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1 APRESENTAÇÃO 

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 10 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 
00391-00000883/2021-06) 

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 2,56 ha), localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico/DF, 
realizou-se o presente Relatório 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 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 4 do Projeto denominado Spiti, é configurado pela Planta 
EPU-XXX/21 e correspondente Memorial Descritivo / MDE-EP, cuja Gleba é oriunda de terras 
particulares que foram desmembradas do Quinhão 10, lugar denominado “barreiro”, na 
fazenda Taboquinha (matrícula nº 28.160), com área de 2,56 hectares; 

As outras poligonais do projeto serão abordadas em outros estudos ambientais, com a 
seguinte denominação no IBRAM: i) Poligonal 1 – SPITI (nº SEI 00391-00006508/2020-81); ii) 
Poligonal 2 – Interlagos Agropecuária e Comércio (nº SEI 00391-00000879/2021-30); e iii) 
Poligonal 3 – Estância Pinheiros Ltd (nº SEI 00391-00000879/2021-30). 
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. 

Vale esclarecer ainda, que o Parecer Técnico nº605/2020 – SEDUH/SUPAR/UPAR/COPAR 
emitido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 
Federal – SEDUH, em resposta ao requerimento id.40205579, “não vê óbice no tratamento 
das propriedades como um único projeto”. Da mesma forma a DIUPE 03/2021, emitida em 
18 de janeiro de 2021, informa em seu item 1.4.1.1 que o Projeto será desenvolvido “de 
forma conjunta (...), de modo a tratar o loteamento e/ou condomínio urbanístico como uma 
única poligonal de projeto” no âmbito da SEDUH. 
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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 Nilson Leonel Barbosa 

Localização 
Região Administrativa do Jardim Botânico/DF (Quinhão 10 Fazenda 

Taboquinha)  

Processo IBRAM 00391-00000883/2021-06 

Área total (ha) 2,56 hectares 

1.4 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 
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Nome Formação Área de atuação Nº no conselho 

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 
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2 CONTEXTO DO PROJETO 

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. 

O projeto da Poligonal 4 da SPITI contempla a criação de 83 lotes privados de usos não 
residenciais (destinado ao uso do tipo CSII 2) bem como de áreas públicas classificadas como 
Espaços Livres de Uso Público – ELUP e/ou Equipamentos Públicos Comunitários e/ou 
Urbanos (Inst-EP). As coordenadas dos vértices da poligonal do empreendimento estão na e 
a Figura 2.1 apresenta a localização e acesso à área de estudo. 

 

Figura 2.1: Localização e acesso ao empreendimento em estudo. 

Tabela 2.1: Coordenadas UTM dos vértices da poligonal do parcelamento Nilson Leonel 
Barbosa. 

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

1 203829.23 m E 8241640.02 m S 

2 203871.44 m E 8241523.18 m S 
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Vértices da Poligonal Coordenada X (UTM) Coordenada Y (UTM) 

3 203774.03 m E 8241386.39 m S 

4 203670.14 m E 8241508.41 m S 

 

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 69 parcelamentos, alguns totalmente consolidados, na 
forma de condomínios residenciais, distribuídos espaçadamente por toda a Região 
Administrativa, todavia desconectados entre si e sem uma clara indicação de locais de maior 
centralidade, o que resulta numa forma de ocupação que impacta negativamente o meio 
ambiente, por conta do desmatamento pleno e dos aterros inerentes ao processo de 
implantação. 

Paradoxalmente, este tipo de ocupação resulta em uma densidade populacional muito 
baixa, que acaba por dificultar a implantação de uma infraestrutura urbana de boa qualidade 
em toda a região (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Padrão de ocupação do solo na região do empreendimento. 
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2.1 PDOT 

Segundo o PDOT, a área do projeto está inserida em sua totalidade na Zona Urbana de Uso 
Controlado II (ZUUC-II), cujas diretrizes de ordenamento territorial permitem o uso 
predominantemente habitacional, com comércio local, e índice de densidade demográfica 
baixa, entre o mínimo de 15 e o máximo de 50 habitantes por hectare (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3: Densidades Demográficas no Território (Adaptado de PDOT, 2011). 

2.2 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) 

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

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

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

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

O parcelamento de solo em questão está inserido na Zona Ecológico-Econômica de 
Dinamização Produtiva e Equidade (ZEEDP-E), que tem por objetivo diversificar as bases 
produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica compatível com os riscos 
ecológicos e com os serviços ecossistêmicos. Esta zona (ZEEDP-E) foi dividida em oito 
subzonas, sendo que o parcelamento de solo em questão está inserido dentro da subzona 
07, denominada - SZDPE 7 (Figura 2.4). 
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 Figura 2.4: Localização do parcelamento dentro da subzona a Subzona de Dinamização 
Produtiva com Equidade (SZDPE-7). (Adaptado de ZEE, 2017). 

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

– Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e 
lotes institucionais para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas 
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, 
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gerando um enquadramento para cada risco apresentado, conforme o observado na Figura 
2.5, Figura 2.6, Figura 2.7 e Figura 2.8. 

 

Figura 2.5: Mapa de Risco de Perda de Solos por Erosão. (Adaptado de ZEE, 2017). 

De acordo com o mapa de risco de perda de solos por erosão (Figura 2.5), a área do 
parcelamento está situado na classe de Risco Muito Alto.  
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Figura 2.6: Mapa de Risco Natural de Contaminação do Subsolo. (Adaptado de ZEE, 2017). 

O mapa de risco natural de contaminação do subsolo (Figura 2.6), aponta que toda a área do 
parcelamento está classificada como “risco muito baixo” de contaminação do solo  



  

 
 

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 28 007501-310RT-401-00 

 

Figura 2.7: Mapa de Risco de Perda de Áreas prioritárias para Recarga de Aquíferos. 
(Adaptado de ZEE, 2017). 

Em relação ao mapa de risco de perda de áreas prioritárias para recarga de aquíferos (Figura 
2.7), a área do parcelamento está enquadrada como “risco muito baixo” de perda de áreas 
prioritárias para recarga de aquíferos. 
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Figura 2.8: Mapa de Risco de Perda de Vegetação Remanescente Nativa de Cerrado. 
(Adaptado de ZEE, 2017). 

De acordo com o mapa risco de perda de vegetação remanescente nativa de cerrado (Figura 
2.8), a área do parcelamento está enquadrada como “ausente de Cerrado Nativo”. Tal 
enquadramento pode ser facilmente observado em campo, pois a área apresenta 
dominância de espécies exóticas e poucos indivíduos arbóreos.  

2.3 ZONEAMENTO DA APA DO SÃO BARTOLOMEU 

Em relação ao Zoneamento da APA do São Bartolomeu (Figura 2.9), a poligonal está 
totalmente  inserida em parte na ZOEQ – Zona de Ocupação Especial de Qualificação. 

O Art. 14° da Lei n 5.344 de 2014 estabelece que a Zona Ocupação Especial de Qualificação – 
ZOEQ tem o objetivo de “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”. 
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Figura 2.9: Zoneamento da APA do São Bartolomeu. 

Com relação ao Zoneamento da APA do São Bartolomeu, as áreas parceláveis estão inseridas 
em locais onde é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média 
densidade demográfica. 

Assim sendo, o projeto de parcelamento do Quinhão 10 está estruturada de forma a atender 
aos parâmetros urbanísticos elencados nas diretrizes urbanísticas e nos diagnósticos da área 
de trabalho, previamente elaborados.  

2.4 ANUÊNCIA DAS CONCESSIONÁRIAS 

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

2.5 ÁREA DE SUPRESSÃO 

Tendo como base imagens de satélite, foi realizado o geoprocessamento das imagens 
sobrepondo as futuras estruturas antrópicas, com imagens atuais da área afim de ser 
calcular o tamanho da área que será desmatada dentro da área ocupada pelo parcelamento. 
Os quantitativos obtidos por estrutura a ser implantada e por fisionomia vegetal podem ser 
visualizados na Tabela 2.2, e as áreas que serão suprimidas podem ser visualizadas na Figura 
2.10. 
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Tabela 2.2: Quantitativos das áreas que serão suprimidas para a instalação do 
empreendimento.   

Cobertura vegetal  Área (ha) Área (%) 

Formação campestre 0,0364 4,63 

Vegetação arbórea arbustiva 0,7507 95,37 

Total 0,7871 100,00 

 

Figura 2.10: Localização das áreas que serão suprimidas para a instalação das vias de acesso 
e áreas de uso comum 

2.6 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

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

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

2.6.1 Legislação Federal 

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

2.6.2 Resoluções do Conselho Nacional do meio Ambiente 

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

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

2.6.3 Legislação Distrital 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7 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.  

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.  
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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). 

2.7.1 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, onde haverão interferências diretas nos impactos 
resultantes das obras de instalação e da operação do empreendimento (Figura 2.11) e para 
AID, foi considerada a poligonal do empreendimento, conforme observado na Figura 2.12. É 
importante observar que, como exigência da SEDUH acerca do projeto urbanístico, parte da 
Estrada do Sol foi considerada como ADA do empreendimento. 

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 2.13 e para o meio Socioeconômico a AII foi considerada a Região Administrativa 
do Jardim Botânico (RA XXVII), de acordo com a Figura 2.14 
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Figura 2.11: Localização da Área Diretamente Afetada – ADA (Meios Físico, Biótico e 
Socioeconômico). 

 

Figura 2.12: Localização da Área de Influência Direta – AID (Meios Físico, Biótico e 
Socioeconômico). 
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Figura 2.13: Localização das Áreas de Influência Direta - AID e Indireta – AII (Meio Físico e 
Biótico). 

 

Figura 2.14: Localização das Áreas de Influência Indireta – AII (Meio Socioeconômico).



                   

 
 

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 38 

007501-310RT-401-00 

2.8 PLANTA DE USO E OCUPAÇÃO DA GLEBA 

Abaixo segue a planta de uso e ocupação do Quinhão 10, Barreiro, Fazenda Taboquinha, área destinada a implantação do parcelamento de solo urbano objeto deste RIVI. 

 

Figura 2.15:   Planta de uso e ocupação da Gleba
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

3.1 MEIO FÍSICO 

3.1.1 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. 

3.1.1.1 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 
Nilson Leonel Barbosa, 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. 

3.1.1.2 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. 

Para a aquisição de dados secundários, foi realizado levantamento bibliográfico sistemático de 
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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. 

3.1.1.3 Geomorfologia 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da geomorfologia da AID e AII do 
Parcelamento de Solo Nilson Leonel Barbosa 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. 

3.1.1.4 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. 

3.1.1.5 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 geográfica 
para a delimitação das classes de solos e para a elaboração de mapas temáticos. O diagnóstico 



  

 
 

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 41 

007501-310RT-401-00 

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. 

3.1.1.6 Qualidade da Água 

O Parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa 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 (Figura 3.1). 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. 

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 3.1: Mapa da Bacia Hidrográfica do córrego Mato Grande, inserida na bacia do rio São 
Bartolomeu, onde foi realizado o Diagnostico da Qualidade das Águas Superficiais na área de 

influência do Projeto Nilson Leonel Barbosa (dez/20). 

a) Caracterização das Áreas de Amostragem  

Para a execução do Diagnóstico da Qualidade da Água nas áreas de influência foram 
selecionados quatro pontos de coleta. Os pontos de amostragem se caracterizam como 
pequenos tributários, sendo o ponto P5 localizado em um tributário que desagua no ribeirão da 
Papuda, os pontos P7 e P8 localizados tributários que desagua no ribeirão Taboca, e o ponto P9 
localizado no ribeirão Taboca. Os 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 
3.1 e Foto 3.1 a Foto 3.3.). Os pontos estão distribuídos ao longo da área de influência da 
implantação do Empreendimento em questão (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Rede amostral dos pontos de coleta e análise da qualidade da água no parcelamento 
Nilson Leonel Barbosa. 

Tabela 3.1: Coordenadas geográficas dos pontos amostrais do empreendimento. 

Pontos 
Coordenadas Geográficas UTM 23L  

X Y 

P – 05 201847,3 8242969 

P – 07 200370,3 8244806,19 

P – 08 199633,3 8244557 

P – 09 201358,3 8244821 
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Foto 3.1: Visão geral do ponto P-05, UTM 23 L 
201847,3 / 8242969. 

Foto 3.2: Visão geral do ponto P-07, UTM 23 L 
200370,3 / 8244806,19. 

  

Foto 3.3: Visão geral do ponto P-08. UTM 23 L 
199633,3 / 8244557. 

Foto 3.4: Visão geral do ponto P-09. UTM 23 L 
201358,3 / 8244821. 

b) Materiais e métodos 

As amostragens do diagnóstico parcelamento Nilson Leonel Barbosa 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 3.2 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 3.2: Parâmetros de campo e laboratório para qualidade da água superficial no 
parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa (dezembro/2020). 

Parâmetros de campo VMP 

Oxigênio dissolvido  >5,0 

pH  6,0 - 9,0 

Temp. Ambiente NR 

Temp. Amostra NR 

Turbidez 100 

Parâmetro de laboratório VMP 

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 

Nitrito Total 1 

Nitrato Total 10 
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Foto 3.5: Coleta de água realizada no ponto 
P-08. 

Foto 3.6: Detalhe da coleta e 
armazenamento de água no ponto P-09. 

 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 3.1: Equação do Índice de qualidade das Águas  

Em que: 

IQA: Índice de qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

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: 
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Equação 3.2. 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 3.3. 

Tabela 3.3: 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. 

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: 
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Equação 3.3: 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. 

3.1.2 RESULTADOS 

3.1.2.1 Clima e condições meteorológicas 

a) Pluviometria 

Como acontece na maior parte do Bioma Cerrado, o clima da região onde será localizado o 
parcelamento Nilson Leonel Barbosa 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 3.3 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 3.4). A estação é de responsabilidade da CAESB, 
trata-se da estação com dados disponíveis mais próxima da bacia estudada em questão. 

Tabela 3.4: Totais pluviométricos mensais da estação ETA Cabeça de Veado. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 
Anual 

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 1550.0 

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 1645.4 

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 1619.5 

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 1657.1 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 
Anual 

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 2025.0 

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 1644.4 

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 1111.1 

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 1625.4 

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 1530.4 

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 1581.7 

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 1599.0 

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 1532.1 

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 1338.0 

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 1770.3 

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 1718.4 

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 1322.2 

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 1467.3 

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 1380.4 

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 1256.5 

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 1356.4 

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 1111.2 

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 1060.2 

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 1202.5 

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 1819.5 

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 1620.2 

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 1193.5 

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 1485.6 

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 1541.7 

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 
  

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 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 
Anual 

Média 
do 

Períod
o 

209.67 
173.1

5 
212.66 112.74 29.44 5.57 5.52 15.79 41.61 125.83 244.66 243.56 

 

Média 
Históri

ca 

20.966
.945 

17.31
5.405 

21.266.
316 

11.274.
103 

29.442.
858 

5.572
.222 

55.22
5 

15.78
7.499 

41.61 
1.258.3

25 
2.446.5

75 
24.356.

216  

 

 

Figura 3.3: Totais pluviométricos médios mensais (série histórica entre 1978 a 2007). Fonte: 
CAESB. 

Os dados da Figura 3.3 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, 
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 3.4). 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 
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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 3.4: Mapa de Isoietas no Distrito Federal (Fonte: ADASA, 2018). 

b) Temperatura 

Para caracterizar a área do Parcelamento de Solo Urbano Nilson Leonel Barbosa 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. 

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. 
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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 3.5). 

 

Figura 3.5: 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. 

Tabela 3.5: Dados climatológicos da estação meteorológica Brasília – 83377, no período de 
1981 a 2010. Fonte: INMET. 

Parâmetro Jan Fev Mar 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 
26,60 

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 
21,00 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

MÁXIMA MÉDIA MÍNIMA
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Parâmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

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 
16,80 

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 3.6). 

 

Figura 3.6: 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 
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registrou maior evaporação foi agosto, atingindo 318,3 mm (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Evaporação total da estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010 - INMET). 

e) Umidade relativa 

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 3.8). 

 

Figura 3.8: Umidade relativa na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
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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 3.9). 

 

Figura 3.9: 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 3.10). 
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Figura 3.10: Insolação total na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010-INMET). 

h) Nebulosidade 

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 3.11). 

 

Figura 3.11: 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 3.12). 
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Figura 3.12: 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 
3.6. 

Tabela 3.6: 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 

31/03/2017 1.17 0 
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Data Velocidade (m/s) Direção (°) 

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 

3.1.2.2 Geologia 

O conhecimento do substrato rochoso é de extrema relevância e importância, pois, através 
deste, torna-se possível compreender e explicar as características do meio físico, os tipos 
litológicos, os processos e ações de intemperismo, o processo de formação dos solos, bem 
como o potencial de percolação da água superficial e subterrânea na formação dos 
correspondentes aquíferos. Assim, os estudos geológicos servem como importantes isumos 
para, de acordo com as características físicas do substrato rochoso, concluir a respeito das 
compatibilidades e restrições da obra que irá ser implantada. 

j) Geologia da Área de Influência Indireta – AII 
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A bacia do córrego Mato Grande 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 3.13. 

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 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 3.7). 

k) Estratigrafia de Litofácies 

Na AII do empreendimento, em relação ao Grupo Paranoá, estão contidas as formações Serra 
da Meia Noite e Ribeirão Contagem, descritas a seguir. 

 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 
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alguns estratos são feições bastante comuns. 

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

 Formação Ribeirão Contagem 

A Formação Ribeirão Contagem possui contato brusco e concordante com a Formação Serra da 
Meia Noite. É caracterizada por quartzitos finos a médios, brancos a cinza claro (cinza escuro 
quando frescos), bem selecionados, maturos mineralogicamente, silicificados e, onde se 
encontram menos recristalizados, mostram grãos arredondados. Seu aspecto maciço é 
constante na maioria das exposições, sendo atribuído à intensa silicificação. Localmente, em 
condições de maior 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 3.7: 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 
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Nome 
informal 

Nome da formação  
Sigla da unidade de 

mapeamento/geocrolito 
estratigráfica  

Localidade da área 
tipo/holoestratótipo 

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 

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 córrego Mato Grande 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 3.13). 
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Figura 3.13: Mapa Geológico da área da bacia de captação do córrego Mato Grande, no Distrito 
Federal onde está inserida a área do parcelamento Nilson Leonel Barbosa (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 3.13). 

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. 

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 3.14 e Figura 3.15). 
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Figura 3.14: Coluna estratigráfica das sequências Grupo Paranoá, no Distrito Federal e áreas 
tipo (Modificado - FARIA, 1995). 
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Figura 3.15: 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. 

l) Geologia da Área de Influência Direta – AID 

A AID do Parcelamento de Solo Urbano Nilson Leonel Barbosa fica situada na bacia do córrego 
Mato Grande. O vale não é muito encaixado ou profundo. 

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 3.16). Nestas 
superfícies se observam solos do tipo Latossolos Vermelho –Amarelo, Cambissolo e Neossolo, 
além de horizonte plíntico em diversos locais. 
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Figura 3.16: 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 rochas próximas à 
AII do Parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa. 

 

Foto 3.7: Afloramento de metarritmito argiloso (MNPpacs) do Grupo Paranoá na calha do 
ribeirão Taboca, próxima à AII do empreedimento. 
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Foto 3.8: Filito (Fm . Serra do Landim) 
presente região da bacia do córrego Taboca, 

próxima à AII do empreendimento 

Foto 3.9: Detalhe da foliação do Filito 
presente região da bacia do córrego Taboca, 

próxima à AII do empreendimento 

Do ponto de vista geológico a AID do parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa 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. Se 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. 

3.1.2.3 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 Nilson 
Leonel Barbosa. 

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 3.17 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 
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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. 

 

Figura 3.17: 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 Nilson Leonel Barbosa foi identificado apenas o 
compartimento geomorfológico de Região Dissecada de Vales. A Figura 3.18 apresenta o 
compartimento geomorfológico identificado na AID do parcelamento em tela. 

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, 
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revela o seu condicionamento estrutural e a característica predominante das litologias com 
baixa permeabilidade. 

A bacia do Córrego Mato Grande encontra-se inserida na Superfície Dissecada do rio São 
Bartolomeu. Nesta superfície, 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 3.10 e Foto 
3.11). A bacia do córrego Mato Grande não apresenta estas características marcantes de 
“quebras de relevo” acentuadas, seu relevo é mais planificado, característico de Região de 
Chapada, compartimento geomorfológico bem próximo do local do empreendimento.  

 

Figura 3.18: Mapa geomorfológico da AID e AII do Parcelamento de Solo Nilson Leonel Barbosa. 
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Foto 3.10: Cascalho laterítico presente em 
uma estrada próxima à AII do 

empreendimento (UTM 200.233,37/ 
8.244.290,06). 

Foto 3.11: Detalhe do aspecto da concreção 
lateríticas que sustenta as bordas de 

chapada, amostra coletada próxima à AII do 
empreendimento. 

  

Foto 3.12. Vista geral da área do 
empreendimento. Nota-se que é uma área 

planificada. 

Foto 3.13. Outra vista da poligonal com a 
presença de árvores em um terreno plano. 
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Foto 3.14. Outra vista da área do 
empreendimento. 

Foto 3.15. Outra vista do parcelamento. 

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

Conforme as Figura 3.19 e Figura 3.20, a seguir, a AID do Parcelamento de Solo Urbano Nilson 
Leonel Barbosa, 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 Indireta (AII), conforme observado na Tabela 3.8 e Figura 3.19, existe o 
predomínio de declividades que variam de 0-20%, ocupando aproximadamente 88,54% da área 
(991,61 ha).  

Tabela 3.8: Declividades na AII. 

Declividade Área (ha) % 

0 - 5% 331,0551 29,56 

5 - 20% 660,4665 58,98 

20 - 29% 47,8715 4,27 

≥ - 30% 80,4358 7,18 

Total 1119,83 100 
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Figura 3.19: Mapa de declividade na AII do Empreendimento a partir de curvas de nível com 
espaçamento de 5m em 5m. 

A AID do empreendimento possui 3,01 ha de área com declividade variando entre 0 a 20% em 
sua maioria (Figura 3.20 e Tabela 3.9). 40,18% da área apresenta declividade entre 0 a 5%, o 
que representa 1,21 ha, 58,42% da área com declividade de 5 a 20%, o que representa 
aproximadamente 1,76 ha e os locais com declividade acima de 20% compõem 1,4% (0,04 ha).  

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 3.21 e Tabela 3.10. 

Tabela 3.9: Declividades na AID. 

Declividade Área (ha) % 

0% - 5% 1,2100 40,18 

5% - 20% 1,7593 58,42 

20% - 29% 0,0322 1,07 

Maior ou igual a 30% 0,0099 0,33 

Total 3,0114 100,00% 
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Figura 3.20: 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 3.21 e Tabela 3.10, existe o 
predomínio de declividades que variam de 5-20%, ocupando aproximadamente 58,42% da área 
(1,76 ha). Áreas com declividade na faixa de 0-5% correspondem a 40,18% (1,21 ha). 

Tabela 3.10: Declividades na área a ser parcelada (ADA). 

Declividade Área (ha) % 

0 - 5% 1,2100 40,1821 

5 - 20% 1,7593 58,4210 

20% - 29% 0,0322 1,0695 

Maior ou igual a 30% 0,0099 0,3274 

TOTAL 3,0114 100,00% 
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Figura 3.21: Declividade na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

c) Dinâmicas do relevo 

O ambiente estudado apresenta suas características morfoestruturais antropizadas em diversos 
locais. As Foto 3.12 aFoto 3.15 demonstram que a área do empreendimento é bastante 
aplainada, com a presença de indivíduos árbores nativos e extócios esparsos. 

Trata-se de uma área bastante estável do ponto de visto geomorfológico, o que é esperado 
pelas baixas declividades e pelo local poder ser considerado uma transição entre região 
dissecada de vales e região de chapada (Figura 3.22). 
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Figura 3.22: Mapa geomorfológico da AID. 

3.1.2.4 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. 

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. 

3.1.2.5 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 



  

 
 

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 75 

007501-310RT-401-00 

metamórficas, as quais integram o domínio das águas subterrâneas profundas, armazenando-as 
e transmitindo-as (Tabela 3.11).  

Tabela 3.11: 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 3.23: 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. 

Estes aquíferos 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. 

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. 
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b) Hidrogeologia do Domínio Poroso 

Aquífero associado ao manto de intemperismo, este domínio ocorre em quatro diferentes 
sistemas de aquíferos encontrados na área de influência indireta do parcelamento: P1, P2, P3 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 3.12 abaixo. 

Tabela 3.12: 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 

P3 Mediana Mediana 
Plintossolos e Latossolos 

argilosos 

P4 Baixa Baixa Cambissolos e litólicos 
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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 P1, P2, P3 e P4. Os sistemas P1, P2 e P3 são caracterizados por grandes espessuras 
(>5 m) e condutividades hidráulicas respectivamente alta, média e baixa. O sistema P4 
caracteriza-se por pequenas espessuras (comumente menores que 1 metro, podendo alcançar 
2,5 m) e condutividade hidráulica baixa. 

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 
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 
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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 Nilson Leonel Barbosa 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. 

O aquífero poroso foi identificado nos meios geológicos não consolidados (basicamente as 
coberturas Terciário-Quaternária – TQdl), caracterizados por coberturas pedogenizadas, 
formadas essencialmente por Latossolo Vermelho-Amarelo. 

Na AID, de acordo com a base de dados, ocorrem o domínios Poroso do Sistema P4 e o domínio 
Fraturado do Sistema Canastra, Subsistema F (Figura 3.24 e Tabela 3.13). O sistema P4 é 
composto por cambissolo e neossolo litólico, o primeiro presente na AID de acordo com a base 
de dados. Entretanto, observou-se em campo que a área é composta por latossolo vermelho-
amarelo, o que indica que o sistema presente encontrado na área seria o P1 ou P3. 

 

Figura 3.24. 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 
sobre as litologias protegidas por algum manto de intemperismo ou solo protegidos por 
camada vegetal. 
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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 fazem parte da área de estudo, 
portanto isto deve ser levado em conta na implantação do parcelamento. No caso do Domínio 
Fraturado, a área em questão representa muito pouco em termos territoriais, não havendo 
forma de se ter prejuízo relevantes para os aquíferos desse domínio. 

Tabela 3.13: 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) 

Sistemas 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 varia entre 
pouco a moderadamente eficientes, por se tratar de solos argilosos com alta capacidade de 
retenção específica, e moderada a baixa capacidade de infiltração. Outro fator que influencia o 
potencial de recarga desses aquíferos é o relevo, que se apresenta com baixa declividade em 
quase toda a AII. A primeira condição proporciona aumento do escoamento superficial e 
consequente diminuição da taxa de infiltração, enquanto a segunda favorece a infiltração e 
diminui o escoamento superficial. 

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 

 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 
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danos aos aquíferos, inclusive com risco de exaustão total dos sistemas fraturados. 

Foram identificados a partir dos dados disponíveis pelo SIAGAS-CPRM, 12 poços tubulares 
profundos cadastrados, presentes na AII (Figura 3.25).  Na AID, não foram encontrados poços 
tubulares profundos cadastrados.  

 

Figura 3.25: Mapa com a localização dos poços tubulares profundos catalogados pela SIAGAS-
CPRM na AID e AII e na proximidade imediata do Parcelamento de Nilson Leonel Barbosa. 

Tabela 3.14. 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 
22,56 2,80 113 202752 8240921 

02 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
68 0 14,14 203259 8240805 

03 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
24,92 6,83 52,80 203323 8240529 

04 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
57,30 1,35 34,43 203982 8240199 

05 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
34,5 1,35 66 204014 8240046 

06 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
26,85 5,80 132 203532 8240439 
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Poços Identificação ND (M) NE (M) Vazão X Y 

07 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
58,80 8,07 30,64 202360 8241316 

08 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
65,80 2,15 8,80 202711 8241720 

09 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
41,82 7,57 186,3 202662 8240981 

10 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
70,75 30,12 49,5 202929 8241016 

11 
RA SÃO SEBASTIÃO-

DF 
45,45 33,90 15,23 202994 8240617 

12 
RA JARDIM 
BOTÂNICO 

49,04 9,43 4,70 203940 8241152 

- Valores Médios 47,15 9,11 58,96 - - 

 

3.1.2.6 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 
Cambissolo (Cb), os quais em conjunto correspondem a 85,49% do território do Distrito Federal 
(MARTINS e BAPTISTA, 1998) (Figura 3.26). 

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 
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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). 

 

Figura 3.26: 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 
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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 Nilson Leonel Barbosa 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 3.27).  

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 3.27: Mapa pedológico da AII do empreendimento Nilson Leonel Barbosa. 

b) Solos da Área de Influência Direta – AID 

Apesar da base de dados indicar que a AID do empreendimento é composta por cambissolo 
(Figura 3.28), foi identificada, com base no levantamento de campo, a classe pedológica do 
latossolo vermelho-amarelo na AID do parcelamento.  

Segundo o levantamento mais recente realizado pela EMBRAPA (2005), o latossolo vermelho-
amarelo, presente na AID do parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa, é um solo associado 
a relevos plano ou suave ondulado. Ocorre em ambientes bem drenados, é espesso e uniforme 
em relação a cor, textura e estruturas (Foto 3.16 a Foto 3.19). 

Na AID não é possível observar o horizonte B latossólico, característico dos latossolos. O solo 
apresenta textura média a argilosa, o que indica ser um latossolo pouco maduro dentro da 
classe dos latossolos vermelho-amarelo. 

Trata-se de um solo com boa permeabilidade, adequados para escavação de cacimbas para a 
extração de água. Além disso, são bem estruturas, acumulam água e permitem sua infiltração 
para o substrato rochoso, este último adequado para perfuração de poço tubular profundo. 
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Figura 3.28: Mapa pedológico da AID. 

  

Foto 3.16: Latossolo vermelho-amarelo 
presente na AID do empreendimento, 
aparentemente preparado para algum 

plantio. 

Foto 3.17: Latossolo vermelho-amarelo em 
outro local do parcelamente. 
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Foto 3.18: Outra vista do Latossolo da área 
em tela. 

Foto 3.19: Outra vista do Latossolo do 
empreendimento.  

3.1.2.7 Aspectos geotécnicos 

O material que compõe o vale do córrego Mato Grande, 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 
3.29). 
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Figura 3.29: Perfil de Intemperismo para Regiões Tropicais. Retirado de Vaz (1996). 

A AID do Parcelamento de Solo Urbano Nilson Leonel Barbosa, de maneira geral, não apresenta 
riscos de degradação por processos erosivos decorrentes da ocupação. Trata-se de uma área 
com pouca variação de declividade, composta por latossolo vermelho-amarelo, sem a presença 
de drenagens em seu interior. Não foram observadas erosões relevantes na AID do 
empreendimento. 

