.6 0.0 5.4 33.2 
110
.3 

23.0 139.3 157.9 
106
0.2 

2003 191.4 31.7 86.9 36.4 35.8 0.0 0.0 49.2 
19.
1 

128.6 250.6 146.0 
975.

7 

2004 294.6 222.5 212.6 137.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 138.1 72.9 123.3 
120
2.5 

2005 168.1 273.9 435.1 53.2 26.6 0.0 0.0 44.1 
28.
2 

63.1 298.2 429.0 
181
9.5 

2006 122.3 224.3 295.0 134.8 109.3 21.4 3.2 4.7 
33.
8 

384.8 109.5 177.1 
162
0.2 

2007 314.9 225.9 53.1 57.0 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 19.7 274.5 244.8 
119
3.5 

2008 266.8 286.8 231.8 147.8 4.1 0.0 0.0 2.2 
38.
5 

19.1 289.5 199.0 
148
5.6 

2009 218.5 107.8 126.3 176.2 20.1 15.9 0.2 47.6 
68.
5 

301.4 174.8 284.4 
154
1.7 

2010   167.1 138.1 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 226.0 185.1   

2011 122.4  279.7 128.3 7.5 2.0 0.0 0.0 4.6 192.1 222.4   

2012    94.7   0.6 0.0  82.3 439.8 113.0  

2013 368.0 206.1 144.1 134.1   0.0 0.0 
66.
7 

56.7 348.1   
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez T.A. 

2014 81.8 130.6 359.8 238.6   
14.
1 

0.0 
37.
9 

223.6 281.6 389.7  

2015 77.1 117.9    0.0 0.0 0.0 
47.
8 

60.2 198.7 142.5  

2016  99.8 199.2 8.5     5.7 96.0 304.6 200.5  

2017  207.1 141.0 19.3 39.7 7.8 0.0 0.0 8.2 57.9 352.3 260.0  

2018 212.1 245.5 177.0 148.1 11.7 0.0 0.0 5.8 
67.
2 

    

Médi
a do 
Perío

do 

209.67 173.15 212.66 112.74 29.44 5.57 5.52 15.79 
41.
61 

125.83 244.66 243.56  

Médi
a 

Histór
ica 

20.966.
945 

17.315.
405 

21.266.
316 

11.274.
103 

29.442.
858 

5.572.
222 

55.2
25 

15.787.
499 

41.
61 

1.258.
325 

2.446.
575 

24.356.
216 

 

 

 

Figura 2.44: Totais pluviométricos médios mensais (série histórica entre 1978 a 2007). Fonte: 
CAESB. 

Os dados da Figura 2.44 do histograma apresentam claramente a distribuição pluviométrica 
padrão da região Centro-Oeste do Brasil e do domínio morfoclimático do cerrado. O regime 
de chuvas caracteriza a forte sazonalidade e define bem duas estações: um verão chuvoso e 
um inverno seco. Durante os meses de novembro, dezembro e janeiro, em média, 49% do 
volume total das chuvas são precipitados. 

Para os objetivos propostos, o conhecimento dos totais mensais de precipitação de chuvas é 
importante, contudo, mais relevante é o conhecimento dos valores de picos de precipitação, 
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uma vez que este tipo de regime de precipitação é o mais importante no controle do 
desenvolvimento dos processos erosivos, assim como outros processos ligados a hidrologia e 
hidrogeologia.  

A análise da espacialização das chuvas no território do Distrito Federal pode ser vista no mapa 
de isoietas (Figura 2.45). Este mostra um forte decréscimo de chuvas em direção a leste. 
Contudo, apesar das considerações relacionadas ao mapa, como sendo o representante da 
realidade da variação da altura de chuvas, é importante ressaltar que o número de estações 
pluviométricas na porção leste é muito inferior ao observado no setor oeste do DF, onde todas 
as cidades e os sistemas de captação de águas estão localizados.  

Sendo assim, considera-se que as variações sejam na verdade um pouco inferiores às 
demonstradas pelo mapa. Na área em estudo os valores médios totais de longo período ficam 
entre 1.140 e 1.280 milímetros, sendo considerada uma região de elevada taxa de 
precipitação.  

 

Figura 2.45: Mapa de Isoietas no Distrito Federal (Fonte: ADASA, 2018). 

b) Temperatura 

Para caracterizar a área do Parcelamento de Solo Urbano Spiti em termos de temperatura, 
pressão atmosférica, umidade e evaporação, utilizaram-se os dados registrados da estação 
convencional climatológica Brasília, localizada nas coordenadas UTM FUSO 23L -
225.312,31/8.288.051,22 Oeste, cujas informações foram retiradas da publicação Normais 
Climatológicas 1981-2010 computadas pelo INMET. 
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Vale ressaltar que “Normais” são considerados pelo INMET como valores médios calculados 
para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo três décadas 
consecutivas. Sendo assim, os dados apresentados a seguir correspondem aos valores médios 
mensais de um período de trinta anos consecutivos. 

As temperaturas médias anuais variam entre 19 a 22,4°C. As médias mais elevadas ocorrem 
nos meses de setembro-outubro e variam de 28,2 a 28,4°C. As médias mais baixas se 
observam nos meses de junho-julho, quando caem para próximo dos 14°C. Mesmo nesse 
período mais frio podem ocorrer temperaturas mais elevadas, de modo que as médias nem 
sempre são muito representativas. 

Assim como a temperatura média, a temperatura máxima também se fez maior no mês de 
setembro. Comportamento análogo ocorre para a temperatura mínima que é menor no mês 
de julho (Figura 2.46). 

 

Figura 2.46: Temperatura máxima, média e mínima na estação climatológica Brasília. 
Normais climatológicas (1981-2010) Fonte: INMET. 

Segundo Monteiro (1969), o ritmo climático regional do Cerrado encontra-se comandado pela 
dinâmica atmosférica e fluxo extra e intertropical, que pode ser assim caracterizado. Os meses 
chuvosos são explicados pelas instabilidades de noroeste em confronto com as ingressões dos 
fluxos polares. A umidade normalmente proveniente de norte e noroeste é explicada pelos 
contra-alísios, após processo de recirculação na região amazônica.  

O período seco é explicado pelo domínio dos ventos de leste e nordeste, associados ao 
posicionamento continental da massa Tropical Atlântica, responsável pela estabilidade 
atmosférica, dificultando a ingressão dos fluxos extratropicais, o que justifica a constante 
mudança de direção das massas polares em direção ao oceano e consequente situação de 
frontólise. 
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Tabela 2.54: Dados climatológicos da estação meteorológica Brasília – 83377, no período de 
1981 a 2010. Fonte: INMET. 

Parâmetro Jan Fev 
Ma

r 
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Precipitação total (mm) 
209,

4 
183,

0 
211,

8 
133,

4 
29,7 4,9 6,3 24,1 46,6 

159,
8 

226,
9 

241,
5 

1477
,4 

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°c
) 

Máxima 
26,5

0 
27,0

0 
26,7

0 
26,6

0 
25,9

0 
25,0

0 
25,3

0 
26,9

0 
28,4

0 
28,2

0 
26,7

0 
26,3

0 
26,6

0 

Média 
21,6

0 
21,7

0 
21,6

0 
21,3

0 
20,2

0 
19,0

0 
19,0

0 
20,6

0 
22,2

0 
22,4

0 
21,5

0 
21,4

0 
21,0

0 

Mínima 
18,1

0 
18,0

0 
18,1

0 
17,5

0 
15,6

0 
13,9

0 
13,7

0 
15,2

0 
17,2

0 
18,1

0 
18,0

0 
18,1

0 
16,8

0 

Evaporação total (mm) 
139,

8 
135,

0 
132,

4 
150,

3 
174,

1 
203,

8 
255,

2 
318,

3 
308,

3 
232,

2 
144,

0 
124,

0 
2317

,4 

Umidade relativa (%) 76,2 74,7 76,8 72,2 66,2 58,7 52,7 46,8 50,3 62,8 74,5 78,0 65,8 

Pressão atmosférica 
(hPa) 

885,
4 

886,
0 

885,
8 

886,
8 

887,
8 

889,
3 

889,
7 

889,
1 

887,
5 

886,
1 

885,
2 

885,
1 

887,
0 

Insolação total (horas) 
150,

9 
158,

9 
166,

5 
204,

6 
239,

5 
254,

3 
268,

9 
264,

4 
210,

5 
183,

1 
139,

9 
126,

8 
2368

,3 

Nebulosidade 
(décimos) 

0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 

Intensidade dos ventos 
(m/s) 

3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 3,1 3,4 3,4 3,3 3,1 3,0 3,2 3,2 

c) Índice pluviométrico 

De acordo com os dados da estação pluviométrica ETA Cabeça de Veado, o trimestre menos 
chuvoso corresponde aos meses de junho, julho e agosto, e o trimestre mais chuvoso aos 
meses de novembro, dezembro e janeiro. A precipitação anual acumulada é de 1477,4 mm 
(Figura 2.47). 
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Figura 2.47: Precipitação total na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas 
(1981-2010 - INMET). 

d) Evaporação 

A evaporação total anual registrada no período é de 2.317,4 mm. O mês de menor evaporação 
registrado pela estação climatológica Brasília em dezembro, foi de 124,0 mm e o mês que 
registrou maior evaporação foi agosto, atingindo 318,3 mm (Figura 2.48). 