3.1.2.8 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 
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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. 

Para a AID do Parcelamento de Solo Nilson Leonel Barbosa, a metodologia para a geração do 
mapa de suscetibilidade a erosão foi desenvolvida de acordo com Silva e Oliveira (2015). O 
procedimento metodológico seguiu os passos abaixo: 

1. Extração de mapas pedológicos, declividade e uso e ocupação do solo da área a ser 
analisada; 

2. Determinação das classes para cada um dos parâmetros de acordo com o grau de 
susceptibilidade que os mesmos possam representar; 

3. Combinação da pedologia e declividade para a geração do mapa de susceptibilidade 
erosiva; 

4. Combinação do mapa de susceptibilidade erosiva com o uso e ocupação do solo para 
geração do mapa de potencial erosivo 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.  

a) Suscetibilidade erosiva da AII 

A Tabela 3.15 apresenta os tipos de solo erodibilidadeencontrados na AII do empreendimento e 
seus respectivos graus de erodibilidade. A Tabela 3.16 detalha as classes de declividade e seus 
respectivos graus de suscetibilidade. Na Tabela 3.17 encontra-se o cruzamento dos solos com 
as declividades, o que gera o mapa de suscetibilidade erosiva. Em seguida, a Tabela 3.18 
contém as classes de uso de solo presentes na AII e suas respectivas classes. Por fim, a Tabela 
3.19 apresenta a tabulação das três informações (solos, declividades e usos do solo), dando 
origem ao mapa de potencial à erosão laminar. 

Tabela 3.15: Classe de solos na AII do Parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa. 

Unidades Pedológicas Grau de Erodibilidade 
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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 3.16: Classe de declividade na AII do Parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa. 

Declividade (%) Relevo Grau de Susceptibilidade 

0 – 5 Plano I – Muito Fraca 

5 – 10 Suave-Ondulado II – Fraca 

10 – 20 Ondulado III – Média 

20-29,9 Ondulado IV - Forte 

≥ 30 Forte-Ondulado V - Muito Forte 

 

Tabela 3.17. Cruzamento dos dados de pedologia e declividade para a elaboração do mapa de 
suscetibilidade erosiva. 

 I (0 – 3) II (3 – 8) III (8 – 20) IV (20 – 45) V (>45) 

Er
o

d
ib

ili
d

ad
e

 1 V V V IV IV 

2 V V IV IV III 

3 V IV IV III II 

4 IV IV III II I 

5 IV III II I I 

 

Tabela 3.18: Classe de uso do solo na AII do Parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa. 

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 3.19: Tabulação cruzada entre os três planos de informação na AII e AID do 
parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa. 

Soma dos Pesos Classe 

0 – 1,89 Muito Baixo 

1,89 – 2,49 Baixo 
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2,49 – 2,79 Moderado 

2,79 – 3,04 Alto 

3,04 – 4,2 Muito Alto 

O mapa de suscetibilidade erosiva da AII do parcelamento Nilson Leonel Barbosa é apresentado 
na Figura 3.30 e a percentagem de cada classe na Tabela 3.20. A AII é composta, em sua grande 
maioria, pela classe pouco a não suscetível (42,89%; 480 ha), seguida pela classe pouco 
suscetível (40,68%; 455 ha). Na parte oeste da bacia há locais com graus de sucetibilidade mais 
elevados (classes I, II e II), principalmente em locais onde a declividade é mais acentuada. 

 

Figura 3.30: Mapa de Susceptibilidade erosiva da AII de solo do Parcelamento de Solo Urbano 
Nilson Leonel Barbosa. 

Tabela 3.20: Suscetibilidade erosiva da AII do empreendimento. 

Susceptibilidade Área (ha) % 

Classe I – Extremamente Suscetível 0,494 0,044 

Classe II – Muito Suscetível 34,072 3,043 

Classe III – Moderadamente Suscetível 149,417 13,343 

Classe IV – Pouco Suscetível 455,531 40,679 

Classe V – Pouco a Não Suscetível 480,315 42,892 

TOTAL 1119,829 100,00% 
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b) Sucetibilidade Erosiva e Potencial à Erosão Laminar da AID 

Na AID há predomínio de susceptibilidade pouco suscetível com aproximadamente 97,11% da 
área, com 2,92 ha e em menor proporção com nível de susceptibilidade moderadamente 
suscetível com 2,89% e 0,087 ha (Tabela 3.21 e Figura 3.31). A predominância destas classes se 
dá em razão da baixa declividade da área. 

O predomínio das classes IV, pouco suscetível, condiz com baixas declividades na AID do 
parcelamento. Tendo em vista que os mapas foram gerados com cambissolo na área em 
questão em razão da base de dados, a suscetibilidade seria ainda menor considerando o 
latossolo vermelho-amarelo, observado em campo. Além disso, nota-se, a partir da Figura 3.30, 
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 toda a áre, com 99,59% representando 2,999 ha (Tabela 3.22 e Figura 
3.32). O médio potencial está em apenas 0,41% (0,012 ha). Isso indica que não há nenhum 
óbice para a implantação do empreendimento do ponto de vista da suscetibilidade ou potencial 
erosivos. 

 

Figura 3.31: Mapa de Susceptibilidade erosiva da AID do empreendimento. 

Tabela 3.21: Susceptibilidade erosiva da AID. 

Susceptibilidade Área (ha) % 

Classe I – Extremamente Suscetível 0,0000 0,00 

Classe II – Muito Suscetível 0,0000 0,00 
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Susceptibilidade Área (ha) % 

Classe III – Moderadamente Suscetível 0,0870 2,8900 

Classe IV – Pouco Suscetível 2,9243 97,1100 

Classe V – Pouco a Não Suscetível 0,0000 0,00 

TOTAL 3,01 100,00% 

 

 

Figura 3.32. Potencial a erosão laminar da AID do empreendimento. 

Tabela 3.22. Potencial a erosão laminar da AID do empreendimento Nilson Leonel Barbosa. 

Potencial a erosão laminar Área (ha) % 

I – Alto potencial 0,000 0,000 

II – Médio potenciall 0,012 0,410 

III – Baixo potencial 2,999 99,590 

TOTAL 3,01 100,00% 

c) Sucetibilidade Erosiva e Potencial à Erosão Laminar da ADA 

Na maior parte da Área a ser parcelada (ADA) há predomínio de susceptibilidade pouco 
suscetível, totalizando 97,11% e 2,92 ha. Em seguida, áreas moderadamente suscetíveis 
compõem 2,89% (0,09 ha) (Tabela 3.23 e Figura 3.33). Em relação ao potencial a erosão 
laminar, a ADA apresenta predomínio de baixo potencial com 99,59% (2,999 ha), seguido de 
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médio potencial (0,41% e 0,0123 ha) (Tabela 3.24 e Figura 3.34). Estas informações 
demonstram que não há restrições quanto à implantação do empreendimento em relação ao 
potencial/suscetibilidade erosivos. 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. 

 

Figura 3.33: Mapa de Susceptibilidade erosiva da ADA do Parcelamento de Solo Urbano Nilson 
Leonel Barbosa. 

Tabela 3.23: Susceptibilidade erosiva da ADA. 

Susceptibilidade Área (ha) % 

Classe I – Extremamente Suscetível 0,00 0,00 

Classe II – Muito Suscetível 0,00 0,00 

Classe III – Moderadamente Suscetível 0,09 2,89 

Classe IV – Pouco Suscetível 2,92 97,11 

Classe V – Pouco a Não Suscetível 0,00 0,00 

TOTAL 3,01 100,00% 
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Figura 3.34. Potencial a erosão laminar da ADA do parcelamento de solo urbano Nilson Leonel 
Barbosa. 

Tabela 3.24. Potencial a erosão laminar da ADA do parcelamento Nilson Leonel Barbosa. 

Potencial a erosão laminar Área (ha) % 

I – Alto potencial 0,0000 0,0000 

II – Médio potenciall 0,0123 0,4097 

III – Baixo potencial 2,9990 99,5903 

TOTAL 2,27 100,00% 

 

3.1.2.9 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 3.25) 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 
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ao patrimônio espeleológico nacional.   

Tabela 3.25: 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 3.35. 
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Figura 3.35: Cavernas cadastradas no ICMBio em raio de 10 km do empreendimento. 

Na bacia do córrego Mato Grande, que possui médio/grande potencial para ocorrência de 
cavernas, foram localizadas cavidades cadastradas no CANIE, conforme mostrado na Figura 
3.36. Estas estão localizadas cerca de 5,31 km e 4,90 km do empreendimento, a noroeste 
(Tabela 3.26). 

Tabela 3.26: Cavernas a localizadas num raio de até 10,0 km a partir do empreendimento. 

Nome Município Localidade 
Distância do 

Empreendimento 

UTM 

X Y 

Toca da Mata da 
Anta 

Brasília São Sebastião 5,31 km 199.489 8.244.737 

Gruta do Volks 
Clube 

Brasília 
Córrego 

Forquilha da 
Taboca 

4,90 km 199.002 8.242.979 
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Figura 3.36: Potencial de ocorrência de cavernas na AII do empreendimento. 

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 identificadas cavidades naturais durante o trabalho de campo. Isto se deve em razão 
do relevo pouco declivoso juntamente com o fato de não haver afloramentos rochosos na área 
do empreendimento.  

3.1.2.10 Qualidade da Água 

a) Parâmetros Físico-Químicos da Água  

Considerando os dados registrados com a realização de uma campanha, os resultados foram 
avaliando através de análises espaciais entre os pontos de amostragem (P5, P7, P8 e P9) 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, 
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recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, aquicultura e pesca (CONAMA, 2005). 

b) 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 3.27). 

Tabela 3.27. Resultados dos parâmetros de campo registrados durante o Diagnóstico da 
Qualidade das Águas Superficiais do parcelamento Nilson Leonel Barbosa (dezembro de 2020). 

PARÂMETRO Unidade 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

P5 P7 P8  P9 

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

Matriz Água Superficial Água Superficial Água Superficial Água Superficial 

Oxigênio 
dissolvido  

mg/L >5,0 6,0 7,1 6,4 6,1 

pH  - 6,0 - 9,0 7,55 7,21 6,88 7,27 

Temp. 
Ambiente 

°C NR 26,5 31,1 32,2 32,4 

Temp. 
Amostra 

°C NR 22,4 24,6 23,8 24,4 

Turbidez NTU 100 10,1 8,2 10,3 11,5 

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

c) 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 e 
coliformes termotolerantes. Parâmetros estes utilizados para avaliação da qualidade ambiental 
de um corpo hídrico, as inconformidades supracitadas serão melhor descritas nos tópicos 
referente a cada parâmetro. A Tabela 3.28 apresenta todos os resultados registrados na 
campanha realizada em dezembro/2020 (período chuvoso) e os limites preconizados pela 
referida resolução.  

Tabela 3.28. Resultados dos parâmetros analisados em laboratório do Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (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 
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PARÂMETRO Unidade 
Resolução CONAMA 

357/2005 

Pontos amostrais 

 P1 P2 P3 
 

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.   

d) 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 (P7) a 31,9 °C (P8 e P9) (Tabela 3.29 e Figura 3.37). Com 
relação a temperatura da água os valores variaram de 22,4 °C (P5) a 24,6 °C (P7) (Tabela 3.30 e 
Figura 3.38). A variação registrada para temperatura do ar e temperatura da amostra foram 
estatisticamente significativas segundo o Teste de T (p=0,00020), resultado este possivelmente 
influenciado por horários de coleta e características ambientais dos trechos monitorados.  

Tabela 3.29. Temperatura do ar nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento de solo em questão (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 31,8 °C 27,3 °C 31,9 °C 31,9 °C 
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Figura 3.37. Temperatura do ar nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Tabela 3.30. Temperatura da água nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 22,4 °C 24,6 °C 23,8 °C 24,4 °C 

 

Figura 3.38. Temperatura da água nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento Nilson Leonel Barbosa 

(dezembro/2020). 
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 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 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 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, e que tem implicações nas condições de aerobiose do meio aquático, são 
indicadores consagrados de poluição por dejetos orgânicos. 

Com relação aos valores de DBO, as concentrações variaram de 0,2 mg/L (P5, P7) a 1,6 mg/L 
(P9). Apresentando concentrações dentro do limite recomendado pela Resolução CONAMA 
357/05 que determina valores de até 5 mg/L para o parâmetro DBO (Tabela 3.31 e Figura 3.39). 
Apesar do maior valor registrado no ponto P9, as diferenças registradas não foram 
estatisticamente significativas, visto as semelhanças registradas entre os valores de DBO nos 
demais pontos de amostragem (Teste T; p=0,17272). Já com relação aos valores de DQO, as 
concentrações variaram de 2 mg/L (P8) a 7 mg/L (P5) (Tabela 3.32 e Figura 3.40). A Resolução 
CONAMA 357/05 não determina um valor limite para o parâmetro DQO.  

Tabela 3.31. DBO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 0,2 mg/L 0,2 mg/L 0,4 mg/L 1,6 mg/L 

 

Figura 3.39. DBO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
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Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Tabela 3.32. DQO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 7 6 2 3 

 

Figura 3.40. DQO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do emprrendimento Nilson Leonel Barbosa (dezembro/2020). 

 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 8,2 NTU (P7) a 11,5 NTU (P9) (Tabela 3.33 e 
Figura 3.41). Apresenta valores dentro do limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 
que é de até 100 NTU. A área de estudo apresentou baixos valores para turbidez, mesmo 
considerando a amostragem durante o período chuvoso, os valores registrados foram 
semelhantes entre os pontos de amostragem, apresentando apenas pequenas variações, com 
maior registrado para o ponto P9 localizado no ribeirão Taboca. 

Tabela 3.33. Turbidez nos pontos de amostragem do Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento Nilson Leonel Barbosa (dezembro/2020). 
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dez/20 10,1 NTU 8,2 NTU 10,3 NTU 11,5 NTU 

 

Figura 3.41. Turbidez nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

A cor é uma característica da água devido à existência de substâncias dissolvidas em solução 
que absorvem luz na parte visível do espectro. Pode se 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 65,1 mg/L (P5) a 71,5 mg/L 
(P9) (Tabela 3.34 e Figura 3.42), apresentando valores próximos do limite preconizado pela 
Resolução CONAMA 357/05 que é de até 75 mg/L. Demonstra que, apesar da área de estudo 
ter apresentado baixos valores de turbidez, para cor verdadeira os valores foram mais 
representativos, e que, possivelmente, foram resultante da influência do período chuvoso. 
Segundo o Teste de T, os valores registrados para cor verdadeira ao longo dos pontos de 
amostragem apresentam diferenças significativas (p=0,00002). 

Tabela 3.34. Cor verdadeira nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 
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Figura 3.42. Cor verdadeira nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

 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, quer 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 131 mg/L (P7) a 165 mg/L (P5) (Tabela 3.35 e Figura 3.43). A Resolução 
CONAMA 357/05 não determina um valor limite para o parâmetro sólidos totais. O Teste de T 
indicou que os valores registrados ao longo dos pontos de amostragem apresentam diferenças 
significativas (p=0,0002). Assim como para cor verdadeira, sólidos totais apresentaram elevados 
valores para área de estudo, resultados também potencializado pela influência do período 
chuvoso. 

Tabela 3.35. Sólidos totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento. 
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Figura 3.43. Sólidos totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento em questão (dezembro/2020). 

 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, 
podendo determinadas condições de pH, contribuírem para a precipitação de elementos 
químicos tóxicos como metais pesados; outras condições podem exercer efeitos sobre as 
solubilidades de nutrientes (CETESB, 2011).  

Os valores variaram de 6,88 (P8) a 7,55 (P5), apresentando resultados em conformidades aos 
limites preconizados pela Resolução CONAMA nº 357/2005 que determina valores entre 6 a 9 
(Tabela 3.36 e Figura 3.44). Segundo o Teste de T as diferenças registradas nos valores de pH 
foram significativas (p= 0,00001), demonstrando que as concentrações de pH são diferentes 
entre os pontos de amostragem. O menor valor foi registrado para o ponto P8 (tributário que 
desagua no córrego Mato Grande). 

Tabela 3.36. pH nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento Nilson Leonel Barbosa (dezembro/2020). 
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Figura 3.44. pH nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

 Oxigênio Dissolvido 

O oxigênio é um dos mais importantes elementos na dinâmica e caracterização de ecossistemas 
aquáticos. As principais fontes de oxigênio 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). 

Considerando os valores de oxigênio dissolvido para área do futuro empreendimento, os 
valores variaram de 6,0 mg/L (P5) a 7,1 mg/L (P7) (Tabela 3.37 e Figura 3.45), apresentando 
valores compatíveis ao limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05, que determina 
valores acima de 5 mg/L para o oxigênio dissolvido. O maior valor registrado foi no ponto P7, e 
as variações registradas aos demais pontos de amostragem contribuíram para uma variação 
estatisticamente significativa nas concentrações de oxigênio dissolvido ao longo dos pontos de 
amostragem da área de estudo (Teste de T; p= 0,0001).  

 

Tabela 3.37. Oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento Nilson Leonel Barbosa 
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(dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 6,0 mg/L 7,1 mg/L 6,4 mg/L 6,1 mg/L 

 

Figura 3.45. Oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

 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 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 0,016 mg/L (P9) a 
0,037 mg/L (P5) (Tabela 3.38 e Figura 3.46). Os valores estão em conformidade com a 
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Resolução CONAMA nº 357/2005, que determina o valor de até 0,1 mg/L para ambientes 
lóticos. O Teste de T indicou que os valores registrados para fósforo ao longo dos pontos de 
amostragem foram estatisticamente significativos (p=0,008), demonstrando que existe uma 
variação espacial com relação aos valores de fósforo ao longo da área de estudo. No entanto, é 
importante ressaltar que mesmo durante o período chuvosos os valores registrados para 
fósforo apresentaram valores em acordo com a referida resolução. 

Tabela 3.38. Fósforo total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do projeto Nilson Leonel Barbosa (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 0,037 0,033 0,031 0,016 

 

Figura 3.46. Fósforo total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

 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, nas plantas e 
nos dejetos animais. O homem também adiciona nitrato ao ambiente através dos fertilizantes. 
Considerando os resultados de nitrato, os valores variaram de 1,17 mg/L (P5) a 5,30 mg/L (P7). 
Todos os resultados observados apresentaram concentrações dentro do limite preconizado 
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pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que determina valores de até 10 mg/L (Tabela 3.39 e 
Figura 3.47). O Teste de T indicou que os valores registrados para nitrato ao longo dos pontos 
de amostragem apresentam diferenças significativas (p=0,0359), demonstrando variações entre 
os ambientes monitorados. 

Tabela 3.39. Nitrato nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 1,17 mg/L 5,30 mg/L 3,21 mg/L 2,71 mg/L 

 

Figura 3.47. Nitrato nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

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 <0,010 mg/L (P5) a 0,020 mg/L (P8) (Tabela 3.40 e Figura 3.48). Importante 
salientar que o limite de detecção do equipamento equivale a 0,010 mg/L, ou seja, valores 
menores não são quantificados (<0,010 mg/L). Os resultados estão em conformidade ao limite 
preconizado pela Resolução CONAMA nº 357/05.  

O Teste de T indicou que os valores registrados para nitrito ao longo dos pontos de 
amostragem apresentam diferenças significativas (p=0,006), demonstrando variações entre os 
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ambientes monitorados. 

Tabela 3.40. Nitrito nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento em pauta (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 <0,010 mg/L 0,013 mg/L 0,020 mg/L 0,016 mg/L 

 

Figura 3.48. Nitrito nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

A amônia está presente naturalmente nos corpos d’água como produto da degradação de 
compostos orgânicos e inorgânicos do solo e da água, resultado da excreção da biota, redução 
do nitrogênio gasoso da água por micro-organismos ou por trocas gasosas com a atmosfera. A 
amônia é um constituinte comum no esgoto sanitário, resultado direto de descargas de 
efluentes domésticos e industriais, da hidrólise da ureia e da degradação biológica de 
aminoácidos e outros compostos orgânicos nitrogenados. Nas soluções aquosas, a amônia pode 
se apresentar sob as formas ionizada (NH4+) ou não-ionizada (NH3) (REIS & MENDONÇA, 2009).  

Para nitrogênio total, os valores variaram de 1,35 mg/L (P5) a 5,85 mg/L (P7) (Tabela 3.41 e 
Figura 3.49). Os pontos P7, P8 e P9 apresentaram valores inconformes ao limite preconizado 
pela Resolução CONAMA 357/2005. A referida Resolução estabelece que para rios de Classe 2 
que a concentração de nitrogênio total deverá ser menor do 2,18 mg/L. Os elevados valores 
registrados para nitrogênio total podem indicar uma contaminação dos tributários supracitados 
por esgotos domésticos e industriais. Além disso, os resultados também podem ter sido 
potencializados pela influência do período chuvoso (dez/20). O Teste de T indicou que os 
valores registrados para nitrogênio total ao longo dos pontos de amostragem apresentaram 
diferenças significativas (p= 0,0341). 
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Tabela 3.41. Nitrogênio total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento Nilson Leonel Barbosa (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 1,35 mg/L 5,85 mg/L 3,71 mg/L 2,95 mg/L 

 

Figura 3.49. Nitrogênio total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

 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, raramente encontrada na água ou solo que não tenha 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 
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bacteriologicamente potável, uma vez que são mais resistentes na água do que as bactérias 
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 

(44,50,2°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 16.000 
NMP/100mL (P5 e P9) a 160.000 NMP/100mL (P7) (Tabela 3.42 e Figura 3.50). O Teste de T 
indicou que os valores registrados ao longo dos pontos de amostragem não apresentam 
diferenças significativas (p=0,13292). 

Os valores para coliformes termotolerantes variaram de 16.000 NMP/100mL (P5, P8 e P9) a 
160.000 NMP/100mL (P7) (Tabela 3.43 e Figura 3.51). Todos os pontos apresentaram valores 
inconformes ao limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005 (1.000 NMP/100 mL), 
com a maior concentração no ponto P7. As elevadas concentrações de coliformes 
termotolerantes na água é indicativa da presença de organismos patogênicos, presente em 
número elevado nas fezes humanas e de animais. Isto significa que a água recebeu esgotos 
domésticos, com a possibilidade de  conter micro-organismos causadores de doenças. O 
aumento do índice pluviométrico, pode ter influenciado no carreamento dos microrganismos 
presentes nos pontos estudados, ocasionando uma possível contaminação de forma mais 
intensa. 

Tabela 3.42. Coliformes totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento de solo urbano em questão(dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 16000 NMP/100mL 160000 NMP/100mL 92000 NMP/100mL 16000 NMP/100mL 
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Figura 3.50. Coliformes totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Tabela 3.43. Coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 16000 NMP/100mL 160000 NMP/100mL 16000 NMP/100mL 16000 NMP/100mL 

 

Figura 3.51. Coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 
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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, na 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, levou-se em consideração os seguintes parâmetros: OD, 
temperatura, coliformes termotolerantes, pH, sólidos totais, DBO, nitrogênio, fósforo, 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 46,80 (P7) 
a 53,75 (P5) (Tabela 3.44 e Figura 3.52). Possivelmente a classificação dos corpos hídricos com 
qualidade da água como REGULAR foi resultante da influência da elevada concentração de 
coliformes termotolerantes, sólidos totais e nitrogênio total. 

O Teste de T indicou que os valores registrados para o IQA ao longo dos pontos de amostragem 
apresentam diferenças significativas (p= 0,00005), demonstrando que existe uma variação nos 
valores de IQA ao longo dos pontos de amostragem. 

Tabela 3.44. IQA nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento Nilson Leonel Barbosa (dezembro/2020). 

Campanha  

Pontos Amostrais  

P5 P7 P8 P9 

dez/20 53,75 46,80 51,87 51,52 
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Figura 3.52. IQA nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

e) Considerações Finais da Qualidade da Água 

Os resultados apresentados consideram a realização de uma campanha contemplando o 
período chuvoso (dezembro de 2020), com amostragens realizadas em quatro pontos de coleta. 
Foram registradas inconformidade aos parâmetros nitrogênio total e coliformes 
termotolerantes, possivelmente 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, foi evidenciado diferenças significativas para maioria dos parâmetros aos 
pontos de amostragem (espacial). Isto demonstra 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 P7 com classificação REGULAR de qualidade.  

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 ao entorno já potencializam 
de forma negativa a qualidade da água dos corpos hídricos monitorados. Assim, faz-se 
necessária 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. 

 

3.1.3 Considerações finais do Meio Físico 

Do ponto de vista geológico a AID do Parcelamento de Solo Urbano Nilson Leonel Barbosa 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 
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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 Latossolo Vermelho-Amarelo na AID. Esses materiais pedogenizados, 
normalmente possuem altas capacidade de infiltração e condutividade hidráulica portanto, 
levando em consideração as baixas declividades e o tipo de solo, a região é considerada uma 
boa área de recarga. 

Na maior parte da Área a ser parcelada (ADA) há predomínio de susceptibilidade erosiva pouco 
suscetível, totalizando 97,11%. (2,92 ha), e baixo potencial à erosão laminar (99,59% e 2,999 
ha). 

A geomorfologia presente na área é formada por superfícies com cotas relativamente altas, 
padrão de relevo aplainado, apesar de estar no compartimento geomorfológico de região 
dissecada de vales (na transição para região de chapada), com baixa densidade em drenagem e 
grotas, locais não passiveis de ocupação. 

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 córrego Mato Grande e tributários encontram-se dentro dos padrões 
estabelecidos para o enquadramento na Classe 2 (Resolução CONAMA nº 357/05). As análises 
apresentaram inconformidades, em relação à Classe 2 da referida resolução, aos parâmetros 
nitrogênio total e coliformes termotolerantes, possivelmente influenciadas pelo período 
chuvoso e também por aportes de esgotos domésticos e industriais existentes na bacia de 
estudo. 

Não há dúvidas que o parcelamento de solo Nilson Leonel Barbosa 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. 
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3.2 MEIO BIÓTICO 

3.2.1 Flora 

3.2.1.1 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 Nilson Leonel Barbosa, 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. 

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 uma matriz agrícola (cultivo 
de mandioca) com a presença de indivíduos isolados, representados por espécies nativas do 
Cerrado, consorciados com espécies exóticas frutíferas cultivadas. 

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 
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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) 

3.2.1.2 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), integralmente em ZOEQ  segundo o rezoneamento da mesma, disposto através da 
Lei nº 5.344/2014, conforme detalhada suas ocupações, na apresentação do empreendimento, 
neste RIVI. Abaixo encontra-se o enquadramento do empreendimento frente ao referido 
zoneamento (Figura 3.53) 

 

Figura 3.53: 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 Nilson Leonel Barbosa, encontram-se as seguintes Unidades (Figura 3.54): 

 APA do Planalto Central 

 APA Gama e Cabeça de Veado 

 APA do Lago Paranoá 
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 Estação Ecológica da Universidade de Brasília 

 Estação Ecológica do Jardim Botânico 

 Reserva Biológica do Cerradão 

Além destas Unidades de Conservação, encontram-se neste raio, 4 (quatro) ARIEs (Tabela 3.45) 
e outras categorias (Tabela 3.46) 

Tabela 3.45: ARIEs presentes no raio de 10km do empreendimento e respectiva referência no 
(Figura 3.54). 

ARIE Referência 

Área de Relevante Interesse Ecológico Córrego do Mato Grande 1 

Área de Relevante Interesse Ecológico do Bosque 2 

Área de Relevante Interesse Ecológico do Paranoá Sul 3 

Área de Relevante Interesse Ecológico do Setor Habitacional Dom Bosco 4 

Tabela 3.46: Parques e outras unidades presentes no raio de 10km do empreendimento e 
respectiva referência no Mapa (Figura 3.54). 

ARIE Referência 

Parque Salto Tororó 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 Penísula Sul 9 

Parque das Copaíbas 10 

Refúgio de Vida Silvestre Canjerana 11 

Monumento Natural Dom Bosco 12 

Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca 13 
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Figura 3.54: Mapa esquemático do empreendimento, frente às Unidades de Conservação. 

3.2.1.3 Objetivos 

Caracterizar a vegetação qualitativamente em termos de riqueza de espécies e sua respectiva 
abundância, permitindo descrever em linhas gerais as tipologias fitofisionômicas de ocorrência 
e seu estado de conservação para fins do licenciamento ambiental do empreendimento. Bem 
como quantitativamente 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 das áreas previstas para supressão da vegetação, 
atendendo as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental. 

3.2.1.4 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. 

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; 
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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 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 
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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), nas áreas 
previstas para implantação do empreendimento (alvo de supressão de vegetação). 

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 dia 20 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 florestal, todos os indivíduos acima de 05 (cinco) 
centímetros de diâmetro no DAP (Diâmetro Altura do Peito) foram incluídos no levantamento e 
tiveram circunferência mensurada e anotada. As plantas mortas, ainda de pé, também foram 
incluídas no levantamento. Adotou-se o critério DAP para medição devido se tratarem de 
indivíduos isolados. 

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. 

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.  

d)   Inventário Florestal Qualitativo 

 Fitossociologia 
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Os parâmetros que foram calculados para caracterizar a estrutura da vegetação foram aqueles 
comumente empregados em trabalhos de levantamentos fitossociológicos (VUONO, 2002). 

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 1.1: 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 1.2: 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 

A

Gi
DoAi  100.




DoAi

DoAi
DoRi
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número de amostras. 

100







P

Pi
FAi

     e     

100







FA

FAi
FRi

 

Equação 1.3: 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 1.4: 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 CAP representa a circunferência à altura do peito. 

𝑔 = 𝐶𝐴𝑃24×𝜋10000 , 

Equação 1.5: 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 1.6: Equação de Área Basal Média 

 

 Volume (𝑉) – expressa o valor representativo, levando em consideração a 
equação volumétrica ajustadas para o Bioma Cerrado (Formações florestais), 
publicas no Relatório do Inventário Florestal Nacional do Distrito Federal – 
IFN/DF (SFB, 2016).  
 𝑉𝑜𝑙(𝑚3) = 9,7551 + 2,2403 ∗ 𝐿𝑁(𝐷𝐴𝑃) + 0,6308 ∗ 𝐿𝑁(𝐻𝑡)    𝑅² = 98,31 

Equação 3.4: Estimativa volumétrica (m³) para Mata de Galeria, DAP < 10cm (Fonte: SFB, 2016). 

 𝑉𝑜𝑙(𝑚3) = 9,3436 + 2,0437 ∗ 𝐿𝑁(𝐷𝐴𝑃) + 0,7509 ∗ 𝐿𝑁(𝐻𝑡)    𝑅² = 98,9 
 

Equação 3.5: Estimativa volumétrica (m³) para Mata de Galeria, DAP < 10cm (Fonte: SFB, 2016). 

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

 𝑉𝑇 = v(𝑚3) × 𝑓𝑓 

Equação 3.6: Estimativa volumétrica (m³) para espécies exóticas. 

f) Espécies de Interesse Conservacionista  

Um dos importantes instrumentos da política ambiental são as listas de espécies ameaçadas de 
extinção. Estas listas contêm as espécies que necessitam de proteção especial por serem de 
interesse conservacionista, sinalizando a pressão que estão sofrendo e ainda possibilitam uma 
visão dos maiores problemas em relação à preservação da diversidade biológica. Com base nas 
informações das listas é possível estabelecer prioridades para as ações de recuperação e de 
conservação das espécies (MMA, 2016). 

Para a identificação das espécies de interesse conservacionista e/ou ameaçadas de extinção, 
registradas no levantamento florístico do parcelamento de solo Hibisco, foram utilizadas a Lista 
Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA Nº 443 /2014); a 
lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens 
em Perigo de Extinção (CITES), da qual o Brasil é membro desde 1975 (Dec. nº 76.623/75); as 
categorias de espécies consideradas ameaçadas pela The World Conservation Union (IUCN)  

As espécies relacionadas pela Portaria Nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente são 
classificadas nas categorias: 

CR – Criticamente em perigo; 

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

EN – Em perigo; 
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VU – vulnerável. 

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

EX – Extinto; 

EW – Extinto na natureza; 

CR – Criticamente em perigo; 

EN – Em perigo; 

VU – vulnerável; 

NT – Quase ameaçada; 

LC – Pouco preocupante; 

DD – Dados insuficientes; 

NE – Não avaliado. 

No âmbito do Distrito Federal existe o Decreto nº 39.469/2018, que dispõe sobre a política 
florestal distrital e realiza o tombamento, como Patrimônio Ecológico-urbanístico do Distrito 
Federal, de algumas espécies arbóreas em seu capítulo VI, Art. 45. A supressão destas espécies 
é disciplinada através do Art. 46: ‘’I- para realização de empreendimentos, obras ou atividades 
consideradas de interesse social ou utilidade pública, desde que comprovadamente não exista 
alternativa locacional; II- morte ou senescência avançada; III - risco de queda iminente; IV- 
quando sua manutenção inviabilizar o uso do lote para os fins a que se destina; V- quando 
indicado para o correto manejo das áreas verdes urbanas de acordo com o Plano Diretor de 
Arborização Urbana – PDAU’’.  

As espécies arbóreo-arbustivas, definidas como tombadas são: copaíba (Copaifera langsdorffíi 
Desf.), sucupira- branca (Pterodon pubescens Benth), pequi (Caryocar brasiliense Camb), cagaita 
(Eugenia dysenterica DC), buriti (Mauritia flexuosa L.f.), gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh). 
pau-doce (Vochysia tucanorum Mart.), aroeira (Myracrodruon urundeuva (Fr.All), Engl.) 
embiriçu (Pseudobombax longiflorum (Mart.,et Zucc.) a. Rob), perobas (Aspidosperma spp.), 
jacarandás (Dalbergia spp.), ipês (Tabebuia spp. e Handroanthus spp.) e baru (Dipteryx alata). 
Ressalta-se que, na diante da inviabilização da utilização do lote para o fim que se destina, o 
órgão ambiental pode autorizar a supressão destes indivíduos, definindo as medidas 
mitigadoras a luz da legislação vigente. 

3.2.1.5 Resultados 

a) Mapeamento e Caracterização da Vegetação 

Para mapeamento e caracterização da vegetação e uso do solo da AII, devido sua grande 
extensão (1119,82 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. 
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Esta classificação foi cruzada com as informações obtidas in loco, através do inventário florestal 
da ADA.  

Ressalta-se que a  descrição dos usos do solo da AII não fora realizada, 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 3.47) e o mapa esquemático representando a localização dos respectivos 
usos (Figura 3.55). 

Tabela 3.47: Uso e cobertura do solo da AII do empreendimento Nilson Leonel Barbosa: 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Agricultura 1,6955 0,15 

Água 1,4191 0,13 

Área construída 337,9963 30,18 

Formação campestre 319,3869 28,52 

Formação florestal 150,7651 13,46 

Formação savânica 224,0158 20,00 

Sistema viário 38,8223 3,47 

Solo exposto 44,9021 4,0097 

Vegetação arbórea e arbustiva 0,8258 0,07 

Total 1119,8289 100,00 

 

Figura 3.55: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da AII. 
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Em termos gerais a Área de Influência Direta - AID é constituída por uma matriz agrícola (cultivo 
de mandioca) com a presença de indivíduos isolados, representados por espécies nativas do 
Cerrado, consorciados com espécies exóticas frutíferas cultivadas, conforme Tabela 3.48  e 
Figura 3.56. A descrição da cobertura vegetal será apresentada logo abaixo, no âmbito da ADA. 

Tabela 3.48: Uso e ocupação do solo da AID do empreendimento Nilson Leonel Barbosa: 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Agricultura 1,6944 56,27 

Área construída 0,2802 9,31 

Formação campestre 0,0364 1,21 

Sistema viário 0,1745 5,80 

Solo exposto 0,00001 0,0005 

Vegetação arbórea e arbustiva 0,8258 27,42 

Total 3,0113 100,00 

 

Figura 3.56: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da AID. 

Conforme supracitado, a ADA é constituída por uma matriz antrópica (agricultura), contendo 
cultivo de mandioca, com a presença de espécies nativas do Cerrado e espécies exóticas 
frutíferas frequentemente cultivadas em quintais, em meio a matriz, como: Mangifera indica 
(Mangueira), Licania tomentosa (Oiti), Persea americana (Abacateiro), Plinia califlora 
(Jubuticabeira), Rollinia deliciosa (Biriba), dentre outras. 

A vegetação compõe fragmentos nas faixas marginais da propriedade e na porção central, 
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alternando entre exemplares de grande porte e espécies frutíferas. Embora modificada, 
apresenta espécies nativas, sendo mantidas , em sua maioria, espécies de interesse ornamental 
e frutíferas do Cerrado, como o Pequizeiro.Nesse sentido, a Tabela 3.49 e Figura 3.57 
apresentam a quantificação das fitofisionomias e uso do solo da ADA do empreendimento 
Nilson Leonel Barbosa: 

Tabela 3.49: Uso e ocupação do solo da ADA. 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Agricultura 1,6944 56,27 

Área construída 0,2802 9,31 

Formação campestre 0,0364 1,21 

Sistema viário 0,1745 5,80 

Solo exposto 0,00001 0,0005 

Vegetação arbórea e arbustiva 0,8258 27,42 

Total 3,0113 100,00 

 
Figura 3.57: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da ADA, frente ao urbanismo 

previsto para o parcelamento. 

 

 Vegetação arbustivo-arbórea 

Conforme supracitado, a vegetação existente se localiza basicamente em trechos de limite da 
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propriedade, com maior representatividade na porção central e sudeste(Figura 3.57).Configura-
se esta vegetação como indivíduos isolados, haja vista que não há a presença de indivíduos 
regenerantes, extrato herbáceo-graminoso nativo. Basicamente foram mantidas espécies de 
interesse ornamental e frutíferas do cerrado, consorciadas com espécies exóticas frutíferas. 

Destaca-se a presença das seguintes espécies exóticas: Mangifera indica (Mangueira), Licania 
tomentosa (Oiti), Persea americana (Abacateiro), Plinia califlora (Jubuticabeira), Rollinia 
deliciosa (Biriba), Citrus limon (Limoeiro), Citrus sinensis (Laranjeira), Spondias purpúrea 
(Siriguela) dentre outras. 

Com relação aos indivíduos nativos, destaca-se a presença das espécies: Annona coriácea 
(Araticum), Annona crassiflora (Araticum), Croton urucurana (Sangra d’água), Cybistax 
antysiphilitica (Ipê-verde), Handroanthus ochraceus (Ipê-amrelo), Machaerium acutifolium 
(Jacarndá-bico-de-papagaio) , Machaerium opacum (Jacarandá cascudo), dentre outras. 

  

Foto 3.20: Indivíduos expressivos para 
medição (203766,81; 8241465,44-23 S). 

Foto 3.21: Identificação dos indivíduos 
arbóreos. (203756,82; 8241478,23-23 S). 

  

Foto 3.22: Árvores isoladas em matriz 
agrícola (203793,107; 8241503,075-23 S). 

Foto 3.23: Indivíduo nativo isolado em matriz 
agrícola (203788,48; 8241434,17-23 S). 
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Foto 3.24: Indivíduo isolado em matriz 
agrícola.  

Foto 3.25: Indivíduo nativo isolado em matriz 
agrícola. 

 Formação Campestre 

Pequenos trechos na área prevista para expansão da via de acesso ao parcelamento, foram 
classificados como formação campestre, com base no geoportal e com base nas imagens de 
satélite. Não foi possível registrar esta vegetação pois encontra-se murada na propriedade 
vizinha, porém, sabe-se que são trechos desprovidos de indivíduos arbóreos com a presença de 
gramíneas nativas e exóticas. 

 Agricultura 

Conforme dito anteriormente, a matriz do empreendimento é agrícola (56,27%) representada 
pelo cultivo de mandioca. No momento da realização do inventário florestal, notou-se que a 
terra havia acabado de ser arada, para revirar as camadas do solo e preparar para o próximo 
cultivo (Foto 3.26 e Foto 3.27) 

  

Foto 3.26: Matriz agrícola, solo arado 
recentemente.Ao fundo nota-se a presença 

de indivíduos isolados. 

Foto 3.27: Matriz agrícola, solo arado 
recentemente. Ao fundo nota-se a presença 

de indivíduos isolados. 

b) Inventário Florestal Qualitativo 

 Composição florística 



  

 
 

007501-310RT-401-00 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 133 

Foram inventariados 152 indivíduos arbóreos-arbustivos e 238 fustes, distribuídos em 36 
espécies e 19 famílias, sendo que 2 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. Ressalta-se a 
mensuração das circunferências e a inclusão no cálculo da área basal e volume de todos os 
fustes dos indivíduos bifurcados. A composição da florística encontra-se abaixo (Tabela 3.50): 

Tabela 3.50: Lista florística da AID do parcelamento de solo urbano Nilson Leonel Barbosa. 

ESPÉCIES NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Cajueiro Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 

Araticum Annona coriacea Annonaceae 

Araticum Annona crassiflora Mart. Annonaceae 

Graviola Annona muricata L. Annonaceae 

Jaca Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae 

Urucum  Bixa orellana L. Bixaceae 

Mamacadela Brosimum gaudichaudii Tréc. Moraceae 

Pequi Caryocar brasiliense Camb. Caryocaraceae 

Limão Citrus limon (L.) Burm. Rutaceae 

Laranja Citrus sinensis L. Osbeck Rutaceae 

Urucurana Croton urucurana Baill. Euphorbiaceae 

Ipê Verde Cybistax antisyphilitica Mart. Bignoniaceae 

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

Cagaita Eugenia dysenterica DC Myrtaceae 

Guamirim Eugenia florida DC. Myrtaceae 

Jenipapeiro Genipa americana L. Rubiaceae 

Ipê Amarelo Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Bignoniaceae 

Ingazeiro Inga sp. Fabaceae 

Oiti Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.  Chrysobalanaceae 

Jacarandá bico de 
pato 

Machaerium acutifolium Vogel Fabaceae 

Jacarandá do mato Machaerium opacum Vogel Fabaceae 

Acerola Malpighia emarginata DC. Malpighiaceae 

Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae 

Aroeira Myracrodruon urundeuva Anacardiaceae 

NI.1 NI.1 NI1 

Abacateiro Persea americana Mill. Lauraceae 

Jabuticaba Plinia cauliflora (Mart.) Kausel  Myrtaceae 

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

Bombacaceae 

Goiabeira Psidium guajava L. Myrtaceae 

Pau terra da folha 
larga 

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 

Pau Terra Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae 

Biriba Rollinia deliciosa Saff. Annonaceae 
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ESPÉCIES NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Guapuruvu Schizolobium parahyba (Vell.) Blake. Fabaceae 

Siriguela Spondias purpurea L. Anacardiaceae 

Quina do Cerrado Strychnos pseudoquina A. St. -Hill Loganiaceae 

Capitão do Mato Terminalia argentea Mart. Combretaceae 

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: Anacardiaceae (54 indiv.), Fabaceae (28 indiv.), Myrtaceae (13 indiv.), 
Moraceae (10 indiv.), seguidas por Malighiaceae e Rutaceae com 7 indivíduos, conforme Figura 
3.58, abaixo: 

 

Figura 3.58: Número de indivíduos por família botânica. 

 Parâmetros da estrutura horizontal 

A densidade média de indivíduos arbustivos arbóreos identificada na área é de 60,47 ind.ha-¹ , 
correspondendo a volumetria de material lenhoso de 38,97 m³.ha-¹. Densidade muito baixa, se 
comparando as formações vegetacionais do Cerrado, em termos de densidade, se aproximaria 
de um Campo Sujo, porém em termos de volumetria pode se assemelhar a um Cerrado ralo ou 
típico. Este volume elevado (se comparado a densidade) ocorreu devido a presença de 
indivíduos exóticos isolados de grande diâmetro como os da espécie Mangueira (Mangifera 
indica), distribuídos conforme descrito na Tabela 3.51, abaixo: 

Tabela 3.51: Variáveis dendrométricas da AID do futuro parcelamento de solo Nilson Leonel 
Barbosa. 

ESPÉCIES VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS 
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Ni 
DAP médio 

(cm) 
Altura 

média (m) 
∑ G 
(m²) 

∑ 
Volume(m³) 

Anacardium occidentale L. 7 17,3 6,8 0,2083 1,17334 

Annona coriacea 1 5,4 3 0,0046 0,00969 

Annona crassiflora Mart. 2 19,3 5 0,0586 0,24884 

Annona muricata L. 1 15 7 0,0176 0,08614 

Artocarpus heterophyllus Lam. 8 26,5 11 0,9651 7,31787 

Bixa orellana L. 1 8,4 3,5 0,0112 0,0305 

Brosimum gaudichaudii Tréc. 2 21 6 0,0724 0,37263 

Caryocar brasiliense Camb. 2 34,5 7,5 0,4048 2,46507 

Citrus limon (L.) Burm. 2 7,2 3,3 0,0124 0,02811 

Citrus sinensis L. Osbeck 5 8,2 4,9 0,1247 0,44786 

Croton urucurana Baill. 1 54,1 14 0,23 2,21359 

Cybistax antisyphilitica Mart. 1 12,1 5,5 0,0115 0,05136 

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

1 71,3 12 0,3993 3,46465 

Eugenia dysenterica DC 2 22,6 5 0,1154 0,56877 

Eugenia florida DC. 2 9,4 6 0,06 0,25721 

Genipa americana L. 1 25,6 8,5 0,1049 0,6801 

Handroanthus ochraceus (Cham.) 
Mattos 

3 13,6 6,5 0,0475 0,23048 

Inga sp. 21 23,7 7,4 1,6057 11,04398 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.  1 46,2 9 0,1673 1,05406 

Machaerium acutifolium Vogel 2 36,6 8,5 0,2156 1,3852 

Machaerium opacum Vogel 3 31,9 6,8 0,2849 1,73009 

Malpighia emarginata DC. 7 6,1 3,2 0,0503 0,11496 

Mangifera indica L. 42 31,4 9 6,5511 45,00332 

Myracrodruon urundeuva 2 10,3 5,5 0,017 0,0707 

NI.1 1 22,9 11 0,0413 0,31909 

Persea americana Mill. 3 27,5 10 0,3634 2,71828 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel  4 6,9 3,6 0,1481 0,36873 

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

1 13,4 8,5 0,014 0,08738 

Psidium guajava L. 5 9,6 4,6 0,0847 0,35616 

Qualea grandiflora Mart. 4 38,4 7,3 0,4792 2,90613 

Qualea parviflora Mart. 2 32,5 6,8 0,1657 0,90553 

Rollinia deliciosa Saff. 1 31,5 13 0,078 0,70974 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake. 2 64,3 16 0,6724 8,04396 

Spondias purpurea L. 3 13,1 4,5 0,0982 0,3283 

Strychnos pseudoquina A. St. -Hill 1 35,3 7 0,098 0,55044 

Terminalia argentea Mart. 3 35,2 8 0,2952 1,81187 

MÉDIA - 24,6723 7,366 0,3966 2,7543 
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ESPÉCIES 

VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS 

Ni 
DAP médio 

(cm) 
Altura 

média (m) 
∑ G 
(m²) 

∑ 
Volume(m³) 

TOTAL  150 - - 14,33 99,1541 

TOTAL/HA  60,47 - - 5,6164 38,9779 

Quanto ao volume total por espécie, a exótica Mangifera indica (Mangueira) se destacou, 
seguida do Handroanthus ochraceus (ipê-amarelo), com 45 m³ e 11,04 m³, respectivamente, 
conforme Figura 3.59, abaixo: 

 

Figura 3.59: Volume por espécie. 

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 3.52 e Figura 3.60, abaixo: 

Tabela 3.52: Parâmetros fitossociológicos por espécie. 

ESPÉCIES 
DENSIDADE DOMINÂNCIA 

VC % 
ABS REL % ABS REL % 

Anacardium occidentale L. 2,74 4,67 0,082 1,46 6,13 
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ESPÉCIES DENSIDADE DOMINÂNCIA VC % 
Annona coriacea 0,39 0,67 0,002 0,03 0,7 

Annona crassiflora Mart. 0,78 1,33 0,023 0,41 1,74 
Annona muricata L. 0,39 0,67 0,007 0,12 0,79 

Artocarpus heterophyllus Lam. 3,13 5,33 0,378 6,76 12,09 
Bixa orellana L. 0,39 0,67 0,004 0,08 0,75 

Brosimum gaudichaudii Tréc. 0,78 1,33 0,028 0,51 1,84 
Caryocar brasiliense Camb. 0,78 1,33 0,159 2,84 4,17 

Citrus limon (L.) Burm. 0,78 1,33 0,005 0,09 1,42 
Citrus sinensis L. Osbeck 1,96 3,33 0,049 0,87 4,21 
Croton urucurana Baill. 0,39 0,67 0,09 1,61 2,28 

Cybistax antisyphilitica Mart. 0,39 0,67 0,005 0,08 0,75 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott 0,39 0,67 0,156 2,8 3,46 

Eugenia dysenterica DC 0,78 1,33 0,045 0,81 2,14 
Eugenia florida DC. 0,78 1,33 0,024 0,42 1,75 

Genipa americana L. 0,39 0,67 0,041 0,73 1,4 
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 1,18 2 0,019 0,33 2,33 

Inga sp. 8,23 14 0,629 11,25 25,25 
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.  0,39 0,67 0,066 1,17 1,84 

Machaerium acutifolium Vogel 0,78 1,33 0,084 1,51 2,84 
Machaerium opacum Vogel 1,18 2 0,112 2 4 
Malpighia emarginata DC. 2,74 4,67 0,02 0,35 5,02 

Mangifera indica L. 16,46 28 2,567 45,88 73,88 
Myracrodruon urundeuva 0,78 1,33 0,007 0,12 1,45 

NI.1 0,39 0,67 0,016 0,29 0,96 
Persea americana Mill. 1,18 2 0,142 2,55 4,55 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel  1,57 2,67 0,058 1,04 3,7 
Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) 0,39 0,67 0,006 0,1 0,76 

Psidium guajava L. 1,96 3,33 0,033 0,59 3,93 
Qualea grandiflora Mart. 1,57 2,67 0,188 3,36 6,02 
Qualea parviflora Mart. 0,78 1,33 0,065 1,16 2,49 
Rollinia deliciosa Saff. 0,39 0,67 0,031 0,55 1,21 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake. 0,78 1,33 0,263 4,71 6,04 
Spondias purpurea L. 1,18 2 0,038 0,69 2,69 

Strychnos pseudoquina A. St. -Hill 0,39 0,67 0,038 0,69 1,35 
Terminalia argentea Mart. 1,18 2 0,116 2,07 4,07 

TOTAL 58,78 100 5,59 100 200 
TOTAL  150 - - 14,33 99,1541 

TOTAL/HA  60,47 - - 5,6164 38,9779 

A espécie Mangifera indica (Mangueira) apresentou maior índice valor de cobertura em função 
de sua densidade relativa e dominância relativa altas, basicamente equilibradas, assim como 
Inga sp., Artocarpus heterophyllus e Anacardium occidentale. Já a espécie Schizolobium 
parahyba apresentou destaque devido seus indivíduos de grande diâmetro, conforme Figura 
3.60, abaixo: 
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Figura 3.60: Fitossociologia (Soma total = IVC) 

A distribuição dos indivíduos em classes diamétricas apresentaram expressiva quantidade na 
classe I. Porém a curva não assumiu a forma de J invertido, o que corrobora com as 
informações já apresentadas, que se trata de uma vegetação com alto grau de antropização. As 
classes diamétricas foram apresentadas em classes entre 8 cm. Abaixo (Figura 3.61), encontra-
se o gráfico com as classes diamétricas e os respectivos números de fustes. 

 

Figura 3.61: Distribuição dos indivíduos em classes de diâmetro.  

Já para a distribuição dos indivíduos levantados, em classes de altura, os resultados 
apresentados na Figura 1.5 evidenciam aproximadamente 80% dos fustes inseridos nas classes 
II, III, IV e V, com alturas variando entre 2 metros a 10 metros. A maioria dos exemplares que se 
destacaram em valores altos são exóticos, evidenciando discrepância de valores e quantidades 
de espécies no ambiente. 
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Figura 3.62: Distribuição hipsométrica dos fustes. 

Com relação a distribuição hipsométrica dos fustes, é possível inferir que não há equilíbrio 
ecológico no que tange a proporção de regenerantes e indivíduos adultos. Ou seja, pode-se 
considerar que há poucas árvores adultas capazes de perpetuar a regeneração da vegetação, 
assim como não foram observados indivíduos regenerantes (até 2m). Estas informações 
corroboram com a florística obtida, com a presença de diversos indivíduos introduzidos, em 
uma área bastante antropizada. 

c) Espécies de Interesse Conservacionista 

Com base na lista de espécies tombadas pelo patrimônio do Distrito Federal, através do 
Decreto 39.469/2018 na área foram registradas três espécies: ipê (Handroanthus ochraceus), 
aroeira (Myracruduon urundeuva) e Pequi (Caryocar brasiliense) . 

A lista da CITES não apresenta nenhuma das espécies presentes na área, assim como não há 
espécies constantes na Portaria MMA nº 443/2014, tampouco na lista da IUCN. 

3.2.1.6 Considerações Finais 

O levantamento realizado nas áreas de influência do futuro parcelamento de solo, denominado 
Nilson Leonel Barbosa, foi adequado, uma vez que os resultados provenientes do levantamento 
de campo, avaliados por meio do Censo Florestal foram representativos, devido ao registro de 
toda a vegetação existente na área, classificada como Indivíduos isolados, obtendo-se a 
totalidade da composição florística do estrato arbustivo-arbóreo através do critério de inclusão 
estabelecido pelo IBRAM, para a área previstas para ocupação. 

O estudo florístico da vegetação registrou uma diversidade taxonômica baixa, onde foram 
registrados 152 indivíduos arbóreos-arbustivos isolados (238 fustes), distribuídos em 36 
espécies e 19 famílias, sendo que 2 exemplares estavam mortos. Ao analisar as famílias 
botânicas presentes e suas respectivas espécies é possível perceber um desequilíbrio ecológico 
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pela presença de muitos indivíduos plantados exóticos. 

Com relação as espécies com destaque em função do Índice Valor de Cobertura, a espécie 
Mangifera indica (Mangueira) destacou-se em função de sua densidade relativa e dominância 
relativa altas, basicamente equilibradas, assim como Inga sp., Artocarpus heterophyllus e 
Anacardium occidentale. Já a espécie Schizolobium parahyba apresentou destaque devido seus 
indivíduos de grande diâmetro. 

A densidade média de indivíduos arbustivos arbóreos identificada na área é de 60,47 ind.ha-¹ , 
correspondendo a volumetria de material lenhoso de 38,97 m³.ha-¹. Densidade baixa, se 
assemelhando a formações florestais com alto grau de antropização. Porém, volumetria 
mediana se comparada a formação florestal, devido a presença de indivíduos exóticos de 
grande diâmetro como os da espécie Mangueira (Mangifera indica). 

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. 

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 Nilson Leonel Barbosa 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 de indivíduos 
isolados. 
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3.2.2 Fauna 

3.2.2.1 Introdução 

Devido à sua situação geográfica, localizado no centro do País, o Cerrado funciona como elo 
com outros biomas como a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga. Isso faz 
com que o Cerrado compartilhe espécies com os demais biomas, tornando-se um local de 
alta diversidade (MACHADO et al., 2008). 

Em um passado recente, alguns pesquisadores classificaram a fauna do cerrado como 
depauperada e pouco diversificada, principalmente a herpetofauna (VANZOLINI, 1976; VITT, 
1991), talvez por falha metodológica ou limitações tecnológicas das técnicas de amostragem. 
Porém, o Cerrado surpreendeu aos primeiros estudos, e a cada dia vêm apresentando uma 
grande diversidade faunística. São conhecidos para o Bioma 227 espécies de mamíferos, 837 
espécies de aves, 184 espécies de répteis e 209 espécies de anfíbios (COLLI et al., 2002; 
MACHADO et al., 2008; CARMIGNOTTO et al., 2012). 

Apesar de seu tamanho e da grande taxa de endemismo florístico, acreditava-se que a fauna 
de vertebrados do Cerrado seria composta em grande parte por espécies partilhadas com 
outros Biomas, resultando em um número reduzido de espécies de animais endêmicos 
(REDFORD & FONSECA, 1986).  

Com mais pesquisas, essa visão da fauna do Cerrado mudou e pode-se dividi-la em dois 
grupos maiores. Um engloba uma porção substancial de espécies endêmicas ligadas aos 
habitats abertos mais antigos e espécies habitat-generalistas (muitas aves, lagartos e 
pequenos mamíferos, incluindo mamíferos maiores, como lobo-guará, o veado-campeiro, o 
cervo-do-pantanal, etc). O outro grupo inclui várias espécies restritas aos habitats 
florestados úmidos e recentes, as matas de galeria, com alguns endemismos em 
passeriformes, pequenos mamíferos e anfíbios anuros. (AGUIAR et al., 2004) 

a) Herpetofauna 

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

b) Mastofauna 

O Cerrado tem 227 espécies de mamíferos com ocorrência registrada (CARMIGNOTTO et al., 
2012), entre as quais, apenas 22 são consideradas endêmicas - aproximadamente 10% do 
total registrado para o bioma (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017) e 104 são de ocorrência 
rara (MARINHO-FILHO et al., 2002). A distribuição dos mamíferos no Cerrado é influenciada 
pela heterogeneidade de habitats, onde 16% das espécies são exclusivas de áreas abertas 
(campos, savanas e veredas) e outras 29% ocorrem apenas em ambiente florestal 
(MARINHO-FILHO et al., 2002). As principais ameaças à conservação da fauna continental 
brasileira estão relacionadas à perda e degradação de habitat (ICMBio, 2016). 
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c) Ornitofauna 

O bioma Cerrado é considerado uma das savanas de maior biodiversidade do mundo, 
demonstrada pela notável riqueza de aves catalogada para a região: 856 espécies (SILVA, 
1995; SILVA & BATES, 2002; SILVA 1997). Para o Distrito Federal, foram inventariadas 455 
espécies de aves, de 26 ordens e 99 famílias diferentes (BAGNO & MARINHO-FILHO 2001; 
LOPES et al. 2005; BAGNO et al. 2006), as quais correspondem a mais da metade (54%) das 
espécies descritas para o Cerrado. Numa escala geográfica regional, tanto afluentes do rio 
Paraná e do rio São Francisco ao sul (Bacia Platina), quanto os afluentes do Tocantins ao 
norte (Bacia Amazônica), “nascem”, também, no Distrito Federal. Isto se reflete na 
composição de aves, pois em relação às espécies florestais que ocorrem localmente, oito 
espécies são aves com centro de distribuição amazônica e outras 31 espécies possuem 
centro de distribuição na Mata Atlântica (SILVA, 1996). Em termos ornitológicos, a região de 
Brasília constitui-se na principal localidade amostrada no Cerrado, congregando grande 
parte dos trabalhos relativos a inventário, ecologia, reprodução e biologia das espécies de 
aves do Brasil Central.  

3.2.2.2 Objetivos 

Caracterizar qualitativamente a fauna de corrência na região do Parcelamento de Solo 
Urbano Nilson Leonel, permitindo identificar as espécies presentes na área, as de potencial 
ocorrência e os eventuais impactos decorrentes da implantação do empreendimento que 
possam resultar em danos a estas, para fins do licenciamento ambiental do 
empreendimento. 

a) Objetivos específicos 

 Identificar e listar o maior número possível das espécies presentes na área do 

empreendimento; 

 Avaliar o status de conservação das espécies e a possibilidade de serem afetadas 

diretamente pelo empreendimento; 

 Indicar a ocorrência de eventuais espécies relevantes para conservação, com foco 

nas ameaçadas, endêmicas, migratórias e de valor cinegético e indicadores da 

qualidade ambiental;   

3.2.2.3 Metodologia 

a) Levantamento de dados secundários 

Os dados secundários foram levantados para os grupos de Herpetofauna, Mastofauna, 
Ornitofauna. A coleta de dados secundários se deu por meio de pesquisa a publicações 
técnicas relacionadas a área de estudo e/ou suas proximidades, as quais fazerm parte da 
mesma bacia hidrográfica. As fontes de dados secundários utilizados neste estudo foram: 1) 
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do 
parcelamento de solo “Quinhão 16” (PROGEPLAN, 2017) e 2) EIA/RIMA do parcelamento de 
solo “Hibisco” (PROGEPLAN, 2020). Para as aves foram utilizados como fonte os seguintes 
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estudos: Parque Distrital São Sebastião (GEOLÓGICA in prep.) e área da Papuda (PROGEPLAN  
2019). 

b) Área de Estudo 

O estudo foi realizado na destinada ao Parcelamento de Solo Nilson Leonel. Trata-se de uma 
propriedade propriedade rural, localizada entre a Avenida do Sol e São Sebastião – DF. 