 

Figura 2.48: Evaporação total da estação climatológica Brasília. Normais climatológicas 
(1981-2010 - INMET). 
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Já a umidade relativa do ar apresenta no mês de dezembro o seu maior valor médio de 78,0% 
e o menor valor em agosto, correspondendo à 46,8% (Figura 2.49). 

 

Figura 2.49: Umidade relativa na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas 
(1981-2010 - INMET). 

f) Pressão atmosférica 

Os maiores índices de pressão atmosférica vigoram em julho, com máximo de 889,7 hPa. O 
mês de menor pressão atmosférica corresponde a dezembro com valor de 885,1 hPa (Figura 
2.50). 
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Figura 2.50: Pressão atmosférica na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas 
(1981-2010 - INMET). 

g) Insolação 

Para a incidência de luz solar, os meses de junho-julho-agosto apresentam a maior quantidade 
de horas, chegando a 268,9 horas de insolação no mês de julho. Em contrapartida, os meses 
de novembro-dezembro-janeiro apresentam os menores valores, chegando a 126,8 horas no 
mês de dezembro (Figura 2.51). 

 

Figura 2.51: Insolação total na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010-INMET). 
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Os dados de nebulosidade corroboram com os de insolação, assim, nos meses de junho-julho-
agosto o céu encontra-se menos coberto (0,3 décimos em julho), enquanto que entre 
novembro-dezembro há maior quantidade de nuvens (0,8 décimos) (Figura 2.52). 

 

Figura 2.52: Nebulosidade na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010 - INMET). 

i) Intensidade dos ventos 

A intensidade dos ventos na estação climatológica Brasília não possui uma sazonalidade bem 
definida. Os meses de janeiro, julho e agosto apresentam os maiores valores (Figura 2.53). 
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Figura 2.53: Intensidade dos ventos na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas 
(1981-2010 - INMET). 

Os dados de direção e velocidade de vento na estação climatológica Brasília (83377) entre os 
dias 31/01/2016 a 30/06/2019, num intervalo de coleta mensal, são apresentados na Tabela 
2.55. 

Tabela 2.55: Velocidade e direção do vento observado na estação climatológica Brasília - 
INMET. 

Data Velocidade (m/s) Direção (°) 

31/01/2016 2.01 0 

29/02/2016 1.26 0 

31/03/2016 1.40 0 

30/04/2016 1.64 0 

31/05/2016 1.07 0 

30/06/2016 1.89 0 

31/07/2016 1.76 0 

31/08/2016 1.76 0 

30/09/2016 1.69 0 

31/10/2016 1.57 0 

30/11/2016 1.49 0 

31/12/2016 1.37 0 

31/01/2017 1.34 0 

28/02/2017 1.64 0 
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Data Velocidade (m/s) Direção (°) 

31/03/2017 1.17 0 

30/04/2017 1.59 0 

31/05/2017 1.92 0 

30/06/2017 2.31 14 

31/07/2017 3.05 14 

31/08/2017 2.39 5 

30/09/2017 3.51 14 

31/10/2017 2.88 5 

30/11/2017 1.76 0 

31/12/2017 1.76 0 

31/01/2018 1.71 0 

28/02/2018 1.88 0 

31/03/2018 1.62 0 

30/04/2018 2.03 14 

31/05/2018 2.32 14 

30/06/2018 2.22 14 

31/07/2018 2.51 14 

31/08/2018 2.07 14 

30/09/2018 1.96 0 

31/10/2018 1,37 0 

30/11/2018 1.90 0 

31/12/2018 1.70 0 

31/01/2019 1.93 14 

28/02/2019 1.50 0 

31/03/2019 1.05 0 

30/04/2019 0.85 0 

31/05/2019 1.18 14 

30/06/2019 2.54 14 

2.1.3 Considerações finais do meio físico 

Do ponto de vista geológico a AID do Parcelamento de Solo Urbano Spiti não apresenta 
restrições para a ocupação e implantação das obras de infraestruturas. Recomenda-se, apenas 
para a implantação do empreendimento, o bom dimensionamento das obras para que se evite 
condições de fluxo d'água concentrado, o que pode ocasionar erosões do tipo sulco, ravinas e 
lineares profundas. 

O empreendimento estará sobre metasiltitos e filito/xistos da Formação Serra do Landim, com 
a presença de Cambisolos na ADA e AID. Esses materiais pedogenizados, normalmente 
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possuem baixa capacidade de infiltração e condutividade hidráulica mais baixa a moderada se 
comparada com latossolos convencionais, portanto, a região não é considerada uma boa área 
de recarga. 

A Área a ser parcelada (ADA) é composta em sua maioria (83,34%) por baixo potencial a erosão 
laminar e 16,46% por médio potencial. Isto indica que não há óbices para a implantação do 
empreendimento sob está ótica, apenas é necessário que sejam utilizadas as melhores 
técnicas de engenharia durante a instalação do empreendimento, com foco nas áreas onde o 
potencial a erosão laminar é médio. 

A geomorfologia presente na área é formada por superfícies com cotas relativamente altas, 
padrão de relevo planificado com baixa densidade em drenagem e grotas, locais não passiveis 
de ocupação. Na ADA e AID não há a presença de grotas e, portanto, não há áreas onde não é 
possível o parcelamento do ponto de vista da geomorfologia. 

Os registros no cadastro do CECAV mostram a região como de médio potencial para existência 
de cavernas. No entanto, nos caminhamentos efetuados não foram localizadas cavidades. 

De modo geral, a água do ribeirão Taboca e tributários encontram-se dentro dos padrões 
estabelecidos para o enquadramento na Classe 2 (Resolução CONAMA nº 357/05). Na 
campanha de dezembro de 2020, os parâmetros nitrogênio total, fósforo total e coliformes 
termotolerantes apresentaram valores inconformes com a referida resolução para a Classe 2. 
As inconformidades supracitadas possivelmente foram influenciadas pelo período chuvoso e 
também por aportes de esgotos domésticos existentes na bacia de estudo. 

Não há dúvidas que o parcelamento de solo Spiti é viável do ponto de vista técnico desde que 
atendidas às exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital, principalmente no 
que tange ao respeito ao zoneamento da área e normas de ocupação e uso do solo. 

2.2 MEIO BIÓTICO 

2.2.1 Flora 

2.2.1.1 Introdução 

O presente documento apresenta o Diagnóstico Ambiental relacionado ao Meio Biótico - 
Flora, parte integrante do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, da área destinada à 
instalação de um parcelamento de solo urbano, denominado Spiti, inserido no Jardim 
Botânico– RA XXVII.  

O embasamento teórico e prático utilizado para a elaboração deste Diagnóstico foi 
consolidado a partir das informações primárias coletadas em campo por meio do Inventário 
Florestal da vegetação existente na Área de Influência Direta do empreendimento em tela, 
além de informações secundárias disponíveis em publicações técnico-científicas. 

O Diagnóstico Ambiental da Flora se apoiou ainda, nos parâmetros estabelecidos no Termo 
de Referência para Supressão de Vegetação IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (Doc. SEI/GDF 
45272940), constante no sítio eletrônico do IBRAM. 
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Em seu conteúdo, este diagnóstico apresenta a relação da composição florística, análise 
fitossociológica, relação das espécies indicadoras e de interesse conservacionista, bem como 
a estimativa dos principais parâmetros dendrométricos. 

Em termos gerais a Área de Influência Direta - AID é constituída por remanescentes do bioma 
Cerrado, cuja vegetação e demais caracteres ambientais encontram-se antropizados. Na AID 
foi verificado a presença de um remanescente savânico (Cerrado sentido restrito 
antropizado), com a presença de espécies exóticas como diversas frutíferas e espécies 
madeireiras de interesse comercial como Eucalyptus sp. e Swietenia macrophylla. Além 
desses, observou a presença de processos erosivos ao longo da área, bem como a presença 
de edificações. 

O Cerrado é o segundo maior Bioma do país, cobrindo cerca de 23% do território brasileiro 
(RIBEIRO & WALTER, 2008), trata-se de um complexo vegetacional, localizado principalmente 
no Planalto Central Brasileiro, composto por diversos tipos fitofisionômicos distribuídos entre 
formações campestres, savânicas e florestais (OLIVEIRA-FILHO & RATTER, 2002). As formações 
vegetacionais “florestais” são caracterizadas como áreas com predominância de espécies 
arbóreas com formação de dossel contínuo ou descontínuo. Já as formações “savânicas” se 
referem às áreas ocupadas por árvores e arbustos espalhados sobre um estrato graminoso, 
sem formação de dossel contínuo; e “campestres” designam áreas com predomínio de 
espécies herbáceas e algumas arbustivas, com pouca presença de árvores na paisagem 
(RIBEIRO & WALTER, 2008). 

O clima na região do Cerrado é tropical sazonal, com precipitação anual média variando entre 
400 e 2.400 mm e duas estações bem definidas: uma chuvosa, que se inicia entre setembro e 
outubro e se estende até março e abril; e outra estação seca, que se inicia entre abril e maio 
e se estende até meados de setembro a outubro, registrando de cinco a seis meses de 
deficiência hídrica climática (SILVA et al., 2008). 