 

Figura 3.63: Poligonal do Parcelamento Nilson Leonel Barbosa 

Na área é observado um pequeno pomar e não há presença de fragmentos de vegetação 
nativa, na propriedade são observados apenas algumas árvores isoladas. A área encontra-se 
murada em boa parte da extensão total de seus limites (Foto 3.28 e Foto 3.29). 
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Figura 3.64: Cobertura vegetal e usos do solo na poligonal do empreendimento AID. 
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Figura 3.65: Cobertura vegetal e usos do solo na AII empreendimento. 

  

Foto 3.28: Vista parcial do pomar presente na 
área do Parcelamento Nilson Leonel. 

Foto 3.29: Árvores isoladas e a presença de 
muro ao fundo, no canto direito da 

imagem. 

c) Metodologia específica para obtenção de dados primários 

Foram levantados dados primários com foco na herpetofauna, avifauna e médios e grandes 
mamíferos. As amostragens foram baseadas em métodos não interventivos, ou seja, sem a 
captura de animais. O campo foi realizado entre os dias 16 e 24 de janeiro de 2021, quando 
foram percorridas a Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indiereta (AII) do 
empreendimento. Foram empregadas técnicas especificas para o estudo dos diferentes 
grupos faunísticos, alvos do estudo. Desta forma, em função do tmamanho reduzido da AID, 
as visitas de campo foram concentradas na AII, tendo sido realizados uma manhã e uma 
noite de amostragem na AID mais três dias e três noites de amostragem na AII. 

 Herpetofauna 

O levantamento da Herpetofauna na AID foi desenvolvido em uma visita de campo com 
duração de dois diasna AID e seis dias na AII. A amostragem consistiu unicamente no 
método de Busca Ativa, sem qualquer intervenção, captura ou manejo de animais. 

A busca ativa na AID ocorreu no período noturno e matutino, no dia 21/01/2021 e 
23/05/2021, respectivamente. As amostragens ocorreram durante 3 horas no período 
diurno e 3 horas no noturno, totalizando 6 horas de amostragem da herpetofauna, na área 
destinada ao empreendimento. A área foi percorrida em toda a sua extensão, por dois 
profissionais.  
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Figura 3.66:Caminhamentos realizados pelo Herpetólogo na AID do Empreendimento 

Durante o caminhamento foram registrados os horários de início e término, número de 
profissionais e distância percorrida individual e total (Tabela 3.53).  

Tabela 3.53: Esforço amostral empregado no estudo da herpetofauna na AID do 
empreendimento. 

Método Dia Início Fim 
N de 

profissionais 
Esforço total 

(H) 
Esforço total 

(Km) 

Busca ativa 23/01/2021 08:00 11:00 2 3 1,2 

Busca ativa 21/01/2021 17:30 20:30 2 3 0,9 
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Figura 3.67: Caminhamentos realizados pelo Herpetólogo na AII do Empreendimento 

As amostragens na AII tiveram duração de sete dias, onde foram aplicadas as metodologias 
da AID com o esforço amostral de acordo com a Tabela 3.54. Durante o caminhamento 
foram registrados os horários de início e término, número de profissionais e distância 
percorrida individual e total (Tabela 3.54). 

Tabela 3.54: Esforço amostral empregado no estudo da herpetofauna na AII do 
empreendimento. 

Método Dia Início Fim 
N de 

profissionais 
Esforço total 

(H) 
Esforço total 

(Km) 

Busca ativa 16/01/2021 7:30 10:30 2 3 1,3 

Busca ativa 24/01/2021 18:00 21:00 2 3 1,9 

Busca ativa 17/01/2021 18:00 21:00 2 3 1,5 

Busca ativa 17/01/2021 08:30 11:30 2 3 3,9 

Busca ativa 23/01/2021 17:30 20:30 2 3 1,4 

Busca ativa 23/01/2021 18:30 21:30 2 3 1,3 

 Mastofauna 

O levantamento da mastofauna na AID foi realizado nos dias 21/01/2021 e 23/05/2021, no 
período noturno e diurno, respectivamente. A amostragem teve foco nos médios e grandes 
mamíferos e foi realizada pelo método de busca ativa (Foto 3.30), padronizada por distância 
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percorrida em todo a extensão da área de estudo. 

Devido à baixa incidência de observação da mastofauna em campo, sinais encontrados no 

ambiente permitem a detecção da presença desses animais através de observações diretas 

de indivíduos em seus hábitats, vocalizações e registros indiretos, como por exemplo, 

rastros, fezes, carcaças, pelos e tocas (BECKER & DALPONTE, 1991). 

Foram realizados transectos em toda a extensão da AID, contemplando os períodos noturno 

e matutino. As amostragens na AID ocorreram durante 3 horas no período diurno e 3 horas 

no noturno, totalizando 6 horas de amostragem para mastofauna. As atividades foram 

conduzidas por dois profissionais, tendo sido registrados os horários de início e término, 

número de profissionais e distância percorrida individual e total (Tabela 3.55). 

Destaca-se também o uso de armadilhas fotográficas (Foto 3.31), tendo sido instaladas duas 

na AII nas seguintes coordenadas geográficas: 23L 202512; 8242016 e 23L 202958; 8241844. 

  

Foto 3.30 : Biólogo durante atividade de 
busca ativa (foto ilustrativa). 

Foto 3.31 : Intalação de armadilha 
fotográfica na AII. 
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Figura 3.68: Caminhamentos realizados pelo Mastozoólogo na AID do Empreendimento. 

Durante o caminhamento foram registrados os horários de início e término, número de 
profissionais e distância percorrida individual e total (Tabela 3.55).  

Tabela 3.55: Esforço amostral empregado no estudo da Mastofauna na AID do 
empreendimento. 

Método Dia Início Fim 
N de 

profissionais 
Esforço total 

(H) 
Esforço total 

(Km) 

Busca ativa 23/01/2021 08:00 11:00 2 3 1,2 

Busca ativa 21/01/2021 17:30 20:30 2 3 0,9 
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Figura 3.69: Caminhamentos realizados pelo Mastozoólogo na AII do Empreendimento 

As amostragens na AII tiveram duração de seis dias, onde foram aplicadas as metodologias 
da AID com o esforço amostral de acordo com a Tabela 3.56. Durante o caminhamento 
foram registrados os horários de início e término, número de profissionais e distância 
percorrida individual e total (Tabela 3.56). 

Tabela 3.56: Esforço amostral empregado no estudo da Mastofauna na AII do 
empreendimento. 

Método Dia Início Fim 
N de 

profissionais 
Esforço total 

(H) 
Esforço total 

(Km) 

Busca ativa 16/01/2021 7:30 10:30 2 3 1,3 

Busca ativa 24/01/2021 18:00 21:00 2 3 1,9 

Busca ativa 17/01/2021 18:00 21:00 2 3 1,5 

Busca ativa 17/01/2021 08:30 11:30 2 3 3,9 

Busca ativa 23/01/2021 17:30 20:30 2 3 1,4 

Busca ativa 23/01/2021 18:30 21:30 2 3 1,3 

 Ornitofauna 

Para obtenção de dados primários foi realizada uma visita de campo, quando foi percorrida a 
AII do empreendimento entre 16 a 23 de janeiro de 2021, durante a estação chuvosa. As 
observações foram realizadas nos horários de maior atividade das aves, sempre entre 5:00 h 
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e 09:00 h. As espécies de aves foram registradas através de contatos visuais e auditivos, 
obtidos com o auxílio de binóculos (8 x 40), câmera fotográfica digital Foto 3.32 e gravador 
digital, acoplado a microfone direcional.  

Para se obter parâmetros quantitativos sobre a comunidade de aves, foi utilizado um 
método de inventário de curta duração, que se adequa à pequenas propriedades, as Listas 
de Mackinnon: 

O método das listas de Mackinnon (MACKINNON, 1991) consiste em registrar as dez 
primeiras espécies encontradas numa dada localidade, baseando-se nos contatos visuais e 
auditivos. No caso, as espécies repetidas não são registradas na mesma lista, mas quando 
são completadas dez espécies, uma nova lista é iniciada. Foram destinados três dias de 
campo na AID sete dias de amostragem na AII, com pelo menos três horas de amostragem a 
cada dia, com o objetivo de se registrar um mínimo de quinze listas para cada localidade. 

Durante o levantamento, foram anotadas todas as espécies detectadas, o ambiente em que 
se encontravam e a forma de registro (auditivo, visual, fotografia, gravação da vocalização). 
Diferentes fitofisionomias foram investigadas com intuito de levantar o maior número de 
espécies possível. Também foi utilizada também a técnica de playback, que consiste em 
reproduzir o canto de determinada espécie (utilizando MP3 player), com intuito de 
promover sua aproximação, facilitando a documentação por meio de fotografia. A 
nomenclatura e a classificação taxonômica das aves, assim como as informações sobre 
espécies que realizam migrações intercontinentais estão de acordo com o Comitê Brasileiro 
de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015) 

 

  

Foto 3.32: Observação direta com binóculos 
(foto ilustrativa). 

Foto 3.33: Registro auditivo com uso de 
gravador digital e microfone direcional (foto 

ilustrativa). 
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Figura 3.70: Caminhamentos realizados pelo Ornitólogo na AID do Empreendimento 

Durante o caminhamento foram registrados os horários de início e término, número de 
profissionais e distância percorrida individual e total (Tabela 3.57).  

Tabela 3.57: Esforço amostral empregado no estudo da Ornitofauna na AID do 
empreendimento. 

Método Nº de dias  Amostragem por dia Cálculo do esforço Esforço total 

Listas de 
Mackinnon 

03 dias 

5 listas de 
Mackinnon  

(3 horas) 

3 dias x 5 listas de 
Mackinnon (3 

horas) 

15 listas de 
Mackinnon 
(15 horas) 
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Figura 3.71: Caminhamentos realizados pelo Ornitólogo na AII do Empreendimento 

As amostragens na AII tiveram duração de seis dias, onde foram aplicadas as metodologias 
da AID com o esforço amostral de acordo com a Tabela 3.58. Durante o caminhamento 
foram registrados os horários de início e término, número de profissionais e distância 
percorrida individual e total (Tabela 3.58). 

Tabela 3.58: Esforço amostral empregado no estudo da Ornitofauna na AII do 
empreendimento. 

Método Nº de dias  Amostragem por dia Cálculo do esforço Esforço total 

Listas de 
Mackinnon 

6 dias 

5 listas de 
Mackinnon  

(3 horas) 

6 dias x 5 listas de 
Mackinnon (18 

horas) 

30 listas de 
Mackinnon 
(18 horas) 

3.2.2.4 Análise de dados dos grupos de fauna 

Foram realizadas análises de dados somente para as que o N amostral permitiu algum tipo 
de tratamento estatísticos, ou seja, para as aves. 

a) Curva de Rarefação 

A curva de rarefação foi gerada para herpetofauna considerando a realação da riqueza 
registada, em função do número de indivíduos amostrados. Para avifauna, a curva foi gerada 
considerando a riqueza acumulada, em função do numero de lista de Mackinon feitas 
durante o estudo. A representatividade da riqueza registrada foi comparada com a riqueza 
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estimada por meio do estimados Bootstrap, com 1.000 randonizações. 

b) Abundância Relativa 

A abundância relativa é variável, comumente utilizada para avaliação da estrutura de 
comunidades, sendo medida em unidades apropriadas para cada método utilizado. É 
denominada abundância relativa, pois trabalha a ideia de que virtualmente todo método de 
coleta é de certa forma seletivo, podendo resultar em uma visão deturpada da abundância 
real. (GUTREUTER et al., 1995). 

 Índices de Diversidade  

 Índice de Shannon 

O Índice de Shannon (também chamado de índice Shannon-Weaver ou de índice do 
Shannon-Wiener) é um dos diversos índices da diversidade usados para medir a diversidade 
em dados categóricos. É simplesmente a informação entrópica da distribuição, tratando as 
espécies como símbolos e os tamanhos das respectivas populações como uma 
probabilidade. A vantagem deste índice é que ele leva em consideração o número de 
espécies e as espécies dominantes. O índice é incrementado pela adição de uma única 
espécie ou pela distribuição uniforme das espécies e suas respectivas abundâncias, 
conhecidas como equitabilidade (SHANNON & WEAVER, 1949). 

 Índice de equitabilidade de Pielou 

O índice de equitabilidade que será utilizado é o índice de Pielou ou uniformidade (J’), este 
índice varia entre 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima), sendo que os valores 
iguais a 1 representam a situação na qual todas as espécies têm a mesma abundância 
(MAGURRAN, 2011). 

3.2.2.5 Classificação das espécies 

a) Status de conservação  

Para a classificação das espécies quanto ao status de conservação serão utilizados a Lista da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, conforme a Portaria Nº444 de 17 de dezembro de 
2014 (MMA, 2014) e, à nível global, informações atualizadas da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN, 2019). 

A IUCN desenvolveu suas categorias da lista vermelha para classificar as espécies com risco 
elevado de extinção global. As espécies categorizadas como em perigo crítico, em perigo, e 
vulnerável são consideradas "Ameaçadas" pela IUCN.  

 Extinto (EX) - um táxon é considerado extinto quando, após exaustivos 
levantamentos realizados na sua área original de ocorrência e em habitats onde ele é 
conhecido e/ou esperado, não é encontrado nenhum indivíduo. Os levantamentos 
devem ser feitos por um período de tempo apropriado ao ciclo e forma de vida do 
táxon; 

 Extinto na Natureza (EW) - um táxon é considerado extinto na natureza quando 
é conhecido por sobreviver apenas em cativeiro, criação ou como uma população 
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naturalizada fora de sua área original de ocorrência; 

 Criticamente em Perigo (CR) - um táxon é considerado criticamente em perigo 
quando corre risco extremamente alto de extinção na natureza em futuro imediato. 
Esta categoria inclui ainda requisitos específicos definidos pela IUCN; 

 Em Perigo (EN) - táxon que não está criticamente em perigo, mas corre risco 
muito alto de extinção na natureza em futuro próximo. Esta categoria inclui ainda 
requisitos específicos definidos pela IUCN; 

 Vulnerável (VU) - táxon que não se enquadra nas categorias Criticamente em 
Perigo ou Em Perigo, mas corre um risco alto de extinção na natureza em médio 
prazo. Esta categoria inclui ainda requisitos específicos definidos pela IUCN; 

 Quase Ameaçado (NT) - um táxon e considerado quase ameaçado quando não 
se encontra, no momento, nas categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou 
Vulnerável, mas que está próximo de ser qualificado em alguma categoria de ameaça 
em um futuro próximo; 

 Pouco Preocupantes (LC) - táxon que não se encaixa em nenhuma das categorias 
supracitadas, já que não existe consenso sobre seu estado de conservação. Táxons 
abundantes e amplamente distribuídos são incluídos nesta categoria; 

 Dados Deficientes (DD) - um táxon é incluso nesta categoria quando não há 
informações adequadas para fazer uma avaliação direta ou indireta sobre seu risco 
de extinção com base em sua distribuição e/ou status da população. Um táxon desta 
categoria pode ser bem estudado, e sua biologia bem conhecida, mas faltam dados 
adequados sobre sua abundância e/ou distribuição. Esta não é uma categoria de 
ameaça. 

b) Espécies migratórias, exóticas e invasoras  

Para classificação das espécies migratórias, o estudo deverá ater-se a Portaria nº 12, de 23 
de janeiro de 2018/MMA que torna pública a lista das espécies migratórias de animais 
silvestres. Para classificação das espécies exóticas e/ou invasoras do DF, o estudo deverá 
ater-se a Instrução Normativa SEI-GDF n.º 409/2018 - IBRAM/PRESI que reconhece a lista 
oficial de espécies exóticas invasoras do Distrito Federal e dá outras providências. 

c) Espécies bioindicadoras de qualidade ambiental 

Foram consideradas como espécies bioindicadoras de qualidade ambiental, todas aquelas 
que se enquadram em pelo menos um dos quesitos apresentados a seguir: 1 - Espécies com 
qualquer grau de ameaça de extinção; 2 - Espécies endêmicas (do Brasil e do Cerrado); 3 - 
Espécies exclusivas e exigentes de ambientes específicos preservados; 4 - Espécies 
tipicamente ripárias, relacionadas aos ambientes das margens e barrancos dos rios; 5 - 
Espécies visadas pelo tráfico de animais silvestres e aquelas de valor cinegético, cujas 
populações sofram riscos de extinção local; 6 - Espécies nectarívoras e frugívoras em função 
de sua importância ecológica como polinizadores e dispersores e; 7 - Espécies migratórias 
dentre outros. 
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3.2.2.6 Resultados 

Os dados apresentados para os grupos da fauna em estudo foram trabalhados de forma 
diferenciada no que se refere as informações colhidas na AID e na AII do empreendimento. 
As análises de diversidade, abundância e demais estatísticas foram aplicadas aos dados 
colhidos na AID, sendo tratados de forma qualiquantitativa, e os dados colhidos na AII, assim 
como os dados secundários foram tratados de forma mais qualitativa. 

a) Herpetofauna 

 Dados secundários 

Os dados secundários utilizados contabilizaram 30 espécies como de potencial ocorrência 
para a região do empreendimento (Tabela 3.59). Nenhuma das espécies levantadas por meio 
dos dodos secundários consta na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção. Destaca-
se que apesar dos dados secundários apontarem 30 espécies, a área destinada ao 
Parcelamento Nilson Leonelé pequena, com aproximadamente 9 ha, além de encontrar-se 
bastante alterada. Portanto, a área de estudo não possui condições ambientais para a 
ocorrência de todas as espécies listadas por meio dos dados secundários  

Tabela 3.59: Dados secundários da herpetofauna. 1) EIA Quinhão 16 (PROGEPLAN, 2017); e 
2) EIA Hibisco (PROGEPLAN, 2020). 

Espécie Nome comum  IUCN MMA 
Estudo 
Base 

GYMNOPHIONA 

Siphonopidae 

Siphonops paulensis Cecília  LC NL 1 

ANURA 

Bufonidae 

Rhinella rubescens Sapo-cururu  LC NL 1 

Craugastoridae 

Barycholos ternetzi * Rã  LC NL 1-2 

Hylidae 

Dendropsophus 
minutus 

Perereca 
 LC NL 1 

Dendropsophus 
rubicundulus * 

Perereca-grilo 
 LC NL 1 

Boana albopunctatus Perereca  LC NL 1 

Boana lundii * Perereca  LC NL 1-2 

Phyllomedusa 
hypochondrialis 

Rã-macaco 
 LC NL 1 
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Espécie Nome comum  IUCN MMA 
Estudo 
Base 

Scinax fuscovarius 
Perereca-de- 

banheiro 
 LC NL 2 

Scinax similis Perereca  LC NL 2 

Leptodactylidae 

Adenomera juikitan Rã  NL NL 1-2 

Leptodactylus 
mystacinus 

Rã 
 LC NL 1 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro  LC NL 1-2 

Physalaemus nattereri Rã-quatro-olhos  LC NL 2 

Mycrohylidae 

Chiasmocleis 
albopunctata 

Sapinho 
 NL NL 1-2 

Odontophrynidae 

Odontophrynus 
cultripes 

Desconhecido 
 LC NL 2 

SQUAMATA 

Mabuyidae 

Copeoglossum 
nigropunctatum 

Lagarto liso 
 NL NL 1 

Notomabuya frenata Lagarto liso  NL NL 1-2 

Teiidae 

Ameiva ameiva Calango verde  NL NL 1-2 

Salvator merianae Teiu  LC NL 2 

Tropiduridae 

Tropidurus oreadicus Lagartixa  NL NL 1 

Tropidurus torquatus Calango  LC NL 2 

Gymnophthalmidae 

Cercosaura ocellata  Desconhecido  NC NL 2 

Micrablepharus 
atticolus 

Lagarto-do-rabo- 
azul 

 
LC 

NL 2 

Amphisbaenidae 

Amphisbaena sp. 
Cobra de duas 

cabeças 
 NL NL 1 

Anomalepididae 
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Espécie Nome comum  IUCN MMA 
Estudo 
Base 

Liotyphlops sp. Cobra-cega  NL NL 1 

Dipsadidae 

Philodryas agassizi Cobra  NL NL 1 

Sibynomorphus mikanii Desconhecido  NC NL 2 

Dactyloidae 

Norops meridionalis Papa-vento  NC NL 2 

Viperidae 

Bothrops moojeni Jararaca  NC NL 2 

Legenda: (*) - endêmica do Cerrado; Status de conservação: (DD) - dados insuficientes; (LC) - 
menos preocupante; (NL) – Não listado. 

 Dados primários 

O levantamento de herpetofauna na área de AID e AII do empreendimento resultou no 
registro de 14 espécies, sendo todas com ocorrência exclusiva na AII. Não houveram 
registros na AID. Considerando a ausência de vegetação nativa na área, com exceção às 
arvores espaçadas, esse resultado já era esperado. Nenhuma das espécies registradas na aII 
consta nas listas oficiais de espécies ameçadas de extinção. Entretanto, destaca-se a 
presença de três espécies endêmicas do Cerrado, na AII (Tabela 3.60). 

Tabela 3.60: Lista de espécies da Herpetofauna registradas na área do estudo (AID e AII).   

Espécie Nome comum 
Área de 

Influência 
Abund. 
AID/AII 

IUCN 
MMA 
2014 

ANURA 

Leptodactylidae (4) 

Leptodactylus fuscus  Rã-assoviadora AII 8 LC NL 

Leptodactylus mystacinus Rã-assoviadora AII 29 LC NL 

Leptodactylus labyrinthicus  Rã-pimenta AII 2 LC NL 

Physalaemus cuvieri  Rã-cachorro AII 36 LC NL 

Hylidae 

Boana albopunctata Perereca AII 22 LC NL 

Boana lundii * Perereca AII 14 LC NL 

Bokermanohyla sapiranga * Perereca AII 4 LC NL 

Dendropsophus minutus Pererequinha AII 12 LC NL 

Dendropsophus rubicundulus * Pererequinha AII 10 LC NL 

Pithecopus hypochondrialis Rã-macaco AII 4 LC NL 

Scinax fuscomarginatus Pererequinha AII 12 LC NL 
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Espécie Nome comum 
Área de 

Influência 
Abund. 
AID/AII 

IUCN 
MMA 
2014 

Scinax fuscovarius Raspa-cuia AII 7 LC NL 

Mycrohylidae 

Elachistocleis cesarii sapinho AII 12 LC NL 

SQUAMATA 

Tropiduridae (4) 

Tropidurus torquatus Calango AII 1 LC NL 
Legenda: (*) - endêmica do Cerrado; Status de conservação: (LC) - menos preocupante; (NL) – Não listado. 

 Análises  

Considerando a ausência de registros, não foi possível realizar análises estatísticas, para esse 
grupo faunístico. 

 Espécies ameaçadas de extinção  

Nenhuma das quatro espécies registradas na AID consta como representante da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção, conforme a Portaria Nº444 de 17 de dezembro de 2014 
(MMA, 2014) e, à nível global, informações atualizadas da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN, 2019). 

 Espécies endêmicas do Cerrado 

Dentre as espécies registradas na AII, três delas são consideradas endêmicas do Cerrado, são 
elas: a pererequinha-da-corredeira Bokermanohyla sapiranga; a perereca Boana lundii; e a 
pererequinha Dendropsophus rubicundulus.  

 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

Dentre as espécies registradas na AII três espécies endêmicas podem ser consideradas 
indicadoras da qualidade ambiental. 

 Considerações finais da Herpetofauna 

A área destinada ao parcelamento de solo Nilson Leonel não apresenta habitats atrativos 
para herpetofauna, o que está diretamente ligado à ausência de registros na AID.  

Cumpre destacar que as espécies registradas na AII são comuns no território do DF, 
principalmente em áreas urbanizadas. 

A área de estudo encontra-se altamente antropizada, entretanto as áreas que compõem a 
AII fazem parte de uma região que ainda abriga remanescentes de vegetação florestal. 

 Acervo Fotográfico da Herpetofauna 
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Foto 3.34: Physalaemus cuvieri registrado na 
AII. 

Foto 3.35: Leptodactylus fuscus registrado na 
AII. 

  

Foto 3.36: Vista parcial da área do 
parcelamento Nilson Leonel. 

Foto 3.37: Vista parcial do pomar presente 
na área do Nilson Leonel. 

  

Foto 3.38: Boana albupunctata, registrada 
na AII. 

Foto 3.39: Dendropsophus minutus, 
registrada na AII. 
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Foto 3.40: Dendropsophus rubicundulus, 
registrada na AII. 

Foto 3.41: Tropidurus torquatus, registrado 
na AII. 

b) Mastofauna 

 Dados secundários 

Os dados secundários indicam 50 espécies com potencial ocorrência na região de inserção 
do parcelamento Nilson Leonel. Dentre as espécies registradas, seis se destacam em termos 
conservacionistas, sendo cinco ameçadas de extinção e uma endêmica do Cerrado (Tabela 
3.61). 

Apesar do elevado número de espécies levantadas pelos dados secundários, cumpre 
informar que a área do paracelamento Nilson Leonel é pequena, com apenas ceca de 2,5ha, 
além de encontrar-se sob pressão urbana e desprovida de vegeteção nativa, com exceção de 
indivíduos arbóreos isolados.  

Tabela 3.61: Espécies da mastofauna de potencial ocorrência para a área de estudo 1) EIA 
Quinhão 16 (PROGEPLAN, 2017); e 2) EIA Hibisco (PROGEPLAN, 2020).  

Espécie Nome Popular MMA, 2014 IUCN 
Estudo 
Base 

PILOSA 

MYRMECOPHAGIDAE 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU VU 1-2 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim NL LC 2 

CINGULATA 

DASYPODIDAE 

Cabassous unicinctus Tatu-rabo-de-couro NL LC 1 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha NL LC 1-2 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba NL LC 1 

PERISSODACTYLA 

TAPIRIDAE 

Tapirus terrestris Anta VU VU 1 

ARTIODACTYLA 

CERVIDAE 
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Espécie Nome Popular MMA, 2014 IUCN 
Estudo 
Base 

Mazama americana Veado-mateiro NL DD 1-2 

PRIMATES 

ATELIDAE 

Alouatta caraya Bugio NL LC 1 

CALLITRICHIDAE 

Callithrix penicillata* Mico-estrela NL LC 1-2 

CEBIDAE 

Sapajus libidinosus Macaco-prego NL NT 1-2 

CARNIVORA 

CANIDAE 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato NL LC 1-2 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará VU NT 1 

FELIDAE 

Leopardus pardalis Jaguatirica NL LC 1-2 

Leopardus guttulus Gato-do-mato VU VU 1 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco VU LC 1 

MUSTELIDAE 

Eira barbara Irara NL LC 1-2 

Galictis cuja Furão NL LC 1 

Lontra longicaudis Lontra NL NT 1 

 PROCYONIDAE 

Nasua nasua Quati NL LC 1-2 

Procyon cancrivorus Mão-pelada, guaxinim NL LC 1-2 

LAGOMORPHA 

LEPORIDAE 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti, coelho NL LC 1 

DIDELPHIMORPHIA 

DIDELPHIDAE 

Didelphis albiventris Gambá, saruê NL LC 1-2 

Gracilinanus agilis Cuíca NL LC 1-2 

Monodelphis americana Cuíca-de-três-listras NL LC 1-2 

Monodelphis domestica Catita NL LC 2 

Monodelphis kunsi Catita NL LC 2 

RODENTIA 

Caviidae 

Cavia aperea Preá NL LC 1 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara NL LC 1-2 

Cricetidae 

Calomys tener Rato NL LC 1-2 

Hylaeamys megacephalus Rato NL LC 1-2 
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Espécie Nome Popular MMA, 2014 IUCN 
Estudo 
Base 

Necromys lasiurus Rato-do-mato NL LC 1-2 

Nectomys rattus Rato-d’água NL LC 1 

Oecomys bicolor Rato NL LC 1-2 

Oligoryzomys nigripes Rato-da-árvore NL LC 2 

Oligoryzomys fornesi Rato-do-mato NL LC 1 

Rhipidomys macrurus Rato-do-mato NL LC 1-2 

ERETHIZONTIDAE     

Proechimys roberti Rato-de-espinho NL LC 2 

Coendou prehensilis Porco-espinho NL LC 1 

 Cuniculidae 

Cuniculus paca Paca NL LC 2 

CHIROPTERA 

Molossidae 

 

Molossops temminckii Morcego NL LC 2 

PHYLLOSTOMIDAE 

Artibeus lituratus Morcego-das-frutas NL LC 1-2 

Artibeus planirostris Morcego NL LC 2 

Carollia perspicillata Morcego NL LC 1-2 

Dermanura cinerea Morcego NL LC 1-2 

Glossophaga soricina Morcego-beija-for NL LC 1-2 

Lonchophylla dekeyseri Morceguinho-do-cerrado EN EM 2 

Phyllostomus discolor Morcego NL LC 1 

Phyllostomus hastatus Morcego NL LC 1 

Platyrrhinus lineatus Morcego NL LC 1-2 

Sturnira lilium Morcego NL LC 1 

VESPERTILIONIDAE 

Myotis nigricans Morcego NL LC 1-2 

Legenda: (*) - endêmica do Cerrado; Status de conservação: (DD) - dados insuficientes; (LC) - menos preocupante; (NT) - 
quase ameaçada, (EN) Em perigo; (VU) Vunéravel; (NL) Não listada. 

 Dados primários 

Por meio do levantamento de dados primários foram registradas seis espécies de 
mamíferos, sendo uma na AID e seis na AII (Tabela 3.62). A baixa riqueza de médios e 
grandes mamíferos é reflexo do pequeno tamanho, grau de alteração e pressão urbana 
sobre a área.  

Tabela 3.62: Lista de espécies da Mastofauna registradas na área do estudo (AID e AII).   

Espécie Nome popular 
Área de 

Influência 
Abund. 
AID/AII 

IUCN 
MMA 
2014 

CINGULATA 

Dasypodidae 
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Espécie Nome popular 
Área de 

Influência 
Abund. 
AID/AII 

IUCN 
MMA 
2014 

Euphractus sexcinctus  Tatu-peba AII 1 LC NL 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphis albiventris Saruê AII 4 LC NL 

PRIMATES 

Callithrichidae 

Callithrix penicillata* Mico-estrela AID e AII 1/3 LC NL 

CARNIVORA 

Procyonidae 

Nasua nasua Quati AII 4 LC NL 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato AII 2 LC NL 

RODENTIA 

Caviidae 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara AII 3 LC NL 

Legenda: (*) - endêmica do Cerrado; Status de conservação: (LC) - menos preocupante; (NL) – Não listada. 

 Análises 

Com apenas um registro na AID, não foi possível realizar análises para a mastofauna. 

 Espécies endêmicas do Cerrado 

O mico-estrela, Callithrix penincillata, é considerado endêmico do Cerrado. A distribuição da 
espécie inclui os estados da Bahia, Goiás, Maranhã, Minas Gerais, Piauí, São Paulo e o 
Distrito Federal (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017). A espécie é considerada generalista 
em termos de uso e exploração do hábitat, ocorrendo em ambientes florestais e savânicos. A 
população de C. penicillata encontra-se em declínio, apesar de não estar ameaçada de 
extinção (IUCN, 2020). No presente estudo, a espécie foi registrada na AID por meio da 
vocalização de um indivíduo. 

 Espécies de importância cinegética  

O tatu-peba, Euphractus sexcinctus, possui orelhas pequenas e distantes entre si e cabeça 
triangular a base do triângulo localizada entre as orelhas. É um tatu de hábito diurno, 
solitário e de dieta generalista, alimentando-se de carniça, pequenos vertebrados, insetos e 
material vegetal como frutas e raízes (MARINHO-FILHO et al., 1998). A espécie sofre pressão 
pela casa ilegal. No presente estudo, a espécie foi registrada na AII por meio da observação 
de carcaça.  

Tabela 3.63: Espécies de mamíferos de importância ecológica.  

Espécie Nome popular END CIN 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba  X 

Callithrix penicilata Capivara X  
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Classificação das espécies: AME - ameaçada. END - endêmica. RES - restrição de ambiente. ESP – Especialista no Uso e 
Exploração do hábitat. TRA/CIN – visadas pelo tráfico e/ou cinegética. 

 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Os mamíferos silvestres são reservatórios e eventuais vetores de diversas zoonoses, que 
podem ser transmitidas ao ser humano, ou virce-versa, como por exemplo:  Doença de 
chagas, sendo os gambás do gênero Didelphis os principais reservatórios; a raiva, com os 
principais reservatórios e evetores representados pelos morcegos e carnívoros; e a 
leishmaniose, tendo como principal reservatório os canídeos. No presente estudo, destaca-
se a ocorrência de Didelphis albiventris na AII. 

 Considerações finais da Mastofauna 

Os dados obtidos em campo indicam pouca capacidade ambiental para a ocorrência de 
espécies de médios e grandes mamíferos na área, devido ao tamanho reduzido, grau de 
alteração, ausência de fragmentos de vegetação nativa e pressão urbana. Entretatanto, 
destaque-se que as  área que compõe da AII se encontra próxima a remanescentes de 
vegetação nativa de maior porte, e que, portanto, fazem parte de um contexto regional de 
dispersão da fauna pela bacia do Ribeirão Tororó. 

 Acervo Fotográfico da Mastofauna 

  

Foto 3.42: Restos de carcaça de tatu-peba, 
registrada na área AII (23L 201356; 8243894). 

Foto 3.43: Mico-estrela, registrado na AII. 

  

Foto 3.44: Capivara registrada na AII. Foto 3.45: Quatis registrados na AII. 
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,   

Foto 3.46: Cachorro-do-mato registrado 
predando um saruê, na AII. 

Foto 3.47: Saruê registrado na AII. 

c) Ornitofauna 

 Dados secundários 

Considerando os dados secundários obtidos, há 145 espécies de aves com provável 
ocorrência para a área de influência indireta do empreendimento Nilson Leonel, de 42 
famílias e 17 ordens distintas (Tabela 3.64). As 145 espécies de aves equivalem a quase um 
terço (32%) das 453 espécies de aves inventariadas para o Distrito Federal (NEGRET 1983; 
BAGNO & MARINHO 2001, LOPES ET AL. 2005). 

Tabela 3.64: Espécies de aves inventariadas através de dados secundários para a área de 
influência do empreendimento. 

Nome do Táxon 
Nome 

Popular 
Distr. Status Import Hábito Dieta Bio Reg. 

Ordem Tinamiformes Huxley, 1872 

Família Tinamidae Gray, 1840 

Crypturellus parvirostris (Wagler, 
1827) 

inhambu-
chororó   

Cin. C2 ON 
 

2 

Rhynchotus rufescens (Temminck, 
1815) 

perdiz 
  

Cin. C1 ON 
 

2 

Ordem Ciconiiformes Bonaparte, 1854 

Família Ardeidae Leach, 1820 

Ardea alba Linnaeus, 1758 
garça-branca-

grande 
Migr. 

  
A PI 

 
2 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 
1824) 

maria-faceira 
   

C2 CA 
 

1,2 

Família Threskiornithidae Poche, 1904 

Mesembrinibis cayennensis 
(Gmelin, 1789) 

coró-coró 
   

F2 PI 
 

1 

Theristicus caudatus (Boddaert, 
1783) 

curicaca 
   

C2 CA 
 

1,2 
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Nome do Táxon 
Nome 

Popular 
Distr. Status Import Hábito Dieta Bio Reg. 

Ordem Cathartiformes Seebohm, 1890 

Família Cathartidae Lafresnaye, 1839 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) 
urubu-de-

cabeça-preta   
Sin. C2 CA 

 
2 

Ordem Accipitriformes Bonaparte, 1831 

Família Accipitridae Vigors, 1824 

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) sovi Migr. 
  

F2 CA 
 

1 

Rostrhamus sociabilis 
gavião-

caramujeiro 
Migr. 

  
F2 CA 

 
2 

Heterospizias meridionalis 
(Latham, 1790) 

gavião-
caboclo    

C2 CA 
 

2 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 
1788) 

gavião-carijó 
  

Sin. F2 CA 
 

2 

Buteo albicaudatus Vieillot, 1816 
gavião-de-

rabo-branco    
C1 CA 

 
2 

Ordem Falconiformes Bonaparte, 1831 

Família Falconidae Leach, 1820 

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará 
  

Sin. C2 ON 
 

2 

Herpetotheres cachinnans 
(Linnaeus, 1758) 

acauã 
   

F2 CA 
 

2 

Falco femoralis Temminck, 1822 
falcão-de-

coleira 
Migr. 

  
C1 CA 

 
2 

Ordem Gruiformes Bonaparte, 1854 

Família Rallidae Rafinesque, 1815 

Aramides cajaneus (Statius Muller, 
1776) 

saracura-três-
potes    

F2 ON 
 

1 

Ordem Cariamiformes Furbringer, 1888 

Família Cariamidae Bonaparte, 1850 

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema 
   

C1 CA 
 

2 

Ordem Charadriiformes Huxley, 1867 

Família Charadriidae Leach, 1820 

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero Migr. 
 

Sin. C2 ON 
 

1,2 

Ordem Columbiformes Latham, 1790 

Família Columbidae Leach, 1820 

Columbina talpacoti (Temminck, 
1811) 

rolinha-roxa 
  

Sin. C2 GI 
 

1,2 

Columbina squammata (Lesson, 
1831) 

fogo-apagou 
   

C2 GI 
  

Columba livia Gmelin, 1789 
pombo-

doméstico 
Intr. 

  
T GI 

 
1 
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Nome do Táxon 
Nome 

Popular 
Distr. Status Import Hábito Dieta Bio Reg. 

Patagioenas picazuro (Temminck, 
1813) 

pombão 
   

C2 GI 
 

1,2 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 
1855 

juriti-pupu 
  

Cin. F2 GI 
 

2 

Ordem Psittaciformes Wagler, 1830 

Família Psittacidae Rafinesque, 1815 

Ara ararauna (Linnaeus, 1758) arara-canindé 
  

Com. C2 FI X 2 

Orthopsittaca manilatus (Boddaert, 
1783) 

maracanã-do-
buriti 

Amaz., 
Ver.   

C2 FI X 2 

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758) 
maracanã-
pequena    

F2 FI X 2 

Psittacara leucophthalmus (Statius 
Muller, 1776) 

periquitão-
maracanã   

Com. F2 FI 
 

1,2 

Eupsittula aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei 
  

Com. C2 FI 
 

1,2 

Forpus xanthopterygius (Spix, 
1824) 

tuim 
  

Com. F2 FI 
 

1 

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) 
periquito-de-

encontro-
amarelo   

Com. F2 FI 
 

1,2 

Alipiopsitta xanthops (Spix, 1824) 
papagaio-

galego 
Cer Próx. Com. C2 FI 

 
2 

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) 
papagaio-
verdadeiro   

Com. F2 FI 
 

1,2 

Ordem Cuculiformes Wagler, 1830 

Família Cuculidae Leach, 1820 

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 
   

F2 CA 
 

1 

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto 
  

Sin. C2 CA 
 

1,2 

Ordem Strigiformes Wagler, 1830 

Família Tytonidae Mathews, 1912 

Tyto furcata (Temminck, 1827) 
coruja-da-

igreja   
Sin. C2 CA 

 
2 

Família Strigidae Leach, 1820 

Athene cunicularia (Molina, 1782) 
coruja-

buraqueira    
C1 CA 

 
2 

Asio clamator (Vieillot, 1808) 
coruja-

orelhuda    
C2 CA 

 
1 

Ordem Apodiformes Peters, 1940 

Família Apodidae Olphe-Galliard, 1887 

Chaetura meridionalis Hellmayr, 
1907 

andorinhão-
do-temporal 

migr. 
  

C2 IN 
 

1 
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Nome do Táxon 
Nome 

Popular 
Distr. Status Import Hábito Dieta Bio Reg. 

Tachornis squamata (Cassin, 1853) tesourinha Ver. 
  

C2 IN 
 

1,2 

Família Trochilidae Vigors, 1825 

Phaethornis pretrei (Lesson & 
Delattre, 1839) 

balança-rabo-
de-bico-torto    

F2 NI X 
 

Eupetomena macroura (Gmelin, 
1788) 

beija-flor-
tesoura 

migr. 
  

F2 NI 
 

1,2 

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) 
beija-flor-de-
orelha-violeta 

migr. 
  

C2 NI 
 

2 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) 
beija-flor-de-

garganta-
verde    

F2 NI 
 

2 

Heliactin bilophus (Temminck, 
1820) 

chifre-de-
ouro 

migr. 
  

C2 NI X 2 

Ordem Coraciiformes Forbes, 1844 

Família Alcedinidae Rafinesque, 1815 

Megaceryle torquata (Linnaeus, 
1766) 

martim-
pescador-

grande    
A PI 

 
1 

Ordem Galbuliformes Fürbringer, 1888 

Família Galbulidae Vigors, 1825 

Galbula ruficauda Cuvier, 1816 
ariramba-de-
cauda-ruiva    

F2 IN 
 

1,2 

Família Bucconidae Horsfield, 1821 

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo 
   

C1 ON 
 

2 

Ordem Piciformes Meyer & Wolf, 1810 

Família Ramphastidae Vigors, 1825 

Ramphastos toco Statius Muller, 
1776 

tucanuçu 
   

C2 ON 
 

2 

Pteroglossus castanotis Gould, 
1834 

araçari-
castanho   

ON F ON 
 

1 

Família Picidae Leach, 1820 

Picumnus albosquamatus 
d'Orbigny, 1840 

pica-pau-
anão-

escamado    
F2 IN 

 
1,2 

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 
1766) 

picapauzinho-
anão    

F2 IN 
 

1 

Melanerpes candidus (Otto, 1796) 
birro, pica-
pau-branco    

C2 IN 
 

2 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 
1788) 

pica-pau-
verde-

barrado    
C2 IN 

 
1,2 
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Nome do Táxon 
Nome 

Popular 
Distr. Status Import Hábito Dieta Bio Reg. 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) 
pica-pau-do-

campo    
C2 IN 

 
2 

Campephilus melanoleucos 
(Gmelin, 1788) 

pica-pau-de-
topete-

vermelho    
F2 IN X 2 

Ordem Passeriformes Linnaeus, 1758 

Família Melanopareiidae Irestedt, Fjeldså, Johansson & Ericson, 2002 

Melanopareia torquata (Wied, 
1831) 

tapaculo-de-
colarinho 

Cer 
  

C1 IN X 2 

Família Thamnophilidae Swainson, 1824 

Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi 
   

F2 IN 
 

1 

Thamnophilus torquatus Swainson, 
1825 

choca-de-asa-
vermelha 

Cer. 
  

C2 IN 
 

2 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 
1816 

choca-da-
mata    

F1 IN 
 

1 

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 
1868 

chorozinho-
de-chapéu-

preto    
F2 IN 

 
1,2 

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 
1868 

chorozinho-
de-bico-

comprido 

End., 
Cer   

F2 IN X 2 

Família Dendrocolaptidae Gray, 1840 

Lepidocolaptes angustirostris 
(Vieillot, 1818) 

arapaçu-de-
cerrado    

C2 IN 
 

2 

Família Furnariidae Gray, 1840 

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 
   

C2 IN 
 

1,2 

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim 
   

F2 IN 
 

1,2 

Synallaxis albescens Temminck, 
1823 

uí-pi 
   

C1 IN 
 

2 

Synallaxis hypospodia Sclater, 1874 joão-grilo 
   

F2 IN 
 

1 

Synallaxis scutata Sclater, 1859 
estrelinha-

preta    
F2 IN 

 
1 

Phacellodomus rufifrons (Wied, 
1821) 

joão-de-pau 
   

C2 IN 
 

2 

Phacellodomus ruber (Vieillot, 
1817) 

graveteiro 
   

C2 IN 
 

2 

Família Tyrannidae Vigors, 1825 

Leptopogon amaurocephalus 
Tschudi, 1846 

cabeçudo 
   

F1 IN 
  

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 
1766) 

miudinho 
   

F2 IN 
 

1,2 
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Nome do Táxon 
Nome 

Popular 
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Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 
1822) 

piolhinho 
   

C2 FI X 2 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 
1822) 

guaracava-
de-barriga-

amarela    
F2 FI 

 
2 

Elaenia cristata Pelzeln, 1868 
guaracava-
de-topete-
uniforme 

Migr. 
  

C2 IN 
 

2 

Elaenia chiriquensis Lawrence, 
1865 

chibum Migr. 
  

C2 IN 
 

2 

Camptostoma obsoletum 
(Temminck, 1824) 

risadinha 
   

C2 FI 
 

2 

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) 
suiriri-

cinzento    
C2 IN 

 
2 

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 
1825) 

bico-chato-
de-orelha-

preta    
F2 IN X 1 

Myiophobus fasciatus (Statius 
Muller, 1776) 

filipe 
   

F2 IN 
 

2 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 
1831) 

guaracavuçu 
   

F2 IN 
 

2 

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera 
   

C2 IN 
 

2 

Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha 
   

F1 IN 
  

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 
1766) 

bentevizinho-
de-asa-

ferrugínea    
F2 FI 

 
2 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 
1766) 

bem-te-vi Migr. 
 

Sin. F2 ON 
 

1,2 

Myiodynastes maculatus (Statius 
Muller, 1776) 

bem-te-vi-
rajado    

F2 ON 
 

2 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 
1766) 

neinei Migr. 
 

Sin. F2 ON 
 

1,2 

Empidonomus varius (Vieillot, 
1818) 

peitica Migr. 
  

F2 FI 
 

1 

Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus (d'Orbigny & 

Lafresnaye, 1837) 

peitica-de-
chapéu-preto 

Migr. 
  

F2 FI 
 

1 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 
1819 

suiriri Migr. 
 

Sin. C2 ON 
 

1,2 

Myiarchus swainsoni Cabanis & 
Heine, 1859 

irré Migr. 
  

C2 IN 
 

2 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) 
maria-

cavaleira    
F2 IN 

 
1 
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Myiarchus tyrannulus (Statius 
Muller, 1776) 

maria-
cavaleira-de-

rabo-
enferrujado 

Migr. 
  

C2 IN 
 

2 

Família Pipridae Rafinesque, 1815 

Antilophia galeata (Lichtenstein, 
1823) 

soldadinho Cer 
  

F2 FI X 2 

Família Vireonidae Swainson, 1837 

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 
   

F2 FI 
 

1,2 

Família Corvidae Leach, 1820 

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 
1823) 

gralha-do-
campo 

Cer 
  

C2 ON X 2 

Família Hirundinidae Rafinesque, 1815 

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 
1817) 

andorinha-
pequena-de-

casa 
Migr. 

 
Sin. C2 IN 

 
1 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 
1817) 

andorinha-
serradora 

Migr. 
  

C1 IN 
 

2 

Progne tapera (Vieillot, 1817) 
andorinha-
do-campo 

Migr. 
  

C2 IN 
 

2 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) 
andorinha-
doméstica-

grande 
Migr. 

 
Sin. C2 IN 

 
1 

Família Troglodytidae Swainson, 1831 

Troglodytes musculus Naumann, 
1823 

corruíra 
  

Sin. C2 IN 
 

1,2 

Cistothorus platensis (Latham, 
1790) 

garrinchão-
pai-avô    

C1 IN X 2 

Pheugopedius genibarbis 
garrinchão-

pai-avô    
F2 IN 

 
2 

Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 
1845) 

garrinchão-
de-barriga-
vermelha    

F2 IN 
 

1,2 

Família Polioptilidae Baird, 1858 

Polioptila dumicola (Vieillot, 1817) 
balança-rabo-
de-máscara    

F2 IN 
 

1,2 

Família Turdidae Rafinesque, 1815 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 
sabiá-

laranjeira   
Com. F2 FI 

 
1,2 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 
sabiá-

barranco   
Com. F2 FI 

 
1 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 
1850 

sabiá-poca Migr. 
 

Com. F2 FI 
 

1 
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Família Mimidae Bonaparte, 1853 

Mimus saturninus (Lichtenstein, 
1823) 

sabiá-do-
campo    

C2 FI 
 

1,2 

Família Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838 

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 
   

F2 NI 
 

1,2 

Família Thraupidae Cabanis, 1847 

Schistochlamys melanopis 
(Latham, 1790) 

sanhaçu-de-
coleira    

C2 FI 
 

2 

Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 
1823) 

cigarra-do-
campo 

Cer Próx. 
 

C1 FI X 2 

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) 
saíra-de-

chapéu-preto    
F2 FI 

 
1 

Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 
1831) 

bandoleta Cer 
  

C1 FI X 2 

Eucometis penicillata (Spix, 1825) 
pipira-da-

taoca    
F2 FI 

 
1 

Tachyphonus rufus (Boddaert, 
1783) 

pipira-preta 
   

F2 FI 
 

1 

Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) 
sanhaçu-
cinzento   

Com. F2 FI 
 

1,2 

Thraupis palmarum (Wied, 1823) 
sanhaçu-do-

coqueiro   
Com. F2 FI 

 
1 

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 
   

F2 FI 
 

1,2 

Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha migr. 
  

F2 FI X 
 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul 
   

F2 NI 
 

2 

Hemithraupis guira (Linnaeus, 
1766) 

saíra-de-
papo-preto    

F2 FI 
 

2 

Família Emberizidae Vigors, 1825 

Zonotrichia capensis (Statius 
Muller, 1776) 

tico-tico 
   

C2 GI 
 

1,2 

Ammodramus humeralis (Bosc, 
1792) 

tico-tico-do-
campo    

C1 GI 
 

2 

Sicalis citrina Pelzeln, 1870 
canário-
rasteiro    

C1 GI X 2 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) 
canário-da-

terra-
verdadeiro   

Com. C1 GI 
  

Emberizoides herbicola (Vieillot, 
1817) 

canário-do-
campo    

C2 GI 
 

2 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 
  

Sin. C2 GI 
 

1,2 

Sporophila plumbea (Wied, 1830) patativa 
  

Com. C2 GI 
 

2 
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Sporophila nigricollis (Vieillot, 
1823) 

baiano 
  

Com. C2 GI 
 

1,2 

Arremon flavirostris Swainson, 
1838 

tico-tico-de-
bico-amarelo 

Atlant. 
  

F1 GI 
 

2 

Coryphospingus cucullatus (Statius 
Muller, 1776) 

tico-tico-rei 
   

F2 GI 
 

2 

Família Cardinalidae Ridgway, 1901 

Saltator maximus (Statius Muller, 
1776) 

tempera-
viola    

F2 FI 
 

2 

Saltator similis d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837 

trinca-ferro-
verdadeiro   

Com. F2 FI 
 

1,2 

Saltatricula atricollis (Vieillot, 
1817) 

bico-de-
pimenta 

Cer 
  

C1 FI X 2 

Família Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947 

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita 
   

F2 IN 
 

1,2 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 
1789) 

pia-cobra 
   

A IN 
 

2 

Basileuterus hypoleucus 
Bonaparte, 1830 

pula-pula-de-
barriga-
branca    

F2 IN 
 

1,2 

Basileuterus flaveolus (Baird, 1865) 
canário-do-

mato    
F2 IN 

 
1,2 

Basileuterus leucophrys Pelzeln, 
1868 

pula-pula-de-
sobrancelha 

End., 
Cer.   

F1 IN X 2 

Família Icteridae Vigors, 1825 

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna 
  

Com. C2 FI 
 

2 

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) inhapim 
   

F2 FI 
 

1 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 
1789) 

vira-bosta 
  

Sin. C2 FI 
 

1 

Família Fringillidae Leach, 1820 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 
1766) 

fim-fim 
   

F2 FI 
 

1,2 

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) 
gaturamo-
verdadeiro   

Com. F2 FI X 1 

Família Passeridae Rafinesque, 1815 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal Intr. 
  

T GI 
 

1 

Legendas:  

Distribuição (Distr.) => End- espécies endêmicas do Brasil, Cer. – espécie endêmica do Cerrado; Amaz.- espécies com centro 
de distribuição amazônico; Atlânt.- espécies com centro de distribuição atlântica (Silva, 1996); Migr. – espécies migratórias; 
Intr. – espécie introduzida (exótica à fauna brasileira).  

Status (de Conservação) => Espécies incluídas na lista de espécies ameaçadas, segundo (Brasil, 2014), nas categorias: Vuln. 
– vulnerável;  Próx. – quase ou próxima de ser considerada ameaçada (near dangered). * - Espécies incluídas na Lista de 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria N° 444, de 18 de dezembro de 2014, Ministério do Meio 
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Ambiente). 

Importância econômica (Import) => Cin. – espécies com valor cinegético; Com. – espécies com valor comercial, alvos do 
tráfico de animais e criação doméstica e Sin. - espécies sinântropas. 

Hábito => A - Espécies estritamente aquáticas; C1 - Espécies estritamente campestres; C2 - Espécies essencialmente 
campestres que utilizam também Matas; F2 - Espécies essencialmente florestais que utilizam também ambientes abertos; 
F1 - Espécies estritamente Matais.  

Dieta => As guildas alimentares: CA – carnívoros; FI – frugívoros e insetívoros; IN – insetívoros, NI – nectarívoros e 
insetívoros GI – granívoros e insetívoros; e, ON – onívoros, PI  - piscívoro e insetívoro. 

Bio. => espécies de aves bioindicadoras de qualidade ambiental, que incluem: 1) aves restritas a hábitats naturais 
específicos (C1 e F1, na preferência de habitat e espécies associadas a veredas), 2) espécies ameaçadas em qualquer nível, 
3) táxons endêmicos, 4) aves migratórias e 5) espécies cobiçadas pelo comércio ilegal. 

Registros (Reg. ): (1) – dados secundários registrados no Parque Distrital São Sebastião (GEOL[OGICA in prep.), (2) – dados 
secundários registrados próximo ao ribeirão Santo Antônio da Papuda (PROGEPLAN 2019). 

 

Dentre as 145 espécies registradas como dados secundários, considerando os nove grupos 
estabelecidos quanto ao tipo e forma de exploração de recursos, os Insetívoros e Frugívoros 
foram os mais representativos, com 50 e 40 espécies, respectivamente. Logo após aparecem 
as aves granívoras e carnívoras, com 16 espécies cada. Estas últimas engoblam as aves de 
rapinas (gaviões, falcões e corujas) e urubus (saprófagos), as quais são predadoras de topo 
da cadeia alimentar cumprindo a função de regulação dos níveis inferiores.  Alguns grupos 
apresentam significativa importância ecológica por se cumprirem funções ecossistêmicas 
importantes, tais como os dispersores de frutos e sementes, polinizadores e predadores. 
Incluvise a avifauna da região da área de influência do empreendimento Nilson Leonel 
Barbosa destaca-se pela relativamente alta proporção de espécies nectarívoras (sete 
espécies beija-flores e saíras), conhecidas como importantes polinizadores; de aves 
frugívoras (28% das espécies, que incluem psitacídeos, pombas, surucuás, entre outros). 

 

Figura 3.72: Distribuição de espécies da ornitofauna por guilda alimentar. 

 Espécies ameaçadas 

Dentre as 145 espécies de aves inventariadas para a região do empreendimento Nilson 
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Leonel e arredores, apenas duas espécies são listadas dentre as ameaçadas de extinção é o 
papagaio-galego Alipiopsitta xanthops e a cigarra-do-campo Neothraupis fasciata, ambas 
classificadas como “quase ameaçada” de extinção (near-threathened) (IUCN 2019). 
Nenhuma das duas espécies foi registrada diretamente na área de influência do 
empreendimento Nilson Leonel. Mas, salienta-se que destruição de hábitat, queimadas 
frequentes, expansão da agricultura e uso de pesticidas são as principais causas de ameaça a 
estas duas espécies (IUCN 2019). Ambas espécies se utilizam principalmente de formações 
de cerrado sentido restrito e fitofisionomias similares (campo sujo, campo cerrado, 
cerradão), ambientes presentes na pequena área do empreendimento Nilson Leonel, e 
também em outros remanescentes naturais do seu entorno. 

 Espécies endêmicas do Cerrado 

O bioma Cerrado apresenta um total de 36 espécies de aves endêmicas (SILVA 1995, 1997, 
CAVALCANTI 2000, MACEDO 2002, SILVA & BATES 2002). Dentre as 145 espécies de aves 
inventariadas para a região do empreendimento INilson Leonel, foram inventariadas dez 
espécies endêmicas do Cerrado, duas endêmicas do Brasil, e duas endêmicas de buritizais e 
miritizais (SICK 1997).  

As dez espécies endêmicas do bioma Cerrado presentes na região do empreendimento 
NILSON LEONELforam: o papagaio-galego Alipiopsitta xanthops, o tapaculo-de-colarinho 
Melanopareia torquata, o soldadinho Antilophia galeata, a gralha-do-campo Cyanocorax 
cristatellus, o bico-de-pimenta Saltatricula atricollis, a choca-de-asa-vermelha Thamnophilus 
torquatus, o chorozinho-de-bico-comprido Herpsilochmus longirostris, a cigarra-do-campo 
Neothraupis fasciata, o bandoleta Cypsnagra hirundinacea, e o pula-pula-de-sobrancelha 
Basileuterus leucophrys.  

A proporção de espécies endêmicas do Cerrado é relativamente alta (30%) comparada a 
outros inventários da região, o que reflete a importância da área de influência desta região 
da bacia da APA do São Bartolomeu, sobretudo para a conservação das aves típicas do 
bioma central do Brasil. Dentre as aves endêmicas do Cerrado, apenas duas espécies foi 
efetivamente registrada na áreaq de influência indireta do empreendimento Nilson Leonel, o 
soldadinho Antilophia galeata, uma ave típica dos ambientes Matais do bioma Cerrado; e a 
gralha-do-campo Cyanocorax cristatellus, espécie mais comum em áreas de cerrado sentido 
restrito. As espécies citadas englobam também duas espécies de aves endêmicas do Brasil: o 
chorozinho-de-bico-comprido Herpsilochmus longirostris e o pula-pula-de-sobrancelha 
Basileuterus leucophrys. 

 Espécies de Valor Cinegético 

Dentre as espécies com valor cinegético registradas na região, destacam-se espécies 
registradas da família Tinamidae, tais como o inhambu-chororó (Crypturellus parvirostris) e 
da família Anatidae, tais como o irerê (Dendrocygna viduata) e marreca-do-pé-vermelho 
(Amazonetta brasiliensis); além da família Columbidae, com a rolinha fogo-apagou 
(Columbina squammata), a rolinha roxa (Columbina talpacoti), e a juriti-pupu (Leptotila 
verreauxi). Esta relativa baixa quantidade de espécies de valor cinegético observados, indica 
uma certa pressão de caça observada nas áreas próximas ao empreendimento. 

 Espécies Visadas pelo Tráfico 
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Durante o monitoramento na área do empreendimento Nilson Leonel Barbosa, foi registrada 
uma única espécie incluída no Apêncice II da CITES, que não se encontra necessariamente 
em perigo de extinção: o tucanuçu (Ramphastos toco). Outras espécies são visadas pelo 
tráfico pela função ornamental/companhia ou por seu potencial canoro. No primeiro 
exemplo, na área de influência do parcelamento, foram registrados para função ornamental 
principalmente os membros da família Psittacidae, como a arara-canindé (Ara ararauna); a 
maritaca-verdadeira (Psittacara leucophthalma); o periquito-rei (Eupsittula aurea); e o 
papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva). No caso das aves canoras, foram registrados, o 
sabiá-cinza (Turdus leucomelas); o canário-da-terra (Sicalis flaveola) e o baiano (Sporophila 
nigricollis). 

 Espécies migratórias 

Das espécies inventariadas para a área de influência do empreendimento, apenas duas são 
listadas na Portaria nº 12, de 23 de janeiro de 2018/MMA como espécies migratórias: o 
urubu-de-cabeça-preta Coragyps atratus e a garça-branca- grande Ardea alba. Além destas, 
foram listadas outras vinte espécies consideradas migratórias, incluindo aquelas, de fato, se 
deslocam para outras regiões do país em certas épocas do ano, como por exemplo, o bem-
te-vi-pirata Empidonomus varius, mas também, espécies migratórias que parte das suas 
populações migram para outras regiões, porém uma parcela significativa se mantém na 
região durante todo o ano, como, por exemplo, as variadas especies de andorinhas listadas 
(SOMENZARI et al., 2018). 

 Espécies bioindicadoras 

De acordo com os critérios adotados (0 Classificação das espécies da fauna), das 73 espécies 
de aves, inventariadas para a área de influência do empreendimento, destacam-se 20 
espécies consideradas bioindicadoras de qualidade ambiental. Estas incluem duas espécies 
de aves endêmicas do bioma Cerrado, espécies consideradas como de valor cinegético (p.ex. 
inhambus, pombas e rolinhas) e aves de valor comercial (p.ex.: araras, papagaios, periquitos, 
coleirinhos, canários e sanhaços), além de aves essencialmente nectarívoras: espécies de 
beija-flores, saíras e cambacicas Coereba flaveola. 