O Bioma Cerrado, considerado um Hotspot global de biodiversidade, apresenta alta 
diversidade biológica e grande proporção de espécies endêmicas (MYERS et al., 2000), 
representando uma das áreas prioritárias no mundo para conservação da biodiversidade 
(MYERS et al., 2000). A perda dos habitats naturais do Cerrado tem ocorrido de forma 
acelerada nas últimas décadas e estimativas sugerem o desaparecimento da maioria de seus 
remanescentes naturais até 2030 (MACHADO et al., 2004). Em termos de conservação, o 
Bioma possui menos de 3% de sua cobertura vegetal original incluída em unidades de 
conservação de Proteção Integral (MACHADO et al., 2004; KLINK & MACHADO, 2005) 

2.2.1.2 Unidades de Conservação e Áreas Potencialmente Indicadas para Preservação 

A Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Influência Direta (AID) do futuro parcelamento 
de solo encontram-se inseridas na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São 
Bartolomeu (APA BRSB), em Zona de Ocupação Especial de Qualificação – ZOEQ, segundo o 
rezoneamento da mesma, disposto através da Lei nº 5.344/2014 (Figura 2.54) 
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Figura 2.54: Mapa esquemático da Área de Influência Direta frente ao Zonamento da APA do 
Rio São Bartolomeu. 

Com relação a proximidade com Unidades de Conservação, dentro do raio de 10 km da AID 
do parcelamento Spiti encontram-se as seguintes Unidades (Figura 2.55): 

 APA do Planalto Central 

 APA Gama e Cabeça de Veado 

 APA do Lago Paranoá 

 APA do Planalto Central 

 Estação Ecológica da Universidade de Brasília 

 Estação Ecológica do Jardim Botânico 

Além destas Unidades de Conservação, encontram-se neste raio, 5 (cinco) ARIEs (Tabela 2.56) 
e outras categorias (Tabela 2.57) 

Tabela 2.56: ARIEs presentes no raio de 10km do empreendimento e respectiva referência no 
(Figura 2.55). 

Referência ARIE 

1 Capetinga-Taquara 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 125 007501-310RT-001-00 

Referência ARIE 

2 Córrego do Mato Grande 

3 Do Bosque 

4 Do Paranoá Sul 

5 Do Setor Habitacional Dom Bosco 

Tabela 2.57: Parques e outras unidades presentes no raio de 10km do empreendimento e 
respectiva referência no Mapa (Figura 2.55). 

Referência Unidade de Conservação 

1 Parque Ecológico Tororó 

2 Parque Bosque dos Tribunais 

3 Parque Bosque dos Constituintes 

4 Parque Distrital de São Sebastião 

5 Parque Distrital Bernardo Sayão 

6 Parque Vivencial Pinheiros 

7 Parque Ecológico  Cachoeirinha 

8 Parque Ecológico Península Sul 

9 Parque das Copaíbas 

10 Refúgio de Vida Silvestre Canjerana 

11 Monumento Natural Dom Bosco 

12 Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca 
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Figura 2.55: Mapa esquemático do empreendimento, frente às Unidades de Conservação. 

Destaca-se na área não existe restrições ambientais, não existem Áreas de Preservação 
Permanente (APP) relativas aos cursos d’água, tampouco áreas potencialmente indicadas para 
preservação fundamentada pela declividade (45°). 

2.2.1.3 Objetivos 

Caracterizar a vegetação qualitativamente em termos de riqueza de espécies e sua respectiva 
abundância, permitindo descrever em linhas gerais as tipologias fitofisionômicas de 
ocorrência e seu estado de conservação para fins do licenciamento ambiental do 
empreendimento. Bem como quantitativamente para as formações vegetacionais ocorrentes 
na ADA, por meio do cálculo das estimativas do volume de material lenhoso e análise da 
estrutura fitossociológica, riqueza e diversidade do componente arbóreo, atendendo as 
exigências estabelecidas pelo órgão ambiental. 

2.2.1.4 Metodologia 

Para obter os parâmetros qualitativos e quantitativos da vegetação da área do 
empreendimento em questão, a metodologia adotada para a realização do inventário florestal 
consistiu em diferentes etapas: planejamento; trabalho de campo; identificação de material 
botânico; padronização, análise e processamento da base de dados; e, produção do 
Diagnóstico Ambiental. 
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Durante a fase de planejamento, a coordenação técnica dos estudos da flora determinou a 
metodologia e os critérios a serem seguidos para a execução plena e satisfatória dos trabalhos, 
definindo diretrizes e parâmetros visando obter resultados padronizados com a mínima 
margem de erro. Essa etapa contemplou o estudo da base de dados geográficos disponíveis, 
como mapas, imagens de satélites e imagens aéreas ortorretificadas; contratação e 
treinamento de profissionais competentes para os serviços de campo; e, levantamento dos 
materiais de campo.  

O treinamento das equipes consistiu na explanação da metodologia a ser seguida, 
esclarecendo funções e responsabilidades, bem como medidas de segurança do trabalho e 
padronização da coleta de dados em GPS, planilhas de campo e do material botânico. Em 
seguida, as equipes procederam a coleta de dados em campo, conforme as diretrizes 
determinadas na etapa de treinamento. Cada equipe designada para a coleta de dados foi 
equipada com uma suta dendrométrica, uma máquina fotográfica da marca Samsung (16,3 
MP), um GPS de navegação Garmin GPSmap 76cs, além de planilhas para anotação das 
informações coletadas. As atividades realizadas na etapa de coleta de dados serão detalhadas 
no item c). 

As espécies não identificadas em campo durante a etapa de coleta de dados foram 
fotografadas e herborizadas para posterior identificação. Essa etapa de identificação consistiu 
na determinação taxonômica das espécies não identificadas, por meio da comparação das 
características morfológicas dessas, mediante consulta e comparação com amostras 
(exsicatas) de espécies depositadas em herbários e apresentadas em publicações técnicas e 
científicas. 

Posteriormente à etapa de identificação, foi realizada a padronização dos dados coletados em 
campo, principalmente da nomenclatura científica das espécies registradas no levantamento. 
Nesse sentido, foi gerada uma lista de espécies a partir da identificação dos indivíduos 
registrados, tendo por referência o sistema filogenético de classificação Angiosperm 
Phylogeny Group IV (APG IV, 2016) na qual as espécies foram classificadas ao nível de família 
botânica, gênero, espécie e nome comum. 

Através da ferramenta Excel, foi produzido as listas dos indivíduos e seus respectivos valores, 
utilizando tabelas dinâmicas e filtros necessários para as devidas informações. Diante de 
análise criteriosa, foi desenvolvido gráficos e tabelas condizentes com o exigido pelo IBRAM, 
através do Termo de Referência para Supressão de Vegetação IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-
VI (Doc. SEI/GDF 45272940). A caracterização da vegetação, assim como os parâmetros 
fitossociológicos e os devidos valores estão descritas no decorrer do presente documento. 

Os trabalhos em escritório seguiram as diretrizes estabelecidas durante o planejamento, onde 
foram processadas e analisadas as informações coletadas em campo para elaboração de 
relatório técnico, caracterizando a vegetação das áreas de influência do empreendimento em 
termos de estrutura e florística, tipos vegetacionais e cálculos dos parâmetros volumétricos. 

a) Mapeamento das Fitofisionomias e Classes de Uso do Solo 

O mapeamento das fitofisionomias das áreas de influência do empreendimento foi 
inicialmente elaborado a partir da vetorização da imagem em escala 1:10000, com auxílio do 
mapeamento da vegetação constante na plataforma Geoportal, disponível no sítio eletrônico 
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da Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Posteriormente, em campo, 
foram verificadas as informações colhidas com as ferramentas de Sistema de Informação 
Geográfica, possibilitando obter as estimativas e os cálculos referentes ao censo da vegetação. 
Por fim, realizou-se cruzamento destes dados e uma nova vetorização, possibilitando a 
obtenção de resultados fidedignos a realidade observada em campo. 

A caracterização das fitofisionomias da área do empreendimento em tela foi baseada na 
classificação proposta por Ribeiro & Walter (2008) para os tipos de vegetação do bioma 
Cerrado. O conceito de fitofisionomia leva em consideração a florística, a estrutura, as formas 
de crescimento e as mudanças estacionais da vegetação.  

b) Definição do Tipo de Inventário Florestal e Processo de Amostragem Utilizado 

Para obtenção dos dados em campo, optou-se pela realização através de inventário florestal 
100%, também denominado de censo florestal, em que todos os indivíduos arbóreos-
arbustivas que estiverem acima de um determinado diâmetro serão levantados (FREITAS, 
2001). 

Este procedimento foi escolhido por se tratar de uma área pequena, com condições 
heterogêneas da vegetação, devido a existência de clareiras, plantio de espécies exóticas e 
nativas, o que impossibilitaria a alocação das parcelas de forma eficiente. 

c) Coleta de Dados em Campo 

A interpretação das bases de informação geográficas disponíveis permitiu a coleta de dados 
através da realização de um censo florestal. A equipe de campo, referente ao levantamento 
qualitativo e quantitativo da vegetação foi composta por um engenheiro florestal e dois 
biólogos. A coleta in loco foi realizada no período compreendido entre os dias 01 a 04 de 
fevereiro de 2021. 

Utilizou-se para a mensuração dos indivíduos fita métrica, para obtenção das circunferências 
e/ou diâmetros à altura do solo. Para as alturas, uma régua devidamente balizada em 
intervalos de 0,50 metros auxiliou a leitura das alturas. Todos os dados foram anotados em 
ficha de campo. 