 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Das aves inventariadas para a área de influência do empreendimento Nilson Leonel, há duas 
espécies tidas como invasoras ou exóticas, isto é, introduzidas na fauna nacional: o pombo-
doméstico Columba livia, e o pardal Passer domesticus, de acordo com Instrução Normativa 
SEI-GDF n.º 409/2018 - IBRAM/PRESI. As duas são aves já estabelecidas em torno das áreas 
urbanas em nosso país. Todas as espécies exóticas, invasoras ou de criação ensejam 
cuidados em relação à transmissão de patologias para as espécies silvestres, tais como, a 
gripe aviária (BRASIL 2017). 

As aves são reservatórios de influenzas (gripes), meningites, doenças diarreicas agudas e, 
especialmente, de "gripes aviárias" (influenza aviária A (H5N1 e H7N9)) e da febre do Nilo 
Ocidental. No caso da febre do Nilo Ocidental, as aves podem ser além de reservatórios, 
podem atuar como amplificadores do vírus da doença. Muitas aves, notoriamente os 
pombos, são importantes reservatórios de meningites, sobretudo aquelas relacionadas à 
criação em cativeiro no ambiente doméstico, como canários e periquitos. No caso doenças 
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diarreicas agudas, as aves são reservatórios para os agentes etiológicos específicos, tais 
como Salmonella não-tifoide e Campilobacter spp., que podem afetar outros grupos de 
animais (mamíferos domésticos e silvestres, e repteis) (BRASIL 2017). 

Variadas espécies de aves podem atuar como reservatórios e amplificadores do vírus da 
febre do Nilo Ocidental, em decorrência da elevada e prolongada viremia que apresentam, 
atuando como fonte de infecção para outros vetores, os mosquitos do gênero Cullex. No 
Brasil, achados sorológicos sugerem a circulação do vírus em animais (aves e equídeos), 
principalmente na região do Pantanal, desde 2011. Entretanto, foi no estado do Piauí ́ em 
2014, que ocorreu o primeiro registro de caso humano de encefalite pelo vírus do Nilo 
Ocidental no país, destacando a importância da abordagem sindrômica de doenças do 
sistema nervoso central para detecção de casos humanos (BRASIL 2017). 

Além disso, as aves podem ser vetores de doenças de Chagas e de geo-helmintíases 
(lombrigas e outros vermes). A maioria dos triatomíneos causadores da doença de Chagas 
deposita seus ovos livremente no ambiente, entretanto, alguns possuem substâncias 
adesivas que fazem com que os ovos quem aderidos ao substrato. Essa é uma característica 
muito importante, uma vez que ovos aderidos às penas de aves e outros substratos podem 
ser transportados passivamente por longas distâncias, promovendo a dispersão da espécie. 
A introdução no domicílio de materiais com ovos aderidos (como folhas de palmeiras para 
cobertura de casas e lenha) pode favorecer o processo de colonização. Já as geo-
helmintíases (lombrigas e outros vermes) são transportadas e disseminadas pelo trato 
digestivo das aves, podendo ter impacto negativo em criações (BRASIL 2017). 

 Espécies de interesse econômico e científico 

As aves migratórias, principalmente as aquáticas e as silvestres, desempenham importante 
papel na disseminação natural de influenzas (principalmente, a gripe aviária) e da febre do 
Nilo Ocidental entre distintos pontos do globo terrestre. Deste modo, as aves podem ter 
grande impacto econômico sobre aviculturas e criações em cativeiro (BRASIL 2017).  

As influenzas, principalmente a gripe aviária, constituem-se em uma das grandes 
preocupações das autoridades sanitárias mundiais, devido ao seu impacto na 
morbimortalidade decorrente das variações antigênicas cíclicas sazonais, havendo maior 
gravidade entre os idosos, as crianças, os imunodeprimidos, os cardiopatas e os 
pneumopatas, entre outros. Além disso, existe a possibilidade de ocorrerem pandemias 
devido à alta capacidade de mutação antigênica do vírus influenza A, inclusive com troca 
genética com vírus não humanos, ocasionando rápida disseminação e impacto entre os 
suscetíveis não imunes, com grande repercussão social e econômica (BRASIL 2017).  

Muitas das espécies de aves com valor cinegético e comercial têm o potencial para a 
reprodução e criação em cativeiro. O estudo científico da reprodução e da viabilidade 
econômica de alguns destes táxons (p.ex.: espécies das famílias Tinamidae, Columbidae, 
Anatidae, Psittacidae, Thraupidae, entre outras) poderia evitar que certas aves se 
extinguissem localmente ou mesmo que estivessem hoje listadas entre aquelas ameaçadas 
de extinção. Ainda em relação ao interesse científico, ainda não há informações básicas de 
biologia (p.ex. taxas vitais de suas populações) para a maioria das espécies de aves 
brasileiras, que são fundamentais para o manejo e a conservação das espécies (p.ex.: 
reprodução, fecundidade, área de vida, etc.). Sobretudo para espécis endêmicas do Cerrado 
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e táxons ameaçados, salvo poucas exceções, que geralmente têm apenas a descrição do 
ninho (STRAUBE et al. 1992, RAGUSA-NETTO 2001, AMARAL & MACEDO 2003, BORGES & 
MARINI 2008, FARIA et al. 2008, DINIZ 2011, DE MARÇAL & LOPES 2019). Portanto, seria de 
grande valia a obtenção de informações referentes à sucesso reprodutivo, tempo de 
incubação, fecundidade, área de vida, densidade populacional, movimentos migratórios e 
exigências de hábitat para as espécies bioindicadoras registradas na área, em especial, 
aquelas consideradas endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, principalmente: chorozinho-
de-bico-comprido Herpsilochmus longirostris, cisqueiro-do-rio Clibanornis rectirostris, 
batuqueiro Saltatricula atricollis e mineirinho Charitospiza eucosma. 

 Dados primários 

Ao todo, através do esforço de campo, foram inventariadas 36 espécies de aves para o 
empreendimento NILSON LEONEL e arredores, como registros primários (ADA), e outras 73 
espécies, considerando aquelas registradas na área de influência indireta (AID). As 73 
espécies de aves representam apenas 16,1% das 453 espécies de aves inventariadas para o 
Distrito Federal (NEGRET 1983; BAGNO & MARINHO 2001, LOPES ET AL. 2005); e 
correspondem a apenas 8,5% do total de aves registradas para todo o bioma Cerrado (856 
espécies) (SILVA 1995b). As famílias com maior riqueza de espécies na área do 
empreendimento NILSON LEONEL foram aves típicas da região Neotropical, a família 
Tyrannidae, com 6 espécies, que incluem os bem-te-vis, suiriris, papa-moscas, entre outros; 
seguida pela família Emberizidae dos canários e tico-ticos, com 4 espécies, e as famílias 
Columbidae das rolinhas, pombas e afins; e Psittacidae, dos papagaios, periquitos, araras e 
afins, com 3 espécies cada (Tabela 3.65). 

Tabela 3.65: Lista de espécies de aves registradas na área de influência do empreendimento 
Nilson Leonel. 

Nome do Táxon Nome Popular Distr. Status Import Hábito Dieta Bio. Fitof. Reg. ADA AII 

Ordem Tinamiformes Huxley, 1872 

Família Tinamidae Gray, 1840  

Crypturellus parvirostris 
(Wagler, 1827) 

inhambu-chororó     Cin. C2 ON   Cer Z 0 5 

Ordem Anseriformes  Leach, 1820 

Família Anatidae Leach, 1820 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 
1766) 

Irerê Migr.     A PI   Aq VFZ 0 12 

Amazonetta brasiliensis 
(Gmelin, 1789) 

Marreca-do-pé-
vermelho 

Migr.     A PI   Aq VFZ 0 10 

Ordem Ciconiiformes Bonaparte, 1854 

Família Ardeidae Leach, 1820 

Butorides striata (Gmelin, 1789) socozinho       A PI   Aq VZ 0 1 

Família Threskiornithidae Poche, 1904 

Mesembrinibis cayennensis 
(Gmelin, 1789) 

coró-coró       F2 PI   Fl VFZ 0 17 

Theristicus caudatus (Boddaert, 
1783) 

curicaca       C2 CA   Cer Z 0 1 

Ordem Suliformes  Leach, 1820 
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Nome do Táxon Nome Popular Distr. Status Import Hábito Dieta Bio. Fitof. Reg. ADA AII 

Família Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849 

Nannopterum brasilianus 
(Gmelin, 1789) 

biguá Migr.     A PI   Aq V 0 1 

Ordem Cathartiformes Seebohm, 1890 

Família Cathartidae Lafresnaye, 1839 

Coragyps atratus (Bechstein, 
1793) 

urubu-de-cabeça-preta     Sin. C2 CA   Aer. V 0 4 

Ordem Accipitriformes Bonaparte, 1831 

Família Accipitridae Vigors, 1824 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 
1788) 

gavião-carijó     Sin. F2 CA   Ant. VZ 1 0 

Ordem Falconiformes Bonaparte, 1831 

Família Falconidae Leach, 1820 

Caracara plancus (Miller, 1777) Carcará     Sin. C2 CA   Ant. VZ 0 2 

Milvago chimachima Temminck, 
1822 

gavião-carrapateiro     Sin. C2 CA   Cer,Ant. VFZ 3 1 

Ordem Gruiformes Bonaparte, 1854 

Família Rallidae Rafinesque, 1815 

Pardirallus nigricans (Vieillot, 
1819) 

saracura-sanã       F2 ON   Fl. Z 0 10 

Ordem Cariamiformes Furbringer, 1888 

Família Cariamidae Bonaparte, 1850 

Cariama cristata (Linnaeus, 
1766) 

seriema       C1 CA   Cer Z 2 2 

Ordem Charadriiformes Huxley, 1867 

Família Charadriidae Leach, 1820 

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero Migr.   Sin. C2 ON   Cer,Ant. VFZ 8 25 

Ordem Columbiformes Latham, 1790 

Família Columbidae Leach, 1820 

Columbina talpacoti (Temminck, 
1811) 

rolinha-roxa     Sin. C2 GI   Cer,Ant. VFZ 12 47 

Columbina squammata (Lesson, 
1831) 

fogo-apagou       C2 GI   Cer,Ant. VFZ 14 21 

Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico Intr.     T GI   Ant. VFZ 0 3 

Patagioenas picazuro 
(Temminck, 1813) 

pombão       C2 GI   Cer,Ant. VFZ 20 40 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 
1855 

juriti-pupu     Cin. F2 GI   Fl. Z 0 6 

Ordem Psittaciformes Wagler, 1830 

Família Psittacidae Rafinesque, 1815 

Ara ararauna (Linnaeus, 1758) arara-canindé     Com. C2 FI X Aer. VZ 0 4 

Psittacara leucophthalmus 
(Statius Muller, 1776) 

periquitão-maracanã     Com. F2 FI   Ant. VFZ 8 106 

Eupsittula aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei     Com. C2 FI   Cer,Ant. VFZ 0 5 
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Nome do Táxon Nome Popular Distr. Status Import Hábito Dieta Bio. Fitof. Reg. ADA AII 

Forpus xanthopterygius (Spix, 
1824) 

tuim     Com. F2 FI   Cer,Ant. VFZ 0 4 

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) 
periquito-de-encontro-

amarelo 
    Com. F2 FI   Cer,Ant. VFZ 48 122 

Amazona aestiva (Linnaeus, 
1758) 

papagaio-verdadeiro     Com. F2 FI   Cer VZ 2 0 

Ordem Cuculiformes Wagler, 1830 

Família Cuculidae Leach, 1820 

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato       F2 CA   Fl. VZ 0 4 

Ordem Strigiformes Wagler, 1830 

Família Strigidae Leach, 1820 

Athene cunicularia (Molina, 
1782) 

coruja-buraqueira       C1 CA   Ant. VZ 0 1 

Ordem Apodiformes Peters, 1940 

Família Apodidae Olphe-Galliard, 1887 

Tachornis squamata (Cassin, 
1853) 

tesourinha Ver.     C2 IN   Aer. VZ 4 1 

Família Trochilidae Vigors, 1825 

Eupetomena macroura (Gmelin, 
1788) 

beija-flor-tesoura migr.     F2 NI   Cer,Ant. VFZ 1 9 

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) 
beija-flor-de-orelha-

violeta 
migr.     C2 NI   Cer. VZ 1 0 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 
1788) 

beija-flor-de-garganta-
verde 

      F2 NI   Cer,Ant. VZ 0 3 

Ordem Coraciiformes Forbes, 1844 

Família Alcedinidae Rafinesque, 1815 

Megaceryle torquata (Linnaeus, 
1766) 

martim-pescador-
grande 

      A PI   Aq VFZ 1 2 

Chloroceryle amazona 
(Linnaeus, 1766) 

martim-pescador-
verde 

      A PI   Aq VFZ 0 1 

Ordem Galbuliformes Fürbringer, 1888 

Família Galbulidae Vigors, 1825 

Galbula ruficauda Cuvier, 1816 
ariramba-de-cauda-

ruiva 
      F2 IN   Fl. VZ 0 5 

Ordem Piciformes Meyer & Wolf, 1810 

Família Ramphastidae Vigors, 1825 

Ramphastos toco Statius Muller, 
1776 

tucanuçu       C2 ON   Cer,Ant. VZ 0 1 

Família Picidae Leach, 1820 

Picumnus albosquamatus 
d'Orbigny, 1840 

pica-pau-anão-
escamado 

      F2 IN   Fl. Z 0 8 

Colaptes melanochloros 
(Gmelin, 1788) 

pica-pau-verde-
barrado 

      C2 IN   Ant. VFZ 1 1 

Ordem Passeriformes Linnaeus, 1758 
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Nome do Táxon Nome Popular Distr. Status Import Hábito Dieta Bio. Fitof. Reg. ADA AII 

Família Thamnophilidae Swainson, 1824 

Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi       F2 IN   Fl. Z 0 2 

Herpsilochmus atricapillus 
Pelzeln, 1868 

chorozinho-de-chapéu-
preto 

      F2 IN   Fl. Z 1 16 

Família Dendrocolaptidae Gray, 1840 

Lepidocolaptes angustirostris 
(Vieillot, 1818) 

arapaçu-de-cerrado       C2 IN   Cer Z 1 0 

Família Furnariidae Gray, 1840 

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro       C2 IN   Cer,Ant. VFZ 7 22 

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim       F2 IN   Fl. Z 0 2 

Clibanornis rectirostris (Wied, 
1831) 

fura-barreira Cer.     F2 IN   Fl. Z 0 2 

Phacellodomus rufifrons (Wied, 
1821) 

joão-de-pau       C2 IN   Cer,Ant. VZ 6 2 

Phacellodomus ruber (Vieillot, 
1817) 

graveteiro       C2 IN   Fl. Z 3 0 

Família Tyrannidae Vigors, 1825 

Todirostrum cinereum 
(Linnaeus, 1766) 

miudinho       F2 IN   Fl. Z 4 8 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 
1822) 

guaracava-de-barriga-
amarela 

      F2 FI   Fl.,Ant VZ 0 13 

Camptostoma obsoletum 
(Temminck, 1824) 

risadinha       C2 FI   Cer,Ant. VZ 2 3 

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 
1825) 

bico-chato-de-orelha-
preta 

      F2 IN X Fl.,Ant VZ 0 3 

Fluvicola albiventer (Spix, 1825) viuvinha       A IN   Aq VFZ 0 2 

Myiozetetes cayanensis 
(Linnaeus, 1766) 

bentevizinho-de-asa-
ferrugínea 

      F2 FI   Fl. VZ 1 7 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 
1766) 

bem-te-vi Migr.   Sin. F2 ON   Fl.,Ant,Cer VFZ 10 20 

Megarynchus pitangua 
(Linnaeus, 1766) 

neinei Migr.   Sin. F2 ON   Fl. VZ 0 1 

Empidonomus varius (Vieillot, 
1818) 

peitica Migr.     F2 FI   Cer,Ant. VZ 3 2 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 
1819 

suiriri Migr.   Sin. C2 ON   Fl.,Ant,Cer VFZ 2 9 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira       F2 IN   Fl. Z 0 3 

Família Pipridae Rafinesque, 1815 

Antilophia galeata (Lichtenstein, 
1823) 

soldadinho Cer     F2 FI X Fl. Z 0 2 

Família Vireonidae Swainson, 1837 

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 
1789) 

pitiguari       F2 FI   Fl. Z 2 15 

Família Corvidae Leach, 1820 

Cyanocorax cristatellus 
(Temminck, 1823) 

gralha-do-campo Cer     C2 ON X Cer Z 0 1 
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Nome do Táxon Nome Popular Distr. Status Import Hábito Dieta Bio. Fitof. Reg. ADA AII 

Família Hirundinidae Rafinesque, 1815 

Pygochelidon cyanoleuca 
(Vieillot, 1817) 

andorinha-pequena-
de-casa 

Migr.   Sin. C2 IN   Cer,Ant. VZ 0 3 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 
1817) 

andorinha-serradora Migr.     C1 IN   Fl. VFZ 0 14 

Tachycineta albiventer 
(Boddaert, 1783) 

andorinha-do-campo Migr.     C2 IN   Aq VFZ 0 3 

Família Troglodytidae Swainson, 1831 

Troglodytes musculus Naumann, 
1823 

corruíra     Sin. C2 IN   Cer,Ant. VZ 0 9 

Cantorchilus leucotis 
(Lafresnaye, 1845) 

garrinchão-de-barriga-
vermelha 

      F2 IN   Fl. Z 0 40 

Família Polioptilidae Baird, 1858 

Polioptila dumicola (Vieillot, 
1817) 

balança-rabo-de-
máscara 

      F2 IN   Fl. VFZ 10 8 

Família Turdidae Rafinesque, 1815 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-do-barranco     Com. F2 FI   Fl. VFZ 2 11 

Família Mimidae Bonaparte, 1853 

Mimus saturninus (Lichtenstein, 
1823) 

sabiá-do-campo       C2 FI   Cer,Ant. VFZ 0 6 

Família Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838 

Coereba flaveola (Linnaeus, 
1758) 

cambacica       F2 NI   Fl.,Ant VZ 6 15 

Família Thraupidae Cabanis, 1847 

Thraupis sayaca (Linnaeus, 
1766) 

sanhaçu-cinzento     Com. F2 FI   Fl.,Ant VFZ 7 0 

Tangara cayana (Linnaeus, 
1766) 

saíra-amarela       F2 FI   Fl.,Ant VFZ 0 5 

Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha migr.     F2 FI X Fl.,Ant VFZ 0 7 

Hemithraupis guira (Linnaeus, 
1766) 

saíra-de-papo-preto       F2 FI   Fl. Z 0 1 

Família Emberizidae Vigors, 1825 

Zonotrichia capensis (Statius 
Muller, 1776) 

tico-tico       C2 GI   Cer,Ant. VZ 5 2 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) 
canário-da-terra-

verdadeiro 
    Com. C1 GI   Cer,Ant. VZ 17 25 

Emberizoides herbicola (Vieillot, 
1817) 

canário-do-campo       C2 GI   Cer VFZ 0 11 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 
1766) 

tiziu     Sin. C2 GI   Cer,Ant. VFZ 30 45 

Sporophila nigricollis (Vieillot, 
1823) 

baiano     Com. C2 GI   Cer,Ant. VFZ 4 26 

Família Cardinalidae Ridgway, 1901 

Saltator similis d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837 

trinca-ferro-verdadeiro     Com. F2 FI   Fl. Z 0 2 

Família Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947 
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Nome do Táxon Nome Popular Distr. Status Import Hábito Dieta Bio. Fitof. Reg. ADA AII 

Geothlypis aequinoctialis 
(Gmelin, 1789) 

pia-cobra       A IN   Fl.,Ant VZ 0 11 

Basileuterus hypoleucus 
Bonaparte, 1830 

pula-pula-de-barriga-
branca 

      F2 IN   Fl. Z 0 2 

Basileuterus flaveolus (Baird, 
1865) 

canário-do-mato       F2 IN   Fl. Z 0 2 

Família Icteridae Vigors, 1825 

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 
1819) 

graúna     Com. C2 FI   Cer,Ant. VZ 0 5 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 
1789) 

vira-bosta     Sin. C2 FI   Cer V 0 1 

Família Fringillidae Leach, 1820 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 
1766) 

fim-fim       F2 FI   Fl.,Ant VZ 0 10 

Família Passeridae Rafinesque, 1815 

Passer domesticus (Linnaeus, 
1758) 

pardal Intr.     T GI   Ant. VFZ 12 20 

Legendas:  

Distribuição (Distr.) => End- espécies endêmicas do Brasil, Cer. – espécie endêmica do Cerrado; Amaz.- espécies com centro 
de distribuição amazônico; Atlânt.- espécies com centro de distribuição atlântica (Silva, 1996); Migr. – espécies migratórias; 
Intr. – espécie introduzida (exótica à fauna brasileira).  

Status (de Conservação) => Espécies incluídas na lista de espécies ameaçadas, segundo (Brasil, 2014), nas categorias: Vuln. 
– vulnerável;  Próx. – quase ou próxima de ser considerada ameaçada (near dangered). * - Espécies incluídas na Lista de 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria N° 444, de 18 de dezembro de 2014, Ministério do Meio 
Ambiente). 

Importância econômica (Import) => Cin. – espécies com valor cinegético; Com. – espécies com valor comercial, alvos do 
tráfico de animais e criação doméstica e Sin. - espécies sinântropas. 

Hábito => A - Espécies estritamente aquáticas; C1 - Espécies estritamente campestres; C2 - Espécies essencialmente 
campestres que utilizam também Matas; F2 - Espécies essencialmente florestais que utilizam também ambientes abertos; 
F1 - Espécies estritamente Matais.  

Dieta => As guildas alimentares: CA – carnívoros; FI – frugívoros e insetívoros; IN – insetívoros, NI – nectarívoros e 
insetívoros GI – granívoros e insetívoros; e, ON – onívoros, PI  - piscívoro e insetívoro. 

Bioind. => espécies de aves bioindicadoras de qualidade ambiental, que incluem: 1) aves restritas a hábitats naturais 
específicos (C1 e F1, na preferência de habitat e espécies associadas a veredas), 2) espécies ameaçadas em qualquer nível, 
3) táxons endêmicos, 4) aves migratórias e 5) espécies cobiçadas pelo comércio ilegal. 

Registros (= Dados 1.ários ): (F) – registro fotográfico, (V) – visualização (observação direta), (Z)– Registro por zoofonia 
(identificação dos cantos e chamados).  

ADA (Área Diretamente Afetada) e AID (Área de Influência Direta): abundância de indivíduos observados em cada uma das 
áreas de influência. 

 Curva de rarefação 

A curva de rarefação também apresenta acentuação inicial, sem tendência à estabilização, 
cuja ausência de inclinação sugere que o registro de espécies pode aumentar para a 
pequena área da localidade (Figura 3.73).  
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Figura 3.73: Curva de rarefação em relação ao número de indivíduos. A linha tracejada 
representa o desvio padrão. 

 Distribuição de frequência entre as espécies 

Com relação à abundäncia de indivíduos registrados, as espécies mais abundantes na área 
do empreendimento NILSON LEONEL foram, por ordem, os periquitos Brotogeris chiriri (com 
48 registros), os tizius Volatinia jacarina (n = 30), a pomba-asa-branca Patagioenas picazuro 
(n = 20), os canários-da-terra (n = 17),  e a rolinha-fogo-apagou Columbina squammata (n = 
14). O padrão de distribuição de frequência das espécies de aves inventariadas por listas de 
Mackinnon apresenta a dominância de algumas poucas espécies, sem um padrão mais 
equilibrado de frequência relativa entre as espécies, típico de comunidades bastante 
diversificadas (Figura 3.74). Em ambientes fragmentados e antropizados, algumas espécies 
tornam-se mais abundantes, enquanto outras se tornam mais raras e/ou desaparecem por 
completo. Assim, algumas espécies tendem a se beneficiar e se tornam mais abundantes, 
geralmente as mais adaptadas a diferentes recursos e condições, e menos sensíveis a 
alterações (MAGURRAN 2011). 



  

 
 

007501-310RT-401-00 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 186 

 

Figura 3.74: - Distribuição de frequência das espécies de aves registradas na área do 
empreendimento 

 Riqueza local  

As estimativas de riqueza na área do empreendimento NILSON LEONEL, com base nos dados 
das listas de Mackinnon, indicam uma riqueza esperada entre 32 e 51espécies de aves 

(Chao1 = 41,7  4,8); de acordo com o método utilizado, o que sugere uma amostragem 
satisfatória pela riqueza já observada para o empreendimento NILSON LEONEL (37 
registradas), apesar da probabilidade de novos registros com a continuidade do estudo.  

Segundo os índices de diversidade calculados para as aves da área do empreendimento 
NILSON LEONEL (Tabela 3.66), com base na frequência relativa obtida nas listas de 
Mackinnon, a região obteve valores relativamente baixos nos índices de diversidade de 
Shannon (n = 3,02) e de Simpson (n = 0,93). A equitabilidade de Pielou também foi 
relativamente baixa, indicando a predominância de algumas espécies sobre outras, como 
demonstrado no gráfico de distribuição de frequências.   

Tabela 3.66: Riqueza observada de espécies de aves (S.obs) e índices de diversidade de 
Shannon e de Simpson e índice de equitabilidade de PIelou obtidos com base nas listas de 
Mackinnon. 

Sítios S.obs Shannon Simpson Pielou 

NILSON LEONEL 36 3,02 0,93 0,84 

 Considerações finais da Ornitofauna 

As 145 espécies de aves equivalem a quase um terço (31,1%) das 453 espécies de aves 
inventariadas para o Distrito Federal (NEGRET 1983; BAGNO & MARINHO 2001, LOPES et al. 
2005), sugerindo que a região abriga uma comunidade de aves peculiar e representativa do 
bioma Cerrado.  Apesar de não terem sido registradas na área diretamente afetada pelo 
empreendimento NILSON LEONEL, sua área de influência direta abriga táxons relevantes do 
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bioma, tais como o papagaio-galego Alipiopsitta xanthops, classificada como “quase 
ameaçada” de extinção (near-threathened) (IUCN 2019), espécies endêmicas do Cerrado (o 
soldadinho Antilophia galeata) e endêmicas do Brasil, aves associadas às veredas e buritizais 
(SICK 1997), e variadas espécies de aves migratórias e de valor cinegético e comercial.  

A região da APA da bacia do São Bartolomeu é uma das áreas menos estudadas do Distrito 
Federal, em termos faunísticos, e precisa de mais esforços (NEGRET E NEGRET 1981, NEGRET 
1983). O inventário de ornitofauna do empreendimento NILSON LEONEL apresenta números 
condizentes ao esforço amostral empregado (37 espécies em três dias de campo), no 
entanto, apesar das curvas de rarefação já apresentar tendência à estabilização, novos 
registros devem ser realizados com a continuidade dos estudos zoológicos no local. A 
riqueza obtida está dentro das estimativas obtidas com estimadores não paramétricos para 
a região.  

A manutenção de fragmentos de vegetação nativa de Cerrado entremeada ao ambiente 
urbano é de extrema importância, pois estes fragmentos de vegetação aumentam a 
diversidade da paisagem, servem como fonte de colonizadores para áreas vizinhas em 
sucessão, servem como pontos de parada ("stepping stones") ou como rotas para dispersão, 
e ainda funcionam como poleiros para animais migratórios, algumas espécies conseguem 
sobreviver em fragmentos pequenos, e também servem como banco de genes das espécies 
ali presentes. Várias espécies de aves são capazes de se deslocarem por distâncias que as 
permitem a movimentação através desta paisagem fragmentada, principalmente através das 
matas, uma vez que estas funcionam como importantes corredores para a fauna local e 
permitem a conexão do cerrado com os biomas adjacentes. 

 Acervo Fotográfico da Ornitofauna 

 

 

Foto 3.48: Martim-pescador-grande 
Megaceryle torquata. 

Foto 3.49: Gavião-carrapateiro Milvago 
chimachima. 
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Foto 3.50: Pomba-asa-branca Patagioenas 
picazuro. 

Foto 3.51: Periquitão-maracanã Psittacara 
leucophthalma. 

 

 

Foto 3.52: Tiziu Volatinia jacarina. Foto 3.53: Canário-da-terra Sicalis flaveola 

  

Foto 3.54: Balança-rabo Polioptila dumicola Foto 3.55: Reloginho Todirostrum cinereum. 
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Foto 3.56: Peitica Empidonomus varius. Foto 3.57: Bem-te-vi Pitangus sulphuratus. 

3.2.2.7 Considerações Finais Gerais da fauna 

Com base nos resultados alcançados indicam que a fauna ocorrente na área de estudo 
apresenta baixa riqueza, com uma comunidade formada, principalmente, por espécies 
generalistas e abundantes. Este resultado era esperado devido ao tamanho reduzido da área 
e estado de alteração. 

Entretanto, cumpri destacar que o entorno da área destinada ao parcelamento Nilson 
Leonel, faz parte de um conjunto de remanescentes de vegetação nativa, que constituem 
conectores ambientais importantes para os processos de dispersão da fauna na paisagem da 
região da bacia hidrográfica do Ribeirão Tororó e o do Rio São Bartolomeu. 

A região do Jardim Botânico e de São Sebastião têm passado por intenso processo de 
urbanização nas ultimas décadas. Nesse contexto, a área do parcelamento Nilson Leonel 
encontra-se inserida em um contexto urbano e sob pressão da expassão de parcelamentos. 

3.3 MEIO SOCIECONÔMICO 

3.3.1 Introdução 

O presente diagnóstico apresenta uma avaliação das características socioeconômicas do 
entorno do Parcelamento de Solo Nilson Leonel Barbosa, a ser implantando na gleba 77, 
Quinhão 10, Barreiros, Fazenda Taboquinha, Região Administrativa do Jardim Botânico, em 
uma área de aproximadamente 2,56 ha. 

A caracterização do meio socioeconômico tem como objetivo de avaliar a capacidade de 
suporte da estrutura urbana local, bem como, levantar dados referentes à distribuição, 
composição, ocupação e perfil socioeconômico da população residente na área de influência 
do empreendimento. 

Neste sentido, este levantamento buscou identificar a disponibilidade de atendimento das 
concessionárias de serviços públicos, a qualidade dos serviços de infraestrutura existentes, a 
disponibilidade de sistema viário e de transporte e a condição da ocupação do solo urbano, 
com vistas à viabilidade do empreendimento urbano-ambiental do estudo. 
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Para isso, foram aplicadas técnicas de coletas de dados específicas à elaboração do perfil 
socioeconômico da população da área, bem como, o resgate de informações por meio das 
cartas consultas às concessionárias. 

3.3.2 Objetivo 

Este estudo socioeconômico tem como objetivo diagnosticar a realidade da comunidade 
local, no âmbito das condições sociais e econômicas, bem como avaliar os recursos 
disponíveis na área de influência direta e indireta, os quais poderão sofrer impactos, 
positivos e negativos, com a implantação do empreendimento. 