Haja vista que se trata de formação savânica, todos os indivíduos acima de 05 (cinco) 
centímetros de diâmetro no DAB/DAS (Diâmetro Acima da Base/Solo) foram incluídos no 
levantamento e tiveram circunferência mensurada e anotada. Para os indivíduos com 
bifurcação abaixo de 0,30 metros, foram medidas as circunferências de todos os fustes. As 
plantas mortas, ainda de pé, também foram incluídas no levantamento.  

Os dados coletados em campo serviram como base para a realização de cálculos para a 
obtenção de valores para os parâmetros fitossociológicos (densidade/abundância absoluta e 
relativa, dominância absoluta e relativa, índice de valor de cobertura. 

A identificação botânica em nível de família, gênero e espécie foi realizada junto aos 
profissionais envolvidos em campo e confirmados em consultas a literaturas especializadas. 
Os nomes populares foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica nas publicações 
impressas Lorenzi (2002, 2008, 2009 e 2010), e listas digitais de classificações das espécies do 
Bioma Cerrado. 
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Lacres azuis com numeração sequencial, fixados com grampos em cada indivíduo levantado, 
serviram de identificadores no campo e como orientação na descrição dos mesmos para o 
registro documental.  

  

Foto 2.18: Equipe em campo realizando a 
medição da altura. (201321,139; 

8243866,921 –23 S). 

Foto 2.19: Mensuração do diâmetro acima 
do solo (DAS).  (201479,230; 8243789,689- 

23S). 

  

Foto 2.20: Lacres com numeração 
sequencial dos indivíduos.  (201349,654; 

8243818,419–23 S). 

Foto 2.21: Equipe realizando a identificação 
das espécies. (201418,853; 8243894,277 – 

23 S) 

O caminhamento da área denominada Spiti ocorreu em sua totalidade, devido as condições 
ambientais existentes. O local apresenta característica de relevo plano, sem obstáculos físicos, 
o que permitiu o censo em toda sua extensão. 

d) Inventário Florestal Qualitativo 

 Fitossociologia 

Os parâmetros que foram calculados para caracterizar a estrutura da vegetação foram aqueles 
comumente empregados em trabalhos de levantamentos fitossociológicos (VUONO, 2002). 
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Os parâmetros que expressam a estrutura horizontal da vegetação são densidade, frequência 
e dominância, os quais permitem inferir a posição sociológica de uma determinada espécie 
em uma comunidade arbórea a partir do cálculo do Índice de Valor de Importância - IVI 
(MÜLLER-DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974; KENT & COKER, 1992). 

A densidade se refere ao número de indivíduos de cada espécie dentro de uma associação 
vegetal por unidade de área (SCOLFORO & MELLO, 2006), podendo ser expressa em termos 
absolutos ou relativos. As densidades absolutas (DA) e relativas (DR) foram obtidas pelas 
seguintes relações: 𝐷𝐴𝑖 = (𝑛𝑖𝐴 ) ∗ 100        𝐷𝑅𝑖 = (𝑛𝑖N ) ∗ 100 

Equação 2.1: Densidades absoluta e relativa. 

Onde: 

DAi = densidade absoluta da espécie i; 

DRi = densidade relativa da espécie i; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos; 

A = área amostrada em hectares. 

A dominância indica a importância da ocupação dos ambientes pelos indivíduos das espécies 
a partir de suas áreas basais, estimadas com base no diâmetro à altura do peito (DAP). Este 
parâmetro pode ser expresso de forma absoluta e relativa (SCOLFORO & MELLO, 2006). A 
dominância absoluta (DoA) e relativa (DoR) de cada espécie foram obtidas a partir das 
seguintes relações: 

         e       

Equação 2.2: Dominâncias absoluta e relativa. 

Onde: 

DoAi = dominância absoluta da espécie i; 

DoRi = dominância relativa da espécie i; 

Gi = área basal da espécie i; 

A = área amostrada em hectares. 

A frequência indica a dispersão média de cada espécie por unidades de medição e é expressa 
em porcentagem. É dada pela probabilidade de se encontrar uma espécie numa unidade 
amostral e o seu valor estimado indica o número de vezes que a espécie ocorre, num dado 
número de amostras. 

A

Gi
DoAi  100.




DoAi

DoAi
DoRi



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 131 007501-310RT-001-00 

100







P

Pi
FAi

     e     

100







FA

FAi
FRi

 

Equação 2.3: Frequência absoluta e relativa. 

Onde: 

FAi = frequência absoluta da espécie i; 

FA = somatória das frequências absolutas de todas as espécies consideradas no 
levantamento; 

Pi = número de unidades amostrais com ocorrência da espécie i. 

P = número total de unidades amostrais. 

 Índice de Valor de Cobertura (IVC) de cada espécie é obtido pela soma dos valores relativos 
de densidade e dominância. Definir diversidade é complexo, pois essa é composta por dois 
elementos principais: Primeiro a variação e segundo a abundância de espécies. 𝐼𝑉𝐶 = 𝐷𝑅 + 𝐷𝑜𝑅 

Equação 2.4: Índice de Valor de Cobertura 

Onde: 

DR = Densidade Relativa 

DoR = Dominância Relativa 

e) Inventário Florestal Quantitativo 

Análise dos Parâmetros Quantitativos 

Para quantificação dos indivíduos mensurados no inventário florestal, foram empregadas 
funções dendrométricas, a partir do qual se pode estimar o volume dos mesmos. As funções 
utilizadas neste levantamento foram: 

 Área Basal (𝑔) – expressa quantos metros quadrados a espécie ocupa numa 
unidade de área. A área basal de cada indivíduo foi calculada a partir da 
circunferência em cm, onde CAS representa a circunferência à altura do solo. 

𝑔 = 𝐶𝐴𝑆24×𝜋10000 , 

Equação 2.5: Equação de Área Basal  

 

 Área Basal Média (�̅�) – expressa quantos metros quadrados, em média, cada 
indivíduo ocupa, onde ni representa o número de indivíduos de determinada 
espécie. 
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�̅� = 𝑔𝑛𝑖 
Equação 2.6: Equação de Área Basal Média 

 Volume (𝑉) – expressa o valor representativo, levando em consideração a 
equação volumétrica ajustadas para o Bioma Cerrado sensu strictu, publicas no 
Relatório do Inventário Florestal Nacional do Distrito Federal – IFN/DF (SFB, 
2016). 𝑉𝑜𝑙(𝑚3) = 0,000109 ×  𝐷𝑏2 +  0,0000451 ×  𝐷𝑏2 ×  𝐻𝑇    𝑅² = 98,01 

 

Equação 2.7: Estimativa volumétrica (m³) para o Cerrado sensu stricto (Fonte: Rezende, 
2002). 

 

Para as espécies exóticas, foi utilizado o ff com valor 0,7. 

 𝑉𝑇 = v(𝑚3) × 𝑓𝑓 

Equação 2.8: Estimativa volumétrica (m³) para espécies exóticas. 

f) Espécies de Interesse Conservacionista  

Conforme consulta à Lista de espécies da Flora do Brasil ameaçadas de extinção publicada no 
Livro Vermelho da Flora do Brasil no ano de 2013, quando de sua última atualização, 
pesquisamos sobre a metodologia utilizada para a avaliação das espécies, as espécies 
ameaçadas de extinção e mapas de distribuição. Todas as espécies ameaçadas foram 
integralmente incluídas na Portaria MMA 443, de 17 de dezembro de 2014. Desta forma, as 
espécies ameaçadas estão protegidas por lei. 

As espécies identificadas no presente inventário não estão classificadas em nenhuma das 
categorias da Lista, a saber: 

 Extintas na Natureza (EW); 

 Criticamente em Perigo (CR); 

 Em Perigo (EN) e; 

 Vulnerável (VU).  

Uma vez dentro de quaisquer umas das categorias acima, as espécies ficam protegidas de 
modo integral, incluindo a proibição de coleta, corte, transporte, armazenamento, manejo, 
beneficiamento e comercialização, dentre outras. 

Uma ressalva deve ser feita, pois no inventário, vários indivíduos de Mogno (Swietenia 
macrophylla King.) pertecentes a família Meliaceae, foram inventariados. Esta espécie, 
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endêmica de outro Bioma brasileiro, foi cultivada nos limites da área, sendo que o Cerrado 
não faz parte de sua distribuição geográfica natural. Esta espécie faz parte da lista supracitada 
na categoria vulnerável. 

2.2.1.5 Resultados 

a) Mapeamentos e Caracterização da Vegetação 

Para mapeamento e caracterização da vegetação e uso do solo da AII, devido sua grande 
extensão (1827,30 hectares) utilizou-se a classificação constante na base do Geoportal 
(SEDUH, 2019), a qual caracteriza a vegetação de acordo com sua formação (savânica, 
campestre e florestal), além de apresentar as áreas cobertas por água, construídas e contendo 
solo exposto. Não se estendeu a caracterização do uso do solo da AII, haja vista que isto 
implicaria na descrição de todo o bioma Cerrado, o que traria uma informação irrelevante 
para avaliação do impacto do empreendimento. Diante do exposto, mapeou-se estes usos e 
seus quantitativos (Tabela 2.58) e o mapa esquemático representando a localização dos 
respectivos usos (Figura 2.56). 