3.3.3 Materiais e métodos 

O estudo foi elaborado a partir do levantamento e da análise dos principais aspectos 
socioeconômicos, considerados como passíveis de sofrerem transformações com a 
implantação do empreendimento. A metodologia adotada buscou caracterizar o ambiente, 
sob a perspectiva antrópica, a fim de definir área de abrangência e atender aos requisitos 
para a Licença Ambiental Prévia. 

As diretrizes básicas idealizadas para a composição do estudo socioeconômico centraram-se 
em documentos oficiais do Brasil, cujas políticas urbanas e de conservação ambiental estão 
representadas pela Lei do Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257/2001), pelo Novo Código 
Florestal (Lei Nº 12.651/12 e suas alterações) e pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
Nº 6.938/1981). 

Foram levantados dados referentes ao histórico de ocupação, à dinâmica populacional, ao 
uso e ocupação do solo e à infraestrutura, tanto da Área de Influência Indireta quanto da 
Área de Influência Direta. Com isso, decorreu uma visão holística dos elementos em análise 
e respectivos situação socioambiental, permitindo inferir, ainda, sobre os diferentes cenários 
futuros que devem ser levados em consideração, para dar subsídios à tomada de decisão 
pelos órgãos avaliadores do projeto. 

3.3.3.1 Etapas metodológicas  

Para a elaboração do diagnóstico do meio socioeconômico deste RIVI foram adotados os 
seguintes procedimentos metodológicos:  

a) Pesquisa documental e levantamento de dados 

Para o melhor conhecimento da área do estudo foi necessário realizar uma pesquisa e 
levantamento de todo o material disponível sobre a região de inserção do empreendimento. 
Utilizaram-se dados secundários, com vistas ao levantamento dos aspectos relacionados à 
população, à economia, ao nível de escolaridade, ao comércio e serviços entre outras 
informações pertinentes ao estudo.  

Para tanto, foram utilizadas diferentes fontes de dados oficiais disponíveis, como o Plano 
Distrital de Amostra de Domicílios - PDAD 2014, 2016 e 2018 da Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE, Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN-DF, Anuário do Distrito 
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Federal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH dentre outros. 

Para tanto, foram consultados órgãos governamentais como CODEPLAN (Pesquisa Distrital 
por Amostragem de Domicílios - PDAD e Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED), o 
Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal, o Anuário do Distrito Federal, a 
Secretaria de Estado de Educação - GDF e a Secretaria de Saúde do GDF, dentre outros 
órgãos. 

Recorreu-se, ainda, aos estudos feitos em consultas nos sítios da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal - CAESB, Companhia Energética de Brasília -CEB e da Agência 
Nacional de Água - ANA e a Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do 
Distrito Federal - ADASA. Esta tarefa constituiu-se em levantamento de dados por meio de 
pesquisas nos sites governamentais, tendo como critério a seleção de dados atualizados 
originários de fontes validadas por órgãos e instituições governamentais. 

b) Reconhecimento Local para Delimitação das Áreas de Influência 

Para melhor determinação das áreas de influência, foi realizada uma avaliação da 
implantação do empreendimento em estudo que levou em consideração o porte do 
empreendimento, estimativa do número unidades (lotes), a infraestrutura urbana e as 
tendências de expansão urbana, além de avaliar as características culturais e a formação 
sócio espacial local. 

Esta análise preliminar foi de suma importância para dimensionar as áreas de influência, 
direta e indireta, e os impactos sociais que o empreendimento poderia exercer sobre a área 
do entorno. A partir disso, foi possível compor cenários alternativos, bem como designar as 
medidas mitigadoras e de controle ambiental para os possíveis impactos a serem gerados 
pela implantação e operação do empreendimento, a serem apresentados no prognóstico 
ambiental, bem como, nas medidas mitigadoras e otimizadoras. 

3.3.3.2 Área de Influência Indireta – Região Administrativa do Jardim Botânico 

No que tange à definição da AII, decidiu-se como sendo a Regiões Administrativa (RA XXVII) 
do Jardim Botânico, que poderá sofrer impactos sociais com o planejamento instalação e do 
empreendimento, no que tange à oferta de serviços (comércio, lazer, saúde, educação, 
segurança, etc.), mobilidade urbana e infraestrutura. 
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Figura 3.75: Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico 

3.3.3.3 Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada – Poligonal e lotes de 
implantação do empreendimento 

Para a área de influência direta (AID) e área diretamente afetada (ADA) do meio 
socioeconômico, definiu-se a poligonal do empreendimento, bem como, os lotes comerciais 
e de serviços, bem como, as áreas destinadas para uso público e de preservação ambiental 
que estão previstas, visto que sofrerão interferências diretas, havendo alteração do solo, 
paisagem, bem como, os usos socioeconômicos.  

Desta forma, a caracterização desse tópico foi apresentada de forma única (item 1.3) visto 
que as áreas se sobrepõe, como pode ser visto na  Figura 3.76 
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Figura 3.76: Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) do meio 
socioeconômico 

3.3.4 Resultados 

3.3.4.1 Contexto regional 

a) Localização e divisão territorial 

O Distrito Federal está localizado na região Centro-Oeste do Brasil e possui uma área de 
5.789,16 km², equivalendo a 0,06% da superfície do País. Seus limites são: ao norte com os 
municípios de Planaltina de Goiás, Padre Bernardo e Formosa; ao sul com Santo Antônio do 
Descoberto, Novo Gama, Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás de Goiás e 
Cristalina, todos do Estado de Goiás; a leste com o município de Cabeceira Grande, 
pertencente ao Estado de Minas Gerais e Formosa pertencente ao Estado de Goiás; e a oeste 
com os municípios de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Padre Bernardo 
pertencentes ao Estado de Goiás. 

A cidade surgiu a partir da concepção de integrar e modernizar o Brasil, onde a criação da 
nova capital permitiria que a expansão do desenvolvimento, antes restrito ao litoral, fosse 
direcionada ao restante do país. Os primeiros povoados surgiram em forma de núcleos 
habitacionais, que abrigava os trabalhadores destinados à construção de Brasília, sendo hoje 
denominadas de Regiões Administrativas (RA). O Distrito Federal está localizado na região 
Centro-Oeste do Brasil e possui uma área de 5.789,16 km², equivalendo a 0,06% da 
superfície do País. Seus limites são: ao norte com os municípios de Planaltina de Goiás, Padre 
Bernardo e Formosa; ao sul com Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Luziânia, Cidade 
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Ocidental, Valparaíso de Goiás de Goiás e Cristalina, todos do Estado de Goiás; a leste com o 
município de Cabeceira Grande, pertencente ao Estado de Minas Gerais e Formosa 
pertencente ao Estado de Goiás; e a oeste com os municípios de Águas Lindas, Santo 
Antônio do Descoberto e Padre Bernardo pertencentes ao Estado de Goiás. 

A cidade surgiu a partir da concepção de integrar e modernizar o Brasil, onde a criação da 
nova capital permitiria que a expansão do desenvolvimento, antes restrito ao litoral, fosse 
direcionada ao restante do país. Os primeiros povoados surgiram em forma de núcleos 
habitacionais, que abrigava os trabalhadores destinados à construção de Brasília, sendo hoje 
denominadas de Regiões Administrativas (RA). 

Atualmente, o Distrito Federal é dividido por trinta e uma (31) RA’s: Brasília, Gama, 
Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, 
Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, 
Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, 
Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, SCIA/Estrutural, Sobradinho II, Jardim Botânico, 
Itapoã, SIA, Vicente Pires e Fercal. 

b) Formação sócio espacial e vetores de expansão da cidade 

A formação socio espacial da área em estudo está diretamente vinculada à construção da 
cidade de Brasília, ainda na década de 1950. Com o intuito de promover o povoamento e o 
desenvolvimento da região Centro-Oeste do país, o então presidente da república Juscelino 
Kubitschek iniciou o processo de transferência da sede do governo federal para o centro do 
estado de Goiás. 

Assim, uma nova cidade foi planejada e construída num local praticamente inexplorado 
(Foto 1.1 e Foto 1.2), cuja inauguração em abril de 1960 redirecionou o povoamento e a 
infraestrutura para o centro do país, que até então estava concentrada no eixo Rio - São 
Paulo. 

  

Foto 3.58: Fotografias antigas da construção 
de Brasília. 

Fonte: CHISTOFERM. Blog, 2012. 

Foto 3.59: Fotografias antigas da construção 
de Brasília. 

Fonte: CHISTOFERM. Blog, 2012 

Na época, o projeto aprovado foi estruturado para atender a uma população de 600 mil 
habitantes, ao final de 2000. Contudo, os fortes correntes migratórias, rurais e urbanas, 
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multiplicou esse número por quatro, trazendo uma população para perto de 2 milhões de 
habitantes no ano de 2000 e 2.469,489 milhões de habitantes em 2010 (IBGE). No ano de 
2015, de acordo com a contagem da população de 2015 (IBGE, 2015), esse número chegou a 
2,914 milhões de habitantes. 

O fenômeno da migração tem alta representatividade no Distrito Federal, tendo em vista 
que a cidade foi implantada num local onde não havia nenhum núcleo urbano e, para isso, 
ocorreram diversas iniciativas para incrementar a população local. 

Desta forma, conforme o desenvolvimento de Brasília, distintos públicos foram sendo 
atraídos à cidade, onde se registram como principais fatores potencializadores deste 
fenômeno a carência de mão de obra especializada, a disponibilidade de serviços públicos, 
políticas sociais nas áreas mais dinâmicas e boa remuneração salarial em relação a outros 
locais do país. 

Num primeiro momento, por volta de 1950, famílias nordestinas destinaram-se à nova 
capital do país para servir de mão de obra na construção civil. O ambiente era inóspito e os 
“candangos” (Foto 1.3), como eram comumente conhecidos, enfrentavam diversos 
problemas como habitação, segurança, infraestrutura precária, além de conviver com 
acidentes fatais (Foto 1.4). 

  

Foto 3.60: Operários (Candangos) 
trabalhando na construção de Brasília. Fonte: 

Revista Veja. Editora Abril (online). Acesso março de 2013. 

Foto 3.61: Operários (Candangos) 
trabalhando na construção de Brasília. 

Fonte: THOMÉ. Blog, 2012. 

Após a inauguração da cidade, as obras continuaram por muito tempo e em ritmo acelerado, 
pois havia a necessidade de construção das cidades-satélites, atuais Regiões Administrativas. 
Na época, inúmeras ocupações populares compostas por barracos de madeira em áreas 
invadidas próximas ao Plano Piloto (núcleo original da cidade), eram sistematicamente 
transferidas para áreas mais distantes, além da Estrada Parque Contorno - EPCT. Este é o 
início das ocupações de Taguatinga, Gama, Sobradinho. 

Na década de 1970, cidades como Gama, Taguatinga, Candangolândia e Núcleo Bandeirante 
foram erguidas para abrigar esses trabalhadores que pretendiam fixar-se na capital, bem 
como atender população de baixa renda que estavam deslocando-se para Brasília. A região 
do Entorno de Brasília começa a sofrer um processo de parcelamento do solo para fins 
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urbanos, mas sem ocorrer uma expansão significativa de sua população. 

A segunda leva de pessoas atraídas para Brasília, a partir de 1970, correspondia a uma mão 
de obra mais especializada para atender o comércio e serviços locais, assim como para 
compor o quadro técnico e administrativo do serviço público. 

Estes profissionais eram originários, sobretudo, das regiões sul e sudestes, onde a migração 
da população masculina, para ocupar cargos de destaque, decorreu no aumento da 
feminina, pois houve a necessidade de as esposas acompanharem seus maridos nesta 
transferência familiar. 

Com isso, ocorre a efetiva ocupação do Plano Piloto e uma expressiva expansão das cidades 
de Taguatinga, Gama, Sobradinho e Ceilândia, resultado tanto da oferta de habitações pelo 
poder público, quanto de ocupações de fundos de lotes e invasões. Registra-se, ainda a 
ocupação do Lago Sul e Lago Norte e o processo de “invasões” na região do Plano Piloto. O 
Guará é construído e a Asa Norte começa a ser ocupada. Nota-se a execução de obras viárias 
de porte, principalmente na RA I Brasília. 

Na década de 1980, o acréscimo da população residente no entorno do Plano Piloto era de 
1,6% ao ano e, no início de 1990, esse índice subiu para 3,57%; ao final desta década o 
crescimento populacional subiu para 5% a 6%. Isto pode ser atrelado a fatores como 
transformações na estrutura produtiva brasileira e às novas configurações do 
desenvolvimento regional que se delinearam a partir da década de 1970 e que ambientaram 
importantes modificações na dinâmica migratória nordestina. 

Nesse período, proliferaram os assentamentos horizontais e clandestinos, de iniciativa 
privada, voltados às mais diversas faixas de renda. Esses loteamentos nasciam à medida que 
o mercado imobiliário se aproveitava da pluralidade de regimes jurídicos das terras que 
constituíram o quadrilátero do Distrito Federal: terras não discriminadas, terras públicas 
adquiridas em comum e não submetidas a um processo legal de divisão ou arrendadas para 
uso rural. 

Muitas vezes, esses condomínios instalaram-se sem nenhum critério em áreas de interesse e 
preservação ambiental, aproveitando-se da falta de fiscalização. Hoje, ocupam grandes 
porções do território do Distrito Federal, concentrando-se nas porções Nordeste e Sudeste. 

Na década de 1990, a migração originada do Nordeste reaquece o comportamento do 
período que se estendeu até os anos 70, no qual se destacam os fluxos para o Sudeste e 
Centro-Oeste. É neste período que se consolida o adensamento urbano dos municípios da 
região do Entorno do Distrito Federal, dando início à aglomeração com característica 
metropolitana, tal como se apresenta nos dias atuais. 

Alguns municípios já existiam e eram centros secundários de base agroeconômica (Luziânia, 
Formosa e Planaltina) que, em função de sua proximidade com o Distrito Federal, serviram 
de apoio à construção e expansão da cidade. Surgiram outros do desmembramento do 
território dos municípios existentes, em função da relevância que adquiriram suas áreas 
urbanas. 

O forte processo migratório ocorrido em Brasília manteve-se durante décadas, quando o 
censo de 2000 registrou que dos 2.051.146 habitantes de Brasília, 1.094.303 eram migrantes 
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de outros estados; desse total, cerca de 400 mil pessoas residiam na cidade a menos de 10 
anos. 

Para atender a esta nova demanda de moradores, a partir do ano 2000 foram executadas 
obras viárias de grande porte (Ponte JK, duplicação da via L4, viaduto do balão do aeroporto) 
que interferiram na estrutura urbana. Teve início a implantação do metrô que, partindo da 
rodoviária do Plano Piloto, atingiu as localidades do Guará, Águas Claras, Taguatinga e, 
atualmente, a Ceilândia e Samambaia a oeste. 

Em 2003, segundo dados da SEPLAN/CODEPLAN, o crescimento populacional teve uma 
expressiva elevação populacional, alcançando 13,9 % ao ano. Entre os anos de 1980 e 2004, 
ocorreu a criação de diversas localidades urbanas como o Riacho Fundo I e II, Paranoá, 
Recanto das Emas, entre outras. Implantou-se, ainda, o setor Sudoeste, uma área para a 
classe média alta. Destaca-se, nessa fase, a flexibilização da legislação urbanística, 
permitindo o reparcelamento de terrenos de chácaras (10.000 e 20.000 m²). 

A situação atual demonstra que existe maior concentração de pessoas na parte sul do 
Distrito Federal, decorrência direta do histórico de formação da área. Esta configuração 
indica os vetores de crescimento da cidade, onde são registradas as maiores densidades de 
ocupação e populacionais, estarem ocorrendo na “saída sul”, junto das BR-040 e BR-060, nas 
cidades de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Novo 
Gama, Céu Azul, etc. 

As elevadas taxas de crescimento populacional do Distrito Federal, desde a sua inauguração, 
persistem até hoje como uma das mais altas do Brasil. Isto se deu tanto pelo deslocamento 
da expansão urbana, na chamada Região do Entorno quanto pela proliferação dos 
assentamentos irregulares pelo território do DF. 

Enquanto o primeiro exige, e ainda não encontra, contrapartida na oferta de infraestrutura, 
particularmente transporte e equipamentos públicos e comunitários, o segundo gera um 
processo de ocupação urbana desordenada, num quadro de insegurança jurídico-
institucional. 

Os crescimentos urbanos, populacional e espacial, da Região do Entorno, por não 
apresentarem uma adequada contrapartida em termos de emprego, renda e infraestrutura, 
acabam por constituir uma extensão funcional do Distrito Federal, com a concentração dos 
empregos e a sobrecarga dos seus serviços públicos e privados. 

Contudo, mesmo diante da demanda metropolitana carente de planejamento integrado com 
os demais municípios da região de entorno, registram-se alguns fatores capazes de 
potencializar a socioeconômica local e regional, de modo a reverter o perfil de desigualdade 
que caracteriza seu território. 

3.3.4.2 Área de Influência Indireta 

a) Histórico da região 

O Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB) foi criado em 1999 por meio do Decreto nº 
20.881/1999. No ano de 2002, a Lei nº 2.786 criou a Gerência da Região dos Condomínios, 
até então ligada à Administração Regional do Lago Sul. Em 2004, a Lei nº 3.435 deu ao 
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Jardim Botânico o status de Região Administrativa (RA XXVII). 

O Jardim Botânico foi ocupado de maneira multifacetada e passa por mudanças rápidas. Em 
1997 foi realizado o estudo de impacto ambiental da área e o levantamento realizado 
apontou um número aproximado de 5.384 habitantes. A estimativa da população para 2014 
(PDAD, 2014) era de 25.918 habitantes. Tal crescimento é reflexo da especulação imobiliária 
da área e da horizontalização causada pelo parcelamento irregular de solo sobretudo em 
áreas rurais remanescentes (DISTRITO FEDERAL, 2011). 

O crescimento desordenado não deixou áreas livres para o comércio e para o lazer, além de 
outros equipamentos urbanos e comunitários essenciais à funcionalidade local. A dificuldade 
de acesso aos condomínios impede que estruturas básicas de organização, como por 
exemplo a coleta de resíduos sólidos, sejam implementadas de forma efetiva e com 
qualidade. 

Formada exclusivamente por condomínios horizontais, o perfil do Jardim Botânico é 
diferenciado. De acordo com a administração regional do Jardim Botânico e PDAD 2015, a 
área é composta (oficialmente) por 23 condomínios, totalizando 7.673 domicílios, sendo a 
maior parte fechada, com entrada controlada e possui administração ou síndico.  

O Jardim Botânico possui cinco etapas que pertenciam a administração regional de São 
Sebastião, onde apenas a Etapa 3 está desocupada e possui plano urbanístico. Além destas 
etapas, a nova poligonal da RA XXVII incorporou o Setor Habitacional São Bartolomeu que 
pertencia originalmente à administração regional do Paranoá. 

O Setor Habitacional São Bartolomeu está inserido na Região Administrativa do Paranoá – 
RA-VII. Desde 1957 a área do Paranoá foi ocupada por atividades agrícolas e pela Vila 
Paranoá oriunda do assentamento dos trabalhadores da obra da Barragem que leva o nome 
da localidade. 

A ocupação do Setor Habitacional São Bartolomeu começou por volta de 1980 
acompanhando o processo de ocupação irregular de áreas públicas e de parcelamentos de 
propriedades particulares. 

Num primeiro momento, as atividades no local tinham características notadamente 
agropecuárias, sendo que posteriormente ocorreu o processo de plantio de eucaliptos 
dentro do projeto de exploração da Proflora1. A terceira fase foi a de implantação dos 
condomínios denominados: Quintas da Alvorada I / II / III; Mansões Itaipu; Ville de 
Montagne; Estância Quintas da Alvorada e Privê Morada Sul Etapa C. 

Em 1997 foi realizado o estudo de impacto ambiental EIA/RIMA da área, cuja população 
nesta época era estimada em 1.294 pessoas, distribuídas em cinco parcelamentos. Um 

                                                      

1 A PROFLORA era uma sociedade de economia mista criada em 28/11/1972, com o objetivo 
de explorar madeiras e estabelecer a política de ocupação de áreas e preservação de 
encostas e mananciais. Em 1989, o governo do Distrito Federal optou pela dissolução da 
companhia.  

Fonte: https://www.tc.df.gov.br/sistemas/Docs/Ord/Instrucao/2009/05/A62588_81.htm 
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pouco mais de uma década depois a população estimada era de 6.000 habitantes, em sete 
parcelamentos, dos quais cinco possuem ocupação, com destaque ao Ville de Montagne 
como de maior densidade populacional. 

 Característica da população e domicílios 

Em 2018, a população do Jardim Botânico foi estimada em 26.449 pessoas, sendo, 51,3% do 
gênero feminino e 48,7% do gênero masculino, conforme ilustra o gráfico a seguir, seguindo 
a tendência do Distrito Federal e Brasil (IBGE, 2010). 

 

Figura 3.77: População residente por sexo 

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

No critério cor ou raça, a PDAD 2018 utilizou categorias de resposta semelhantes às 
adotadas pelo IBGE. O maior percentual foi o da declarada como Branca, com 69,2%, seguida 
pela Parda, com 26,3%. Esta distribuição pode estar vinculada ao poder aquisitivo e cultural 
local, onde a população de cor branca possui maiores oportunidades, em detrimento das 
demais raças. O quadro a seguir apresenta a distribuição da população por cor/raça de pele. 

Tabela 3.67: Distribuição da população por cor/raça de pele. – RA Jardim Botânico. 

Cor ou Raça Percentual (%) 

Branca 69,2 

Parda 26,3 

Preta 3,7 

Total 100 
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

A faixa etária da população está centrada entre 40 a 44 anos com 30,8% da população, 
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seguida pela faixa etária entre 25 a 39 anos (21,4%). Observa-se que a população jovem é 
relativamente baixa, quando os jovens de 19 a 24 anos representam 8,9% e a faixa etária de 
10 a 18 anos são apenas 11,9%. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos percentuais nas 
faixas etárias estudadas. 

Em relação à escolaridade, observa-se que 75,2% da população possui ensino superior 
completo. Cerca de 12,5% possuem o ensino médio completo, e apenas 3,7% da população 
não finalizou o ensino fundamental. Não foram registradas pessoas analfabetas ou 
analfabetas funcionais. O gráfico a seguir ilustra os percentuais em cada faixa de 
escolaridade. 

Considerando a situação de atividade da população do Jardim Botânico, cerca de 46% 
possuem atividade remunerada, 14,8% são formados por aposentados e 1% por 
aposentados que ainda continuaram na atividade laboral. O percentual de estudantes é de 
15,7%, 1,4% não possui atividade, 4% encontram-se desempregado e 5% exercem atividade 
do lar. O gráfico a seguir ilustra a distribuição da população por situação de atividade. 

 

Figura 3.78: População do Jardim Botânico segundo a situação de atividade. 

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

A População Economicamente Ativa (PEA) que exerce atividade remunerada foi estimada 
pela PDAD 2016, em 12.872 pessoas. Destas, cerca de 43,93% são empregados com carteira 
de trabalho registrada e 1,54% são empregados sem carteira de trabalho registrada. O 
percentual de servidores públicos civis ou militares foi de 24,78%. Os trabalhadores 
autônomos representam 16,73% dos ocupados. O quadro a seguir ilustra a distribuição das 
frequências. 

Tabela 3.68: População ocupada segundo a posição na ocupação. 

Posição na Ocupação Nº % 

Empregados com carteira de trabalho 5.632 43,93 
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Posição na Ocupação Nº % 

Empregados sem carteira de trabalho 197 1,54 

Empregados temporários 49 0,38 

Serviço Público e Militar 3.177 24,78 

Profissional Liberal 557 4,34 

Microempreendedor Individual 246 1,92 

Microempresário 393 3,07 

Pequeno Empresário 66 0,51 

Médio Empresário 98 0,76 

Grande Empresário 66 0,51 

Autônomo 2.145 16,73 

Estagiário/Aprendiz 147 1,15 

Cargo Comissionado 33 0,26 

Ajuda Negócio Familiar 16 0,12 

Não sabe 0 0,00 

Total 12.822 100,00 
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016. 

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

Segundo dados do PDAD (2016), 59% da PEA do Jardim Botânico trabalha na RA I – Brasília e 
apenas 14% trabalha e reside no próprio bairro. Destaca-se também o percentual de 8% de 
pessoas que trabalham em mais de uma região administrativa e 6% que se desloca até a RA 
de São Sebastião, para exercer as atividades laborais. O quadro a seguir indica as maiores 
frequências encontradas neste quesito. 

Tabela 3.69: Região Administrativa de trabalho da população ocupada. 

Região Administrativa Nº % 

RA I - Plano Piloto 7.599 59,29 

RA XXVII - Jardim Botânico 1.867 14,56 

Vários Locais 1.097 8,56 

RA XIV - São Sebastião 770 6,01 

RA XVI - Lago Sul 590 4,6 

RA XXIX – SIA 131 1,02 

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 115 0,9 

RA VII - Paranoá 82 0,64 
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Região Administrativa Nº % 

Fora do Distrito Federal (exceto PMB) 82 0,64 

RA XII - Samambaia 66 0,51 

Total 12.822 100 
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

A renda per capita da população em 2018, cerca de R$ 5.846,10, o que representa 5,7 
salários mínimos. A renda domiciliar foi estimada no valor de R$ 15.621,60, o equivalente a 
15,73 salários mínimos, o que representa um considerável padrão econômico, se comparado 
a outras regiões no Nordeste. O quadro a seguir ilustra os valores da renda mensal per 
capita e domiciliar. 

Tabela 3.70: Demonstrativo de valores de renda mensal per capita e domiciliar. 

Renda Mensal Valor Absoluto (R$ 1,00) 
Valor em 

Salários Mínimos 

Renda per Capita 5.846,10 5,7 

Renda Domiciliar 15.621,60 15,73 
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

De acordo com a renda média mensal dos moradores, os 10% mais ricos detém 29,26% da 
renda e os 10% de menor poder aquisitivo absorvem apenas 0,98%, apresentando assim um 
Coeficiente de Gini2 de 0,4. O índice de não resposta em relação à renda foi alto no Jardim 
Botânico.  

Dentre rendimentos identificados, constatou-se que 34,4% dos domicílios da referida RA 
concentram cerca de 10 a 20 salários mínimos, seguidos pelos que recebem mais de 20 
salários mínimos mensais de renda domiciliar, que corresponderam a 33%. Nota-se que, em 
valores atuais, cerca de 67,4% dos domicílios do Jardim Botânico percebem uma renda 
mensal maior que R$ 9,880,00. 

No que diz respeito aos chefes de família, apesar do número de homens ser inferior ao 
número de mulheres no total da população, a porcentagem de homens chefes de família 
representa quase a totalidade (72,55%) da população nesta condição. O percentual de 
mulheres chefe de família é 27,45%, o que denota uma formação tradicional de família e, 
também, um padrão econômico na renda familiar. O gráfico a seguir ilustra o percentual de 
homens e mulheres no total da população e na condição de chefes de família. 

                                                      

2 2 O Coeficiente de Gini representa uma medida relativa da distribuição de renda. Mede a área entre o percentual 

acumulado da renda e o percentual acumulado da população. Varia de “zero” (igualdade perfeita) a “um” (desigualdade 
perfeita). 
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Figura 3.79: Percentual de homens e mulheres chefes de família. 

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

A análise da idade dos chefes de família revela que 44% tem mais de 55 anos, cerca de 24% 
possuem idade entre 46 a 55 anos, na faixa etária de 36 e 45 anos estão 22% da população e 
9% de 26 a 35 anos. Apenas 1% dos chefes de família menos de 25 anos, o que vem ao 
encontro do nível educacional descrito para o local. 

No que tange à naturalidade, constata-se que 45% dos moradores são nascidos no Distrito 
Federal. Este dado é um pouco inferior ao do DF como um todo, que apresenta mais da 
metade da população nascida na capital federal. A região do Brasil de origem do maior 
percentual de moradores do Jardim Botânico é o Sudeste do país com 48%, seguida pela 
região nordeste (31%) e das regiões Centro-Oeste (9%) e Sul (5%).  

A população do Jardim Botânico, estimada em 27.364 habitantes (PDAD, 2016), possui em 
sua composição 12.266 (45%) habitantes nascidos no DF e 15.098 imigrantes (55%). Dos 
imigrantes, 5% chegaram ao Distrito Federal até o ano de 1960, cerca de 13% chegaram 
entre 1961 e 1970 e 20% chegaram entre 1971 e 1980. Estes dados demonstram que a 
migração foi mais intensa no período após 2000. Vale ressaltar que o foram utilizados dados 
do ano de 2016 devido à ausência de dados mais recentes. 

Dentre os principais motivos pela migração regional, constatou-se que os percentuais mais 
expressivos foram o de “Acompanhar Parentes” com 32% e “Procura de Trabalho” com 17%. 
Cerca de 24% dos moradores do Jardim Botânico nunca moraram em outra localidade em 
Brasília. Dentre os que se mudaram de outra RA para a RA XXVII praticamente 35% veio da 
RA I – Plano Piloto, 9% vieram do Lago Sul (RA XVI), 7% de São Sebastião (RA XIV), 5% do 
Sudoeste/Octogonal (RA XXII), 4% do Guará (RA X), 2% vieram do Lago Norte (RA XVIII) e 
Águas Claras (RA XX), do Cruzeiro (RA XI) vieram 1,6%. 

O perfil populacional da área de influência indireta do empreendimento é de uma população 
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predominantemente feminina, seguindo o padrão do Distrito Federal e da maioria dos 
municípios brasileiros. A idade média dos habitantes apresenta características de uma 
população em processo de envelhecimento, com mais de 68% nas faixas acima dos 25 anos. 
A escolaridade é bastante elevada e mostra uma tendência no DF de mais de 15 anos de 
estudo por habitante. A renda domiciliar e a renda per capita mostram um elevado poder 
aquisitivo. 

Sobre o perfil domiciliar, a PDAD estimou 8.172 domicílios no Jardim Botânico, sendo que 
destes, 99,4% eram permanentes e 0,6% eram permanentes em construção. A situação de 
propriedade destes domicílios revela que apenas 8% são próprios e quitados ou em 
aquisição.  

As residências próprias em terreno não legalizado correspondem a 74% dos domicílios, 
percentual que caracteriza a área como uma das principais em termos de regularização 
fundiária. Os imóveis alugados representam 12% e os cedidos 4%. Não há registro de 
domicílios funcionais no Jardim Botânico. O gráfico a seguir ilustra os percentuais da 
situação de propriedade dos domicílios. 

 

Figura 3.80: Situação de propriedade dos domicílios. 