Tabela 2.58: Uso e cobertura do solo da AII do empreendimento Spiti: 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Água 0,50 0,03 

Área construída 422,40 23,12 

Formação Campestre 198,73 10,88 

Formação Florestal 510,51 27,94 

Formação Savânica 652,61 35,71 

Sistema Viário 12,56 0,69 

Solo exposto 30,00 1,64 

Total 1827,30 100,00 
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Figura 2.56: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da AII. 

Com relação a AID, a gleba encontra-se, assim como a ADA, cobertura por Cerrado sentido 
restrito antropizado, assim como a ADA, conforme Tabela 2.59  e Figura 2.57. A descrição da 
cobertura vegetal será apresentada logo abaixo, no âmbito da ADA. 

Tabela 2.59: Uso e ocupação do solo da AID do empreendimento Spiti: 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Área edificada 0,01 0,34 

Cerrado sentido restrito antropizado 3,47 91,15 

Solo exposto 0,32 8,51 

Total 3,81 100 
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Figura 2.57: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da AID. 

Em termos gerais, a ADA, está coberta por vegetação alterada (Cerrado sentido restrito 
antropizado), apresentando áreas com acúmulo de entulhos provenientes das comunidades 
vizinhas, áreas de drenagem, estruturas e edificações abandonadas indicando que já foi 
moradia há tempo indeterminado. Pode-se inferir que a área já foi usada para atividades 
diversificada do uso do solo, uma vez que apresenta capim gordura (Mellinis minutiflora) 
representando grande parte do estrato herbáceo e várias espécies exóticas frutíferas, como 
mangueiras (Mangifera indica), cajueiros (Anacardium occidentale) e goiabeiras (Psidium 
guajava) em meio ao remanescente nativo. Nesee sentido, a Tabela 2.60 e Figura 2.58 
apresentam a quantificação das fitofisionomias e uso do solo da ADA do empreendimento 
Spiti: 

Tabela 2.60: Uso e ocupação do solo da ADA. 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Área edificada 0,01 0,34 

Cerrado sentido restrito antropizado 3,43 91,07 

Solo exposto 0,32 8,59 

Total 3,77 100 
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Figura 2.58: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da ADA. 

 Formações savânicas 

 Cerrado sentido restrito antropizado 

O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença dos estratos arbóreo e arbustivo-
herbáceo definidos, com as árvores distribuídas aleatoriamente sobre o terreno em diferentes 
densidades, sem a formação de dossel contínuo. Em geral, as árvores são baixas, inclinadas, 
tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. Os arbustos e subarbustos encontram-
se espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes 
(xilopódios), que permitem a rebrota após queima ou corte (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

A florística da vegetação pouco se altera entre os subtipos de Cerrado sentido restrito. Sendo 
assim, não existem diferenças significativas nos padrões de riqueza, abundância e distribuição 
de espécies. Sendo observado nestas fitofisionomias destaque para as espécies: Aegiphila 
lhotskiana, Eugenia dysenterica, Piptocarpha rotundifolia, Qualea parviflora, Psidium 
myrsinites, Erythroxylum suberosum, Erythroxylum deciduum, e Schefflera macrocarpa.  
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Foto 2.22: Indivíduos levantados. 
(201346,203; 201346,203 – 23S). 

Foto 2.23: Vista geral de um trecho de 
Cerrado sentido restrito. (201353,169; 

8243851,843 - 23 S). 

 

 

Foto 2.24: Aegiphila lhotskiana Cham. 
(Tamanqueira). (201507,940; 8243797,490–

23 S). 

Foto 2.25: Solanum lycocarpum (Lobeira) 
(201464,159; 8243861,626- 23S). 

Em locais pontuais, a área em questão apresenta ações antrópicas, dado a urbanização da 
região (Foto 2.26 e Foto 2.27) 
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Foto 2.26: Entrada central com entulhos e 

resíduos externos depositados (201495,230; 
8243843,710 –23 S). 

Foto 2.27: Solo exposto (201495,230; 
8243843,710 –23S). 

Além disso, foi  verificado o plantio de diversas espécies, tanto exóticas quanto exemplares 
nativos, plantadas em períodos distintos. Isso causou interferência nos parâmetros 
qualitativos e quantitativos levantados, sendo devidamente classificados e descritos neste 
documento.  Pode-se citar a presença das seguintes espécies cultivas: Braquiária (Brachiaria 
sp.), Eucalipto (Eucalyptus sp.), Mogno (Switenia macrophylla), Mangueira (Mangifera indica) 
e Limoeiro (Citrus limon). 

  
Foto 2.28: Área com  gramíneas em meio ao 

Cerrado sentido restrito antropizado 
(201316,29; 8243964,52- 23S). 

Foto 2.29: Exemplares de Eucaliptus sp. em 
meio ao Cerrado sentido restrito 

antropizado (201352,04; 8243909,81 - 23 
S). 

 Solo exposto 

Foram identificadas trechos com solo exposto ao longo da ADA, geralmente próximos as 
edificações ou aos limites da gleba (Foto 2.30 e Foto 2.31). 
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 Edificações 

Conforme citado anteriormente, identificou-se a presença de algumas edificações ao longo da 
ADA. A localização das mesmas foi mapeada conforme a Figura 2.58 e abaixo encontra-se o 
registro fotográfico (Foto 2.32 e Foto 2.33) 

b) Inventário Florestal Qualitativo 

 Composição florística 

Foram inventariados 1.160 indivíduos arbóreos-arbustivos distribuídos em 89 espécies e 36 
famílias, sendo que 43 exemplares estavam mortos. Ao analisar as famílias botânicas 
presentes e suas respectivas espécies é possível perceber um desequilíbrio ecológico pela 
presença de muitos indivíduos plantados, tanto nativos quanto exóticos. As nativas 
representam 92%, enquanto as exóticas 8% dos indivíduos encontrados. Ressalta-se a 
mensuração das circunferências e a inclusão no cálculo da área basal e volume de todos os 
fustes dos indivíduos bifurcados. O total de fustes mensurados foi de 1.331.  A composição da 
florística encontra-se abaixo (Tabela 2.61): 

  

Foto 2.30: Solo exposto próximo a antigas 
edificações.  

Foto 2.31:  Solo exposto ao longo da gleba. 

  

Foto 2.32: Edificação existente na ADA.  Foto 2.33:  Edificações existentes na ADA. 
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Tabela 2.61: Lista florística da AID do parcelamento de solo urbano Spiti. 

Nome Popular Nome Científico Família 

Perobinha do campo Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Fabaceae 

Tamanqueiro Aegiphila lhotskiana Cham. Lamiaceae 

Cajueiro Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 

Araticum Annona crassiflora Mart. Annonaceae 

Peroba do cerrado Aspidosperma tomentosum Mart. Apocynaceae 

Asteracea sp1 Asteraceae sp 1 Asteraceae 

Asteracea sp Asteraceae sp. Asteraceae 

Asteracea sp2 Asteraceae sp2 Asteraceae 

Alecrim Baccharis intermixta Gardner Asteraceae 

Urucum Bixa orellana L. Bixaceae 

Sucupira preto Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae 

Mamacadela Brosimum gaudichaudii Tréc. Moraceae 

Murici do cerrado Byrsonima coccolobifolia Kunth Malpighiaceae 

Muricizeiro Byrsonima crassa Nied. Malpighiaceae 

Murici rasteiro Byrsonima intermedia A. Juss. Malpighiaceae 

Murici Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex 
A.Juss.  

Malpighiaceae 

Pau brasil Caesalpinia echinata Lam. Fabaceae 

Pequi Caryocar brasiliense Camb. Caryocaraceae 

Chá de Bugre Casearia sylvestris Sw. Salicaceae 

Embaúba Cecropia pachystachya Trécul. Urticaceae 

Camboatã cf. Cupania vernalis Camb. Sapindaceae 

Limão Citrus limon (L.) Burm. Rutaceae 

Araruta do Campo Connarus suberosus Planch. Connaraceae 

Ipê Verde Cybistax antisyphilitica Mart. Bignoniaceae 

Caviuna do cerrado Dalbergia miscolobium Benth. Fabaceae 

Lixeirinha Davilla elliptica A. St. Hill Dilleniaceae 

Faveiro Dimorphandra mollis Benth. Fabaceae 

Tamboril do cerrado Enterolobium gummiferum (Mart.) 
J.F.Macbr 

Fabaceae 

- Eremanthus goyazensis (Gardner) 
Sch.Bip. 

Asteraceae 

Eremanthus sp. Eremanthus sp. Asteraceae 

Paineira Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) 
Schott & Endl 

Malvaceae 

Cocão Erythroxylum deciduum A. St. Hill Erythroxylaceae 

Cabelo de Negro Erythroxylum suberosum A. St. Hill Erythroxylaceae 

Eucalipto Eucalyptus sp. Myrtaceae 

Cagaita Eugenia dysenterica DC. Myrtaceae 

Fabaceae Fabaceae sp Fabaceae 

Ficus benjamim Ficus benjamina L. Moraceae 

Pau de arco Gomidesia lindeniana Berg. Myrtaceae 
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Nome Popular Nome Científico Família 

Ipê Handroanthus sp. Bignoniaceae 

Ipê Amarelo Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Bignoniaceae 

Saca rolha Helicteres sacarolha A.St.Hil. Malvaceae 

Murici macho Heteropterys byrsonimifolia A. Juss. Malpighiaceae 

Leiteiro Himatanthus obovatus (Muell. Arg.) 
Woodson 

Apocynaceae 

Jatobá do cerrado Hymenaea stigonocarpa Hayne. Fabaceae 

Jacarandá mimoso Jacaranda mimosifolia D. Don. Bignoniaceae 

Pau santo Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.  Calophyllaceae 

Folha santa Kielmeyera speciosa A. St. Hill. Calophyllaceae 

Lantana Lantana sp Verbenaceae 

Leucena Leucena leucocephala (Lam.) de Wit. Fabaceae 

Oiti Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.  Chrysobalanaceae 

Jacarandá bico de pato Machaerium acutifolium Vogel Fabaceae 

Jacarandá do mato Machaerium opacum Vogel Fabaceae 

Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae 

Canela de Velho Miconia albicans (Sw.) Triana Melastomataceae 

Jacatirão ferrugem Miconia ferruginata DC Melastomataceae 

Pixirica pálida Miconia pohliana Cogn. Melastomataceae 

Pixirica Miconia sp Melastomataceae 

Mimosa Mimosa claussenii Benth Fabaceae 

Amora preta Morus nigra L. Moraceae 

Aroeira Myracrodruon urundeuva Anacardiaceae 

N1 N1 N1 

Vassoura de Bruxa Ouratea hexasperma A. St. Hill Ochnaceae 

Cabeluda do mato Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Peraceae 

Capicuru Peritassa campestris (Cambess.) A.C.Sm. Celastraceae 

Cinzeiro Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Asteraceae 

João mole Pisonia noxia Netto Nyctaginaceae 

Amendoim bravo Platypodium elegans Vogel Fabaceae 

Breu de Cerrado Protium ovatum Engl. Burseraceae 

Umburuçú Pseudobombax longiflorum (Mart. & 
Zucc.) A. Robyns 

Bombacaceae 

Araçá Psidium cf. myrsinites DC. Myrtaceae 

Goiabeira Psidium guajava L. Myrtaceae 

Araçá roxo Psidium myrsinoides O.Berg  Myrtaceae 

Pau terra da folha larga Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 

Pau terra Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae 

Araticunzinho Rollinia emarginata Schltdl. Annonaceae 

Chapéu de Couro Salvertia convallariodora A. St. Hill Vochysiaceae 

Mandiocão do cerrado Schefflera macrocarpa (Cham.& Schltdl.) 
Frodin. 

Araliaceae 
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Nome Popular Nome Científico Família 

Carvoeiro Sclerolobium paniculatum Vogel Fabaceae 

Lobeira Solanum lycocarpum L. Solanaceae 

Barbatimão Stryphnodendron adstringens (Mart.) 
Coville 

Fabaceae 

Mogno Swietenia macrophylla King. Meliaceae 

Jamelão Syzygium cumini L. Myrtaceae 

Ipê roxo Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) 
Standl. 

Bignoniaceae 

Capitão do Mato Terminalia argentea Combretaceae 

Tibouchina Tibouchina sp. Melastomataceae 

Jenipapo bravo Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) Rubiaceae 

Alumã Vernonia sp. Asteraceae 

Pimenta de macaco Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae 

Mamica de Porca Zanthoxylum rhoifolium Lam. Rutaceae 

A distribuição da abundância de indivíduos entre as famílias é uma análise interessante que 
pode auxiliar em ações de manejo e no momento da supressão da vegetação. Sendo assim, as 
famílias que merecem destaque na composição florística, em termos de abundância de 
indivíduos, foram: Asteraceae (188 indiv.), Myrtaceae (162 indiv.), Lamiaceae (155 indiv.) e 
Fabaceae (100 indiv.), conforme Figura 2.59, abaixo: 

 

Figura 2.59: Número de indivíduos por família botânica. 
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 Parâmetros da estrutura horizontal 

A densidade média de indivíduos arbustivos arbóreos identificada na área é de 297 ind.ha-¹. 
Densidade baixa, se assemelhando a formações savânicas com certo grau de antropização. Já 
a área basal total encontrada foi de 15,2485 m² e o volume 70,7070 m³. Excluindo os 
indivíduos mortos, obteve-se área basal total de 14,7116 m² e volume de 68,4917 m³, 
conforme descrito na Tabela 2.62. Classificando os indivíduos em nativas e exóticas, os valores 
de área basal e volume encontrados foram, respectivamente, 11,297 m² e 46,7812 m³ para 
espécies nativas, e 3,9465 m² e 23,9130 m³ para espécies exóticas.  

Tabela 2.62: Variáveis dendrométricas da AID do futuro parcelamento de solo Spiti. 

ESPÉCIES 
VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS 

Ni DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

G (m²) Volume(m³) 

Acosmium dasycarpum (Vogel)  22 7,4 2,5 0,1028 0,293104 

Aegiphila lhotskiana Cham. 155 8,9 3,7 1,1906 4,618243 

Anacardium occidentale L. 8 13 3,5 0,1878 0,78974 

Annona crassiflora Mart. 1 16,2 3,5 0,0207 0,070325 

Aspidosperma tomentosum Mart. 3 7 3,7 0,0121 0,044806 

Asteraceae sp 1 1 6 2 0,0028 0,007171 

Asteraceae sp. 1 6,7 3 0,0035 0,010916 

Asteraceae sp2 2 5,2 1,6 0,0042 0,009797 

Baccharis intermixta Gardner 5 6,2 2,8 0,0186 0,055582 

Bixa orellana L. 1 8,3 3,5 0,0169 0,057506 

Bowdichia virgilioides Kunth 3 16,8 5,4 0,1028 0,502629 

Brosimum gaudichaudii Tréc. 2 7,6 3,8 0,0097 0,036466 

Byrsonima coccolobifolia Kunth 4 6,6 2,2 0,0138 0,037281 

Byrsonima crassa Nied. 1 5,4 1,8 0,0023 0,005569 

Byrsonima intermedia A. Juss. 1 8,4 2,3 0,0055 0,01501 

Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex A. Juss.  17 7,9 2,5 0,1014 0,311051 

Caesalpinia echinata Lam. 1 9,8 3 0,0075 0,01584 

Caryocar brasiliense Camb. 3 13,6 4,6 0,0475 0,204042 

Casearia sylvestris Sw. 12 6,3 2,1 0,0388 0,103325 

Cecropia pachystachya Trécul. 6 13,5 5,8 0,1464 0,721925 

cf. Cupania vernalis Camb. 8 11,2 4,5 0,1565 0,628037 

Citrus limon (L.) Burm. 2 10,5 3,2 0,0267 0,059947 

Connarus suberosus Planch. 6 9,2 3,7 0,0439 0,168415 

Cybistax antisyphilitica Mart. 33 8,4 4,1 0,2088 0,886739 
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ESPÉCIES 
VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS 

Ni DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

G (m²) Volume(m³) 

Dalbergia miscolobium Benth. 20 18,1 6,2 0,6424 3,454597 

Davilla elliptica A. St. Hill 8 6,6 1,4 0,0282 0,061932 

Dimorphandra mollis Benth. 25 10,5 4,4 0,2584 1,082312 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr 3 12,4 4,7 0,0566 0,247756 

Eremanthus goyazensis (Gardner) Sch.Bip. 1 7,5 2 0,0044 0,011205 

Eremanthus sp. 1 8,9 2 0,0062 0,015824 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & 
Endl 

1 31,5 5,7 0,0779 0,363233 

Erythroxylum deciduum A. St. Hill 25 10,1 3,3 0,3843 1,416651 

Erythroxylum suberosum A. St. Hill 18 7,5 2,4 0,1024 0,289472 

Eucalyptus sp. 14 11,9 8,8 0,1718 1,090746 

Eugenia dysenterica DC. 58 12,5 5 0,935 4,350872 

Fabaceae sp 1 10,5 5 0,0087 0,036879 

Ficus benjamina L. 1 58 10 0,2642 1,849456 

Gomidesia lindeniana Berg. 1 6,7 3,5 0,0035 0,011924 

Handroanthus sp. 3 10,3 4,2 0,0262 0,106551 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 2 24,6 7,3 0,1058 0,596381 

Helicteres sacarolha A.St.Hil. 1 9 2,5 0,0064 0,017962 

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss. 2 10,7 4 0,0203 0,082631 

Himatanthus obovatus (Muell. Arg.) Woodson 12 7,2 2,8 0,0594 0,184803 

Hymenaea stigonocarpa Hayne. 5 16,8 6,5 0,1406 0,765302 

Jacaranda mimosifolia D. Don. 1 5,5 2,5 0,0024 0,006708 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.  8 8 3,4 0,0421 0,158251 

Kielmeyera speciosa A. St. Hill. 1 17,8 4,7 0,025 0,101986 

Lantana sp 1 5,7 2,5 0,0026 0,00728 

Leucena leucocephala (Lam.) de Wit. 6 16,4 8,6 0,2578 1,997755 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.  1 8,7 3,8 0,0059 0,015813 

Machaerium acutifolium Vogel 1 19 7,7 0,0284 0,164713 

Machaerium opacum Vogel 1 15,5 7 0,0189 0,102034 

Mangifera indica L. 21 26,1 6,4 2,202 12,47852 

Miconia albicans (Sw.) Triana 16 7,8 3,1 0,1109 0,379917 

Miconia ferruginata DC 3 7,3 1,9 0,0134 0,034148 
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ESPÉCIES 
VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS 

Ni DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

G (m²) Volume(m³) 

Miconia pohliana Cogn. 17 8,2 3,1 0,0976 0,321602 

Miconia sp 1 7,4 3 0,0043 0,013378 

Mimosa claussenii Benth 1 6,9 2 0,0075 0,018968 

Morus nigra L. 1 19,9 3 0,0311 0,065315 

Myracrodruon urundeuva 1 14 8 0,0154 0,092081 

N1 1 13,8 4 0,0298 0,109755 

Ouratea hexasperma A. St. Hill 30 8,7 2,7 0,199 0,605057 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 2 7 3 0,0081 0,026935 

Peritassa campestris (Cambess.) A.C.Sm. 11 8,4 2,6 0,0768 0,24873 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 174 9 2,7 1,4636 4,8003 

Pisonia noxia Netto 7 10 3,6 0,0661 0,263155 

Platypodium elegans Vogel 3 23,4 6,2 0,1441 0,784552 

Protium ovatum Engl. 2 6,2 4,4 0,0062 0,024214 

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. 
Robyns 

1 29,8 7,5 0,1408 0,810716 

Psidium cf. myrsinites DC. 70 7,9 3,3 0,4267 1,508719 

Psidium guajava L. 17 8,8 3,4 0,1848 0,63292 

Psidium myrsinoides O.Berg  1 15,1 7 0,0179 0,096836 

Qualea grandiflora Mart. 19 13 4,4 0,325 1,396504 

Qualea parviflora Mart. 5 14,1 3 0,0796 0,253101 

Rollinia emarginata Schltdl. 1 5 3 0,002 0,006108 

Salvertia convallariodora A. St. Hill 3 15,8 3,8 0,0905 0,370624 

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) 
Frodin. 

94 10,1 4,8 1,1501 5,295042 

Sclerolobium paniculatum Vogel 3 11,9 5 0,0345 0,150621 

Solanum lycocarpum L. 22 8,8 2,9 0,1525 0,504054 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 5 15 4 0,2035 0,974122 

Swietenia macrophylla King. 42 15,1 6,7 0,9751 6,330351 

Syzygium cumini L. 1 7,5 3 0,0044 0,009278 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. 3 8,2 4 0,016 0,058763 

Terminalia argentea 5 17 5,9 0,158 0,959553 

Tibouchina sp. 5 7,1 3,6 0,023 0,081181 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 3 13,7 4,1 0,0644 0,282859 

Vernonia sp. 3 8,3 3,7 0,0178 0,06164 
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ESPÉCIES 
VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS 

Ni DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

G (m²) Volume(m³) 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 8,6 5 0,0117 0,04972 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 2 13,2 4,6 0,0329 0,147849 

MÉDIA - 11,7544 4,0734 0,1657 0,769569 

TOTAL  1117 - - 14,7116 68,4917 

TOTAL/HA 294,7 - - 3,8821 18,0736 

A espécie nativa que apresentou os maiores valores para diâmetro médio foi Eriotheca 
pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl (Paineira) e para a altura Myracrodruon urundeuva 
(Aroeira). Para as exóticas, os maiores valores de diâmetro médio e altura foi da espécie Ficus 
benjamina L. Entretanto, encontrou-se apenas 01 exemplar, não sendo muito representativo 
para obtenção de valores médios. 

Quanto ao volume total por espécie, a exótica Mangifera indica L. (Mangueira) e a nativa 
Aegiphila lhotskiana Cham. (Tamanqueiro) se destacam. A Tamanqueira por apresentar o 
segundo maior número de indivíduos encontrados. A Mangueira, frutífera muito utilizada para 
consumo, apresenta 21 exemplares. Devido ao maior número de indivíduos encontrados, a 
Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker (Cinzeiro) apresentou o maior volume por hectare, 
1,2667 m³.ha-¹, conforme Figura 2.60, abaixo: 

 

Figura 2.60: Volume por espécie (excetuando indivíduos mortos). 
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Quanto aos parâmetros fitossociológicos , destaca-se que foi calculado apenas o IVC, haja vista 
que foi realizado um censo, não se adequa a análise da frequência, impedindo a realização do 
cálculo do IVI, conforme Tabela 2.63 e Figura 2.61, abaixo: 

Tabela 2.63: Parâmetros fitossociológicos por espécie. 

ESPÉCIES 
DENSIDADE DOMINÂNCIA 

VC % 
ABS REL % ABS REL % 

Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev 5,81 1,97 0,027 0,7 2,67 

Aegiphila lhotskiana Cham. 40,9 13,88 0,314 8,07 21,95 

Anacardium occidentale L. 2,11 0,72 0,05 1,27 1,99 

Annona crassiflora Mart. 0,26 0,09 0,005 0,14 0,23 

Aspidosperma tomentosum Mart. 0,79 0,27 0,003 0,08 0,35 

Asteraceae sp 1 0,26 0,09 0,001 0,02 0,11 

Asteraceae sp. 0,26 0,09 0,001 0,02 0,11 

Asteraceae sp2 0,53 0,18 0,001 0,03 0,21 

Baccharis intermixta Gardner 1,32 0,45 0,005 0,13 0,57 

Bixa orellana L. 0,26 0,09 0,004 0,11 0,2 

Bowdichia virgilioides Kunth 0,79 0,27 0,027 0,7 0,97 

Brosimum gaudichaudii Tréc. 0,53 0,18 0,003 0,07 0,25 

Byrsonima coccolobifolia Kunth 1,06 0,36 0,004 0,09 0,45 

Byrsonima crassa Nied. 0,26 0,09 0,001 0,02 0,11 

Byrsonima intermedia A. Juss. 0,26 0,09 0,001 0,04 0,13 

Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex A.Juss.  4,49 1,52 0,027 0,69 2,21 

Caesalpinia echinata Lam. 0,26 0,09 0,002 0,05 0,14 

Caryocar brasiliense Camb. 0,79 0,27 0,013 0,32 0,59 

Casearia sylvestris Sw. 3,17 1,07 0,01 0,26 1,34 

Cecropia pachystachya Trécul. 1,58 0,54 0,039 0,99 1,53 

cf. Cupania vernalis Camb. 2,11 0,72 0,041 1,06 1,78 

Citrus limon (L.) Burm. 0,53 0,18 0,007 0,18 0,36 

Connarus suberosus Planch. 1,58 0,54 0,012 0,3 0,84 

Cybistax antisyphilitica Mart. 8,71 2,95 0,055 1,42 4,37 
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ESPÉCIES 
DENSIDADE DOMINÂNCIA 

VC % 
ABS REL % ABS REL % 

Dalbergia miscolobium Benth. 5,28 1,79 0,17 4,36 6,15 

Davilla elliptica A. St. Hill 2,11 0,72 0,007 0,19 0,91 

Dimorphandra mollis Benth. 6,6 2,24 0,068 1,75 3,99 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr 0,79 0,27 0,015 0,38 0,65 

Eremanthus goyazensis (Gardner) Sch.Bip. 0,26 0,09 0,001 0,03 0,12 

Eremanthus sp. 0,26 0,09 0,002 0,04 0,13 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl 0,26 0,09 0,021 0,53 0,62 

Erythroxylum deciduum A. St. Hill 6,6 2,24 0,101 2,61 4,84 

Erythroxylum suberosum A. St. Hill 4,75 1,61 0,027 0,69 2,31 

Eucalyptus sp. 3,69 1,25 0,045 1,17 2,42 

Eugenia dysenterica DC. 15,31 5,19 0,247 6,34 11,53 

Fabaceae sp 0,26 0,09 0,002 0,06 0,15 

Ficus benjamina L. 0,26 0,09 0,07 1,79 1,88 

Gomidesia lindeniana Berg. 0,26 0,09 0,001 0,02 0,11 

Handroanthus sp. 0,79 0,27 0,007 0,18 0,45 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 0,53 0,18 0,028 0,72 0,9 

Helicteres sacarolha A.St.Hil. 0,26 0,09 0,002 0,04 0,13 

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss. 0,53 0,18 0,005 0,14 0,32 

Himatanthus obovatus (Muell. Arg.) Woodson 3,17 1,07 0,016 0,4 1,48 

Hymenaea stigonocarpa Hayne. 1,32 0,45 0,037 0,95 1,4 

Jacaranda mimosifolia D. Don. 0,26 0,09 0,001 0,02 0,11 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.  2,11 0,72 0,011 0,29 1 

Kielmeyera speciosa A. St. Hill. 0,26 0,09 0,007 0,17 0,26 

Lantana sp 0,26 0,09 0,001 0,02 0,11 

Leucena leucocephala (Lam.) de Wit. 1,58 0,54 0,068 1,75 2,29 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.  0,26 0,09 0,002 0,04 0,13 

Machaerium acutifolium Vogel 0,26 0,09 0,007 0,19 0,28 

Machaerium opacum Vogel 0,26 0,09 0,005 0,13 0,22 
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ESPÉCIES 
DENSIDADE DOMINÂNCIA 

VC % 
ABS REL % ABS REL % 

Mangifera indica L. 5,54 1,88 0,581 14,93 16,81 

Miconia albicans (Sw.) Triana 4,22 1,43 0,029 0,75 2,18 

Miconia ferruginata DC 0,79 0,27 0,004 0,09 0,36 

Miconia pohliana Cogn. 4,49 1,52 0,026 0,66 2,18 

Miconia sp 0,26 0,09 0,001 0,03 0,12 

Mimosa claussenii Benth 0,26 0,09 0,002 0,05 0,14 

Morus nigra L. 0,26 0,09 0,008 0,21 0,3 

Myracrodruon urundeuva 0,26 0,09 0,004 0,1 0,19 

N1 0,26 0,09 0,008 0,2 0,29 

Ouratea hexasperma A. St. Hill 7,92 2,69 0,053 1,35 4,04 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 0,53 0,18 0,002 0,05 0,23 

Peritassa campestris (Cambess.) A.C.Sm. 2,9 0,98 0,02 0,52 1,51 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 45,92 15,58 0,386 9,93 25,5 

Pisonia noxia Netto 1,85 0,63 0,017 0,45 1,07 

Platypodium elegans Vogel 0,79 0,27 0,038 0,98 1,25 

Protium ovatum Engl. 0,53 0,18 0,002 0,04 0,22 

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyns 0,26 0,09 0,037 0,95 1,04 

Psidium cf. myrsinites DC. 18,47 6,27 0,113 2,89 9,16 

Psidium guajava L. 4,49 1,52 0,049 1,25 2,78 

Psidium myrsinoides O. Berg  0,26 0,09 0,005 0,12 0,21 

Qualea grandiflora Mart. 5,01 1,7 0,086 2,2 3,91 

Qualea parviflora Mart. 1,32 0,45 0,021 0,54 0,99 

Rollinia emarginata Schltdl. 0,26 0,09 0,001 0,01 0,1 

Salvertia convallariodora A. St. Hill 0,79 0,27 0,024 0,61 0,88 

Schefflera macrocarpa (Cham.& Schltdl.) Frodin. 24,8 8,42 0,303 7,8 16,22 

Sclerolobium paniculatum Vogel 0,79 0,27 0,009 0,23 0,5 

Solanum lycocarpum L. 5,81 1,97 0,04 1,03 3 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 1,32 0,45 0,054 1,38 1,83 
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ESPÉCIES 
DENSIDADE DOMINÂNCIA 

VC % 
ABS REL % ABS REL % 

Swietenia macrophylla King. 11,08 3,76 0,257 6,61 10,37 

Syzygium cumini L. 0,26 0,09 0,001 0,03 0,12 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. 0,79 0,27 0,004 0,11 0,38 

Terminalia argentea 1,32 0,45 0,042 1,07 1,52 

Tibouchina sp. 1,32 0,45 0,006 0,16 0,6 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 0,79 0,27 0,017 0,44 0,71 

Vernonia sp. 0,79 0,27 0,005 0,12 0,39 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0,26 0,09 0,003 0,08 0,17 

TOTAL 294,75 100 3,89 100 200 

Os maiores valores para o Índice de Valor de Cobertura (IVC) observados foram 
respectivamente para Piptocarpha rotundifolia com destaque para sua densidade relativa, 
Aegiphila lhotskiana, Mangifera indica, com destaque para sua dominância relativa devido 
seus indivíduos de grosso calibre, Schefflera macrocarpa e Eugenia dysenterica. Importante 
destacar que a espécie Mangifera indica é uma exótica cultivada. 

 

Figura 2.61: Fitossociologia (Soma total = IVC%) 

Quanto as classes diamétricas, estas foram apresentadas em classes entre 5 cm. A ocorrência 
de mais de 60% na classe I (entre 5 e 9.99 cm), demonstra a maioria de indivíduos finos e de 
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pouca expressão volumétrica. As 4 classes de maior diâmetro somam apenas 6 indivíduos, 
correspondendo a 0,5% do total.   

Identificou-se o padrão exponencial negativo da distribuição, também conhecido 
popularmente como “J-invertido”, padrão típico para formações vegetais naturais de 
ocorrência em ambientes tropicais.Abaixo (Figura 2.62) encontra-se o gráfico com as classes 
diamétricas e os respectivos números de fustes. 

 

Figura 2.62: Classe diamétrica.  

Já as classes de altura foram representadas por histograma com intervalo de classes de 3 m. 
Observando o mesmo, nota-se que a concentração de indivíduos ocorre na 1ª e 2ª classes 
(altura 6 m), representando mais de 85% dos fustes medidos, contabilizando 1147 fustes, 
sendo a classe II (entre 3 e 6 m) com maior número, 753 indivíduos.  
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Figura 2.63: Nº de indivíduos por classe de altura 

Os maiores valores para o Índice de Valor de Cobertura (IVC) observados foram 
respectivamente para Piptocarpha rotundifolia com destaque para sua densidade relativa, 
Aegiphila lhotskiana, Mangifera indica, com destaque para sua dominância relativa devido 
seus indivíduos de grosso calibre, Schefflera macrocarpa e Eugenia dysenterica. Importante 
destacar que a espécie Mangifera indica é uma exótica cultivada. 

c) Espécies de Interesse Conservacionista 

No inventário florestal realizado na área do futuro parcelamento de solo, foram identificadas 
7 espécies citadas nas listas de proteção especial e/ou na lista de espécies tombadas do 
Distrito Federal, ou seja, são espécies de interesse conservacionista.  

A espécie Platypodium elegans ocorrente na área é classificada como Pouco Preocupantes 
(LC), segundo a Lista vermelha das espécies da flora ameaçadas de extinção da IUNC. Assim 
como a espécie Swietenia macrophylla é classificada como vulnerável (VU), porém sabe-se 
que a mesma não se encontra em seu limite de distribuição, ou seja, os indivíduos desta 
espécie foram plantados na área por algum interesse particular. 

Com relação as espécies tombadas pelo patrimônio do Distrito Federal, através do Decreto 
39.469/2018 na área foram registradas as seguintes espécies: pequi (Caryocar brasiliense), 
cagaita (Eugenia dysenterica), peroba (Aspidosperma tomentosum), jacarandá (Dalbergia 
miscolobium), ipês (Handroanthus sp. e H. serratifolius). 

A lista da CITES não apresenta nenhuma das espécies presentes na área, assim como não há 
espécies constantes na Portaria MMA nº 443/2014. 
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2.2.1.6 Considerações Finais 

O levantamento realizado nas áreas de influência do futuro parcelamento de solo, 
denominado Spiti, foi adequado, uma vez que os resultados provenientes do levantamento 
de campo, avaliados por meio do Censo Florestal foram representativos, devido ao registro 
de todos os indivíduos presentes na área, obtendo-se a totalidade da composição florística do 
estrato arbustivo-arbóreo através do critério de inclusão estabelecido pelo IBRAM. 

O estudo florístico da vegetação registrou uma diversidade taxonômica mediana, onde foram 
registrados 1.160 indivíduos arbóreos-arbustivos distribuídos em 89 espécies e 36 famílias, 
sendo que 43 exemplares estavam mortos. Ao analisar as famílias botânicas presentes e suas 
respectivas espécies é possível perceber um desequilíbrio ecológico pela presença de muitos 
indivíduos plantados, tanto nativos quanto exóticos. As nativas representam 92%, enquanto 
as exóticas 8% dos indivíduos encontrados.  

As espécies com maior dominância ecológica na AID, organizadas em ordem decrescente de 
Índice de Valor de Cobertura, foram respectivamente para Piptocarpha rotundifolia com 
destaque para sua densidade relativa, Aegiphila lhotskiana, Mangifera indica, com destaque 
para sua dominância relativa devido seus indivíduos de grosso calibre, Schefflera macrocarpa 
e Eugenia dysenterica. Importante destacar que a espécie Mangifera indica é uma exótica 
cultivada. 

Estimou-se uma volumetria total de 68,49 m³ de material lenhoso para a ADA do 
empreendimento Spiti, ou seja, 18,07 m³/ha-¹. A determinação da compensação florestal do 
empreendimento no momento da instalação e determinação dos locais de infraestrutura 
básica do empreendimento, será calculada nos moldes da legislação vigente (Dec. nº 
39.469/2018).  

Estes valores volumétricos também serão úteis no planejamento da supressão da vegetação 
no momento da instalação do empreendimento, que deverá ser realizada mediante a 
otimização do uso e do aproveitamento da madeira, destinação apropriada do produto, 
observância dos requisitos técnicos ambientais, bem como cumprimento da legislação 
ambiental federal e distrital. 

Ressalta-se que não existem restrições ambientais na gleba do futuro parcelamento de solo 
Spiti, não havendo áreas de preservação permanente de curso d’água, tampouco de 
declividade (>45º). 

Dentre as espécies arbóreas listadas durante o levantamento, aquelas apontadas como 
tombadas e/ou de interesse conservacionista merecem especial atenção, já que são 
consideradas espécies com alta importância e interesse de conservação, devendo ser alvo de 
programas ambientais específicos, com vistas à manutenção destas, nos moldes das 
exigências realizadas pelo órgão ambiental. 

Não há dúvidas que o parcelamento de solo Spiti é viável do ponto de vista técnico da Flora, 
desde que atendidas às exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital, 
principalmente no que tange a realização da compensação florestal. 