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

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

Tabela 3.71: Domicílios ocupados segundo a posse de documento do imóvel. 

Tipo de Documento Nº % 

Escritura definitiva 377 5,55 

Concessão de uso 33 0,49 

Contrato de financiamento particular 33 0,49 
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Tipo de Documento Nº % 

Contrato de financiamento governamental 16 0,24 

Contrato de compra e venda 6.304 92,74 

Minha casa minha vida/Morar bem 0 0,00 

Outros 33 0,49 

Total  6.796  100,00  
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

Como visto na tabela anterior, cerca de 93% dos domicílios possuem apenas o contrato de 
compra e venda do imóvel. Os domicílios com documento de concessão de uso e contratos 
de financiamento representam 0,5% cada. 

Sobre os tipos de domicílios, 98,40% são casas, e 1,60% apartamentos.  A análise da 
estrutura física destes imóveis mostra que 97,20% são construções de alvenaria e 94,60% 
possuem piso de cerâmica, demonstrando o poder aquisitivo destacado para o local. 

O material de cobertura predominante nos domicílios é variado. O Telhado de cerâmica com 
laje está presente em 42,20% das residências, seguido da cobertura Telha de cerâmica com 
17,00%. O quadro a seguir ilustra as distribuições de frequência. 

Tabela 3.72: Domicílios ocupados segundo o material de cobertura. 

Material de Cobertura Nº % 

Telhado de cerâmica com laje  3.238  42,20  

Telhado de fibrocimento com laje  1.289  16,80  

Telha de cerâmica  1.304  17,00  

Fibrocimento/Amianto  506  6,60  

Laje  1.212  15,80  

Materiais Reaproveitados  0  0,00  

Outros  123  1,60  

Total  7.672  100,00  
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

A área construída revela o padrão elevado das construções domiciliares do Jardim Botânico. 
Cerca de 59% das edificações possuem mais de 150m² de área construída, tendo menos de 
5% das edificações inferiores a 60m².  

A variável de número de cômodos, estudada pela PDAD 2018, revela que 39,60% dos 
domicílios possuem entre 9 e 12 cômodos. Os domicílios com mais de 12 cômodos somam 
16,40%. A faixa de 5 a 8 cômodos representa 36,60% dos domicílios e apenas 7,40% possui 
quatro ou menos cômodos. A maior parte possui três ou mais dormitórios, somando 81,20%, 
e mais de 70% possuem três ou mais banheiros. 

 Infraestrutura 

Em um contexto geral, a Região Administrativa do Jardim Botânico é atendida de 
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infraestrutura, porém é carente de equipamentos públicos para os serviços de educação, 
saúde e lazer. Os ítens a seguir demonstram a condição de infraestrutura urbana e o 
atendimento de serviços públicos. 

De acordo com o PDAD 2018, nos quesitos de infraestrutura urbana, considera-se que os 
domicílios do Jardim Botânico são bem atendidos pelos principais serviços públicos. A 
pavimentação das ruas é identificada em 84% das vias da cidade, que possuem calçamento e 
meio fio em mais de 83% das vias. 

A iluminação pública está presente em 96% das vias e a cobertura da rede de água pluvial é 
de 72%. Cabe ressaltar que a drenagem de águas pluviais foi conquistada há pouco tempo, 
pois até 2010 registravam-se problemas com alagamentos nas principais avenidas, o que 
gerava prejuízo material para os moradores e comerciantes. 

A coleta de lixo é um dos desafios a serem enfrentados pela Administração do Jardim 
Botânico, pois mesmo presente em 92% dos domicílios, ainda é problemática em função da 
composição urbanística local. Como os condomínios foram ocupados sem padronização, a 
coleta de lixo se tornou ponto de conflito, pois os caminhões do Sistema de Limpeza Urbana 
não conseguem manobrar dentro dos condomínios ou tem dificuldade de acesso por conta 
das portarias controladas. 

Por isto a maior parte dos condomínios possui coleta de lixo realizada por empresa 
contratada e paga pelos próprios condôminos. A Tabela a seguir apresenta os percentuais de 
atendimento da infraestrutura urbana e de coleta de lixo. 

Tabela 3.73: Infraestrutura urbana – percentuais de atendimento – e coleta de lixo. 

Infraestrutura Urbana (%) Coleta de Lixo (%) 

Rua 
Asfaltada 

Calçada 
Meio-

fio 
Iluminação 

Pública 

Rede de 
Água 

Pluvial 

Serviço de 
Limpeza 
Urbana 

SLU com 
coleta 

seletiva 

Outro 
destino 

84,37 83,17 83,17 95,79 71,74 77,75 14,03 8,22 

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

No que diz respeito ao saneamento básico, a coleta de resíduos sólidos é problemática, mas 
não há relatos de exposição em tempo suficiente para transmissão de doenças ou 
contaminação. A tabela a seguir apresenta os percentuais de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. 

Tabela 3.74: Abastecimento de água e esgotamento. 

Abastecimento de Água (%) Esgotamento Sanitário (%) 

Rede Geral Poço / Cisterna Poço Artesiano Rede Geral Fossa Séptica Fossa Rudimentar 

88,38 1,60 9,22 17,64 61,52 20,84 

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

O abastecimento de água pela rede geral abrange uma porcentagem expressiva dos 
domicílios, com 88% dos domicílios atendidos. Especialmente nesta região, rica em 
nascentes, a substituição do uso de poços pelo fornecimento de água tratada pela rede geral 
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representa um grande avanço do ponto de vista ambiental, dado que os relatos de 
moradores da área dão conta de que após a instalação da rede de água nos condomínios as 
nascentes voltaram a ser perenes. 

Quando analisado o tipo de tratamento dado à água consumida no domicílio, o estudo da 
PDAD 2014 revela que 22,60% dos domicílios do Jardim Botânico utilizam filtro de parede, 
33,20% usam filtro de carvão ativado, 22,20% de domicílios consomem água mineral e 8,80% 
utilizam filtro de barro. O perfil domiciliar da população do Jardim Botânico apresenta 
características estruturais bem definidas, com infraestrutura urbana que caminha ao 
atendimento da totalidade dos domicílios. 

O detalhamento do atendimento do esgotamento sanitário mostra que o saneamento 
básico da região ainda não ocorre de forma efetiva. Apenas 18% dos domicílios são 
atendidos pela Rede Geral, sendo que as fossas sépticas representam 62% e 21% possuem 
fossa rudimentar. De forma geral, o saneamento básico apresenta-se como um problema de 
infraestrutura doméstica, agravada localmente pela ocupação desordenada. 

 Meios de comunicação 

Em relação ao acesso aos meios de comunicação, a PDAD 2016 do Jardim Botânico 
apresentou os tipos de serviço de comunicação oferecidos naquela RA e aponta que mais de 
90% dos domicílios têm acesso à internet. Mais da metade dos domicílios possuem 
assinatura de TV (84%) e 25% assinam algum tipo de publicação (jornais ou revistas). A 
tabela a seguir mostra a distribuição da porcentagem de domicílios atendidos por cada tipo 
de serviço listado. 

Tabela 3.75: Domicílios ocupados segundo o tipo de serviço de comunicação utilizado. 

Tipos de Serviços Domicílios (%) 

Internet 90,58 

TV por assinatura 83,97 

Assinatura de jornais 13,43 

Assinatura de revistas 11,42 

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

 Sistema viário e de transporte 

Como visto, a infraestrutura viária do Jardim Botânico conta com 88% das vias asfaltadas e 
71,74% da drenagem de águas pluviais instalada. Porém, o problema na cidade é que há 
poucas vias de acesso interno e normalmente estas não possuem largura suficiente para um 
bom fluxo da frota. 

A via que liga a pista principal com o interior do Jardim Botânico é a chamada Estrada do Sol. 
Esta via apresenta vários pontos de estreitamento e por ela trafegam em mão dupla todos 
os moradores dos condomínios que circundam o Jardim Botânico. As imagens a seguir 
ilustram a via, que também é carente de pontos e paradas de ônibus. 
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Foto 3.62: Visão do início da estrada do sol. Foto 3.63: Visão geral da estrada do Sol 

 

Foto 3.64: Visão da DF-001 e Administração Regional do Jardim Botânico 

Tabela 3.76: Vias de acesso que ligam diferentes localidades do DF ao Jardim Botânico  

Via Nome Descrição 

DF-001 EPTC Estrada Parque Contorno 
Cruza a avenida principal do Jardim Botânico e 

contorna o DF. 

DF-035 Estrada Parque Cabeça do Veado Ligação ao Lago Sul 

DF-027 Estrada Parque Juscelino Kubitschek Ligação à Ponte JK 

DF-140 - 
Liga ao Tororó Saída do Distrito Federal para 

Unaí, Minas Gerais, Luziânia e Cristalina, Goiás. 

DF-465 - Liga ao Complexo Penitenciário da Papuda 

DF-463 - Acesso a São Sebastião 

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

Os registros fotográficos a seguir mostram o estacionamento desordenado, característica 
comum no comércio local. Pela configuração atual, não existem muitos pontos de comércio 
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e serviços no bairro, o que acaba conduzindo os moradores a buscar outros locais de 
consumo, como por exemplo a RA de Brasília, Lago Sul e Lago Norte. Contudo, o 
fornecimento dos serviços de padaria, pizzarias, etc. são satisfatórios para atenderem a 
demanda diária. 

  

Foto 3.65: Estacionamento desordenado às 
margens da DF-001. 

Foto 3.66: Comercio local às margens da 
DF-001. 

Segundo o DFTRANS3 existem no Jardim Botânico 83 pontos de ônibus, sendo 52 com abrigo, 
16 pontos com placas e 15 pontos sem placa. De acordo com os dados disponíveis na PDAD 
2018, constata-se que entre os moradores da região administrativa, 94,6% possuem 
automóveis, 9,6% motocicletas e 52,1% bicicletas. A tabela a seguir apresenta as 
distribuições das frequências. 

Tabela 3.77: Domicílios ocupados segundo a condição de posse de veículo no Jardim 
Botânico. 

Veículo Têm (nº de domicílios) 

Automóveis 7.533 

Utilitários 229 

Carga 49 

Motocicletas 901 

Bicicletas 3.292 

Outros 16 

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

A implementação de ciclovias é uma das frentes de ação do Distrito Federal em termos de 
mobilidade urbana. O governo local possui planos de construir mais 600 km de ciclovias em 
todo o DF. Até julho de 2020 cerca de 553,95 km já foram construídos. Em 2008 foi 
construída a segunda ciclovia do DF, ligando São Sebastião ao Jardim Botânico (da DF 463 a 
DF 001) com 9 Km de extensão, abrigando um fluxo estimado em 500 ciclistas que se 
deslocam até o local de trabalho via bicicleta ou em atividade de lazer. 

                                                      
3http://www.dftrans.df.gov.br/servicos/pontosdeparada.html Acesso em fevereiro de 2015. 
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Mesmo sendo nova, a ciclovia apresenta problemas. Segundo blog de notícias da Região 
Administrativa de São Sebastião4, muitos trechos apresentam restos de construção, outros 
foram interrompidos em função das obras de alargamento das vias e aberturas de 
rotatórias. Além disto, a ciclovia é disputada por ciclistas e pedestres, porque não há 
calçadas em todos os trechos. 

De acordo com a Administração Regional, a bicicleta é um meio de transporte efetivo na RA 
XXVII, principalmente, no que se refere ao deslocamento dos trabalhadores que residem em 
São Sebastião e exercem suas atividades no Jardim Botânico. A seguir serão detalhados os 
equipamentos públicos de educação, saúde, segurança pública e lazer presentes na região 
administrativa do Jardim Botânico. 

 Equipamentos comunitários 

A Região Administrativa do Jardim Botânico é carente de equipamentos públicos e 
comunitários, tendo em vista que sua ocupação se deu de forma irregular e paralela aos 
padrões vigentes. Cada condomínio elaborou e executou um projeto de ocupação, muitos 
deles condenáveis sob o ponto de vista urbano-ambiental. 

Existe apenas um posto da polícia militar e um estabelecimento público de ensino com 8 
salas de aula, não há posto ou centro de saúde, delegacia e Corpo de Bombeiros. Pela falta 
de ordenamento territorial, ainda está em estudo a área para futura alocação de 
equipamentos, sobretudo os de segurança pública. 

  

Foto 3.67: Conselho tutelar. Foto 3.68: Escola Indii. 

 Segurança pública 

A RA do Jardim Botânico apresentara poucas ocorrências registradas quando observado o 
computo geral do Distrito Federal, talvez devido à ausência de uma delegacia de polícia na 
área. A tabela a seguir apresenta o total de ocorrências registadas no DF e na RA do Jardim 
Botânico, conforme a natureza do delito: contra pessoa; contra o patrimônio; contra os 
costumes; ação policial e trânsito.  

                                                      
4Notícia vinculada em 18 de fevereiro de 2013. http://bairromorroazul.blogspot.com.br/2013/02/ciclovia-pede-
socorro.html 
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Tabela 3.78: Principais ocorrências registradas no Distrito Federal e na RA do Jardim 
Botânico. 

Natureza 
Total no DF Variação 

(%) 

Ra XXVII 

J. botânico 

2013 2014 2013 2014 

Contra pessoa 

Homicídio 705 585 8,7 1 1 

Tentativa de homicídio 887 931 5,0 2 0 

Lesão corporal 8.123 8.413 3,6 33 27 

Total pessoa 9.548 9.929 4,0 36 28 

Contra o patrimônio 

Latrocínio 41 36 -12,2 0 1 

Tentativa de latrocínio 120 140 16,7 0 0 

Roubo res. Liber. Da vítima 454 554 22,0 2 6 

Roubo quali. Com extor. 17 7 -58,8 0 0 

Roubo de carga 11 12 9,1 0 0 

Roubo em coletivo 954 962 0,8 3 0 

Roubo a banco 0 0 0 0 0 

Roubo a casa loterica 6 11 83,3 0 0 

Roubo em comercio 1.551 1.924 24,0 3 4 

Roubo em residência 255 302 18,4 0 4 

Roubo a caminhão de bebidas 11 4 -63,6 0 0 

Roubo a posto de gasolina 553 593 7,2 0 0 

Roubo diversos 13.114 12.801 -2,4 8 8 

Roubo de veiculo 1.929 3.040 57,6 2 6 

Total roubo 19.016 20.386 7,2 18 29 

Furto de veiculo 4.546 4.678 2,9 1 0 

Furto em residência 5.329 5.000 -6,2 68 75 

Furto em comercio 2.689 2.924 8,7 9 11 

Furto em veiculo 8.890 8.163 -8,2 8 4 

Furto diversos 29.075 31.519 8,4 105 103 

Total furto 50.529 52.284 3,5 191 193 

Total patrimônio 69.545 72.670 4,5 209 222 

Contra costumes 

Estupro 567 745 31,4 0 4 

Tentativa de estupro 61 71 16,4 0 0 

Total contra dignidade 
sexual 

628 816 29,9 0 4 

Total criminalidade 79.721 83.415 4,6 245 254 

Ação policial 

Tráfico de drogas 1.676 1.477 -11,9 1 2 

Uso e porte de drogas 3.162 3.356 6,1 1 4 

Porte de arma 958 1.037 8,2 2 0 

Localização de veiculo 3.752 4.389 17,0 4 6 

Total ação policial 9.548 10.259 7,4 8 12 

Trânsito 

Lesão corporal culposa 7.307 6.450 -11,7 40 29 

Homicídio culposo 271 223 -11,7 2 2 

Total trânsito 7.578 6.673 -11,9 42 31 
Fonte: Banco Millenium. Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. 
Subsecretaria de Operações e Segurança Pública. Núcleo de Estatística. Obs.: Dados obtidos no sítio oficial: 
http://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/serie-historica.html. 

 

http://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/serie-historica.html
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Pela análise da tabela anterior, nota-se que os crimes são roubos e tentativas de furtos, com 
destaque aos ocorridos em residências. Os crimes de estupro, tráfico de drogas e lesão 
corporal por motivo de desentendimento de trânsito apresentam pequenos registros. 
Também está localizada na RA a Penitenciária Federal de Brasília (PFBRA), inaugurada no 
ano de 2018 e o Complexo Penitenciário da Papuda sob gestão do Governo Distrito Federal. 

 

Foto 3.69: Posto policial desativado às margens da DF- 001. 

 Caracterização da economia 

Área estritamente residencial, o Jardim Botânico apresenta um comércio bastante modesto, 
que atende às necessidades básicas da comunidade local. Estes pequenos centros de 
compras tendem a expandir-se, com o desenvolvimento urbano local. 

De acordo com o anuário do DF (2014) a RA do Jardim Botânico é movimentada pela grande 
concentração de floriculturas, que proporciona realização de eventos e exposições de 
orquídeas, que conta com o apoio e a coordenação da Sociedade Botânica de Brasília. 

Ainda, a respeito da economia a RA do Jardim Botânico conforme o Anuário do DF (2014), o 
comércio atende às necessidades da comunidade local com uma oferta razoável de padarias, 
supermercados, farmácias e lojas comercializam produtos básicos, (Foto 3.70 a Foto 3.73). 
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Foto 3.70: Comércio local na estrada do sol. Foto 3.71: Comercio local às margens da 
DF- 001. 

  

Foto 3.72: Centro comercial local às 
margens da DF-001. 

Foto 3.73: Comércio local 

 Lazer e turismo 

A Região Administrativa do Jardim Botânico, abriga o Jardim Botânico de Brasília, 
juntamente com a Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília (EEJBB), criada pelo Decreto 
Nº 14.422 de 26 de novembro de 1992 e ampliada pelo Decreto nº 17.277 em 1996, onde 
são desenvolvidas atividades científicas voltadas para a identificação da flora e da fauna do 
Cerrado, com vistas à conservação genética, como também ações de Educação Ambiental 
para a população residente na referida RA e ainda, visitantes e frequentadores do Distrito 
Federal. A Unidade de Conservação abriga ainda diversas nascentes afluentes da Bacia do 
Paranoá. 

Nos 500 hectares abertos à visitação pública, o Jardim Botânico dispões de trilhas para 
caminhada e ciclismo, entre elas a Trilha Mater, Trilha Labiata, Trilha Ecológica e Trilha 
Krahô. Nas áreas edificadas, existem diversos jardins temáticos como o Jardim Evolutivo, 
Jardim de Cheiros, Jardim japonês e Jardim de Contemplação, além do Orquidário Margareth 
Mee, Cactos, Samambaias e Aráceas. 
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Ainda, o local dispõe de um parque Infantil no Espaço Oribá, local destinado ao lazer público 
infantil com casa na árvore, cabo de guerra, castelo, espaço água, oca, gangorra, amarelinha, 
área para rapel, além de brinquedos mais convencionais, como escorregador e balanços.  

Outro ponto de turismo e lazer de grande visitação na Região Administrativa do Jardim 
Botânico é a Cachoeira Tororó, que tem por volta de 20 metros de altura e está localizada à 
aproximadamente a 30 km da torre de TV de Brasília. O local é de fácil acesso, onde a partir 
do estacionamento é necessário percorrer uma trilha de aproximadamente 2km, onde é 
realizada prática de banho, bem como, descer de rapel. 

A Fazenda Taboquinha é outro atrativo localizado na Região Administrativa do Jardim 
Botânico, que oferece atividades de lazer e turismo, como, pesca, banhos no rio, passeios a 
cavalo, trilhas ecológicas, pista para a praticar mountain bike e cross country, piscina, sauna 
O espaço ainda conta com restaurante onde são servidos pratos típicos da culinária mineira 
e goiana, preparados de forma tradicional no fogão a lenha. A Fazenda Taboquinha está 
localizada na Rua 48, Lote 51, Jardim Botânico-DF, cerca de 27 km da rodoviária de Brasília. 

Ainda, a região administrativa dispõe de bares, restaurantes, pizzarias e shopping Foto 3.74 
e Foto 3.75. 

  

Foto 3.74: Equipamento público de lazer. Foto 3.75: Feira do produtor do Jardim 
Botânico 

 Organização social 

De maneira geral a RA XXVII está organizada socialmente pela Associação dos Condomínios 
do Jardim Botânico - AJAB, pela Associação dos Moradores do Setor Habitacional São 
Bartolomeu, pelos condomínios em si e politicamente representada pela Administração 
Regional. A AJAB é uma associação que reúne os representantes dos condomínios, 
normalmente os síndicos, do Setor Habitacional do Jardim Botânico - SHJB. 

O SHSB também possui uma associação que trata dos interesses dos condomínios daquela 
região. Estas associações existem desde que as áreas começaram a ser ocupadas e houve a 
necessidade de se reunirem para tratar dos assuntos em comum, principalmente os 
relacionados à infraestrutura. 
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Foram formadas duas associações em função da RA de origem de cada Setor. O SHJB era 
vinculado à São Sebastião e o SHSB fazia parte da RA do Paranoá. Assim, estas associações 
procuram representar seus condomínios filiados junto à administração regional, aos órgãos 
do GDF e em alguns casos à justiça. 

Juntamente com a associação existente no Setor Habitacional São Bartolomeu (SHSB), estas 
associações existem desde que as áreas começaram a ser ocupadas e houve a necessidade 
de se reunirem para tratar dos assuntos em comum, principalmente os relacionados à 
infraestrutura. 

Assim, estas associações procuram representar seus condomínios filiados junto à 
administração regional, aos órgãos do GDF e em alguns casos à justiça. A administração 
regional mantém bom relacionamento com as associações de condomínios e procura adotar 
parcerias e executar projetos em conjunto. As principais organizações sociais, identificadas 
no Jardim Botânico, estão citadas abaixo. 

Associação Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim Botânico – AJAB; 

Companhia de Desenvolvimento Econômico e Social de São Sebastião; 

Movimento Comunitário do Jardim Botânico; 

Sociedade De Movimentos Culturais. 

 Uso e ocupação do solo  

A Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XVIII, está situada na Unidade Hidrográfica 
Tabocas, na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taboca e do Córrego Taboquinha, ambos 
afluentes do Rio São Bartolomeu, na Área de Proteção Ambiental – APA do Rio São 
Bartolomeu, sendo a maior do Distrito Federal, onde reúne todos os tipos de vegetação do 
cerrado, desde o cerradão até os campos rupestres. 

Nesse contexto, do ponto de vista ambiental a RA está localizada numa área sensível, 
concentrada na zona de transição da Reserva da Biosfera do Cerrado, e também pelo fato de 
ter influência indireta sob as outras Unidades de Conservação do DF, como a Reserva 
Ecológica do IBGE, a Estação Ecológica do Jardim Botânico e a ARIE do Capetinga/Taquara. 
Além desse fator, a sensibilidade da área também está ligada por ser considerada uma 
reserva de aquíferos. 

http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=15017&Instituicao=Sociedade-de-Movimentos-Culturais
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Foto 3.76: Estação Ecológica do jardim 
Botânico 

Foto 3.77: Estação Ecológica do jardim 
Botânico. 

Em relação ao uso e ocupação do solo, verifica-se pela Figura 3.81 e pela Tabela 3.79 que a 
região é bastante antropizada. A maior parte das áreas é ocupada com formação savânica, e 
outra parte, também expressiva, é ocupada por vegetação campestre. A área urbana do 
Jardim Botânico possui aproximadamente 49 km2. A RA está inserida, quase em sua 
totalidade, na APA do rio São Bartolomeu, porém uma pequena porção do território toca a 
APA do Gama e Cabeça de Veado. Dentro da RA ainda está inserido o Parque do Tororó. 

 
Figura 3.81: Uso do Solo no Jardim Botânico  
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Tabela 3.79: Quantitativo de uso do solo no Jardim Botânico. 

Uso Área (ha) 

Agricultura 1.597,70 

Água 3,86 

Formação campestre 6.983,47 

Formação florestal 3.974,64 

Formação Savânica 1.1410,33 

Solo exposto 983,937 

Ainda sobre a Região Administrativa do Jardim Botânico, conforme o Anuário do DF (2014) 
as terras desta RA pertenciam as fazendas Taboquinha e Papuda, sendo assim, uma área 
rural, que ao longo da sua ocupação a paisagem foi deixando de ser rural, devido às 
alterações ocorridas, passando então a ser um cenário urbanizado. 

De acordo com a Administração Regional do Jardim Botânico, atualmente a Região 
Administrativa formada basicamente por condomínios horizontais, onde abriga 
aproximadamente 69 condomínios erguidos em área pública, onde é marcada por muito 
verde e com alto índice de qualidade de vida. 

  

Foto 3.78: Visão do bairro onde será instalad 
o empreendimento com São Sebastião ao 

fundo. 

Foto 3.79: Padrão construtivo  

As residências na RA se caracterizam entre construções de pequeno e grande porte e 
pequeno, compreendendo se entre baixo e alto padrão construtivo, onde usufrui de 
infraestrutura urbana, como água, luz, pavimentação entre outros serviços. 

A maioria dos condomínios possuem parques infantis, áreas de lazer e seguranças por meio 
de guaritas e outras formas de seguranças e diversos outros equipamentos, que 
proporcionam conforto e maior qualidade de vida aos moradores.  

Quanto ao sistema viário, a RA tem como um dos principais problemas a falta de mobilidade 
devido as vias de mão dupla estreitas, sem drenagem e galerias de águas pluviais. E ainda, 
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paradas de ônibus sem recuo adequado, provocando a lentidão no fluxo dos veículos. A 
estrada do Sol é a principal via de acesso a RA e ainda, a via de maior fluxo utilizadas pelos 
moradores e frequentadores da localidade. A maior solicitação dos moradores da RA Jardim 
Botânico são intervenções relativas a construção de calhas de água pluviais subterrâneas, 
construção de baias de recuo nas paradas de ônibus, sinalização de trânsito mais efetivas e 
redutores de velocidade mais modernos, no lugar de alguns dos quebra-molas. 

O bairro Jardins Mangueiral é fruto da primeira Parceria Público-Privada (PPP) habitacional 
do país. Implantado ao longo da DF-463 em uma área de 200 hectares, onde foram 
construídas 8.000 unidades habitacionais (casas de 2 e 3 quartos e apartamentos de 2 
quartos). A partir da Portaria nº 4 de 23 de junho de 2015, o bairro passou a fazer parte da 
RA Jardim Botânico (XXVII). 

3.3.4.3 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 

O empreendimento está localizado na RA Jardim Botânico, Quinhão 10, Barreiros, Fazenda 
Taboquinha, numa área de aproximadamente 2,56 hectares, como pode ser visto na Figura 
1.5. 

O Parcelamento de Solo Nilson Leonel Barbosa, tem como objetivo promover um 
loteamento com 83 lotes destinados a usos comerciais e de prestação de serviços, juntamente 

com uma área para implantação de Equipamentos Públicos Comunitários.  

 

Figura 3.82: Localização e Acesso do Parcelamento de Solo Nilson Leonel Barbosa. 
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a) Localização, e uso e ocupação do solo 

De acordo com SEDUH a as glebas do Parcelamento de Solo Urbano Solo Nilson Leonel 
Barbosa está localizado no Setor Habitacional Estrada do Sol que possui cerca de 6.354 lotes, 
com 3.144 destes ocupados. Ainda, conta com uma população de 11.947 habitantes, que 
corresponde a 49,4% da ocupação prevista para a localidade (24.145 hab). 

No entorno da gleba Nilson Leonel Barbosa, são encontrados condomínios de chácaras, 
unidades residenciais e atividades econômicas de ordem comercial, de pequeno porte, com 
a comercialização de produtos básicos. Desta forma, a implantação do parcelamento de solo 
comercial poderá atender as necessidades da população local, e ainda, promoverá a oferta 
de emprego renda na região.  

No interior da poligonal do empreendimento, há uma (1) edificação voltada para o uso 
residencial, na condição de alugada. Não foi identificado na área produção rural destinada à 
comercialização no entorno ao empreendimento, bem como, atividades agrícolas, como 
pode ser visto na Foto 3.80 a Foto 3.83. 

 
Foto 3.80: Vista da entrada da gleba Nilson 

Leonel Barbosa.  

  

 
Foto 3.81:  Vista do interior da gleba Nilson 

Leonel Barbosa 

 
Foto 3.82: Unidades residenciais no 

entorno da gleba Nilson Leonel Barbosa. 

  

 
Foto 3.83: Vista do condomínio fechado 
Quinta dos Ipês, localizado em frente a 

gleba Nilson Leonel Barbosa 
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b) Infraestrutura local 

Atualmente, em termos de infraestrutura, o local é atendido pela Companhia Energética de 
Brasília (CEB). A coleta de resíduos sólidos é efetuada periodicamente, sendo que o material 
coletado é encaminhado a um contêiner no Jardim Botânico, que posteriormente segue para 
a Estrutural. 

A infraestrutura de ocupação do entorno da gleba Nilson Leonel Barbosa, difere um pouco 
dos padrões do Jardim Botânico, característico de casas de alto padrão construtivo, em lotes 
grandes, arborizados e com acesso facilitado por asfalto pago pelos proprietários. Já o 
entorno da gleba Nilson Leonel Barbosa, conta com unidades residências individuais, 
juntamente com condomínios de chácara e pequenos estabelecimentos comerciais. 

 

Foto 3.84: Unidades residenciais individuais 
no entorno da gleba Nilson Leonel Barbosa 

 

Foto 3.85:  Estabelecimentos comerciais no 
entorno da gleba Nilson Leonel Barbosa 

 

Foto 3.86: Vista da Estrada do Sol, principal 
via de acesso a localidade 

 

Foto 3.87: Vias de acesso secundárias no 
entorno da gleba Nilson Leonel Barbosa 

O empreendimento será composto de lotes comerciais, com equipamentos de uso público. 
Estes equipamentos não serão exclusivos aos moradores do empreendimento. Ao contrário, 
a proposta é que os moradores das RAs adjacentes possam fazer uso da infraestrutura a ser 
implantada, inclusive como opção de mão de obra para funcionamento das atividades 
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propostas, visto que a região é carente de estabelecimentos comerciais e de serviços. 

3.3.5 Considerações Finais do Meio Socioeconômico 

Somado a isso, outros pontos considerados críticos são a ausência de áreas comunitárias, e a 
ineficiência na infraestrutura de águas pluviais, apesar de possuir 72% de cobertura da rede. 
No início da ocupação os condomínios utilizavam água de poço artesiano, mas atualmente a 
infraestrutura de água da rede da Caesb está completamente instalada nas áreas 
condominiais, onde cerca 88,38% das residências já são atendidas pela rede geral de 
abastecimento. Em relação à rede de esgoto, somente 17,64% dos domicílios são ligados à 
rede geral. 

O cenário social e econômico da área de abrangência poderá ser bastante favorecido com a 
implantação do empreendimento, tendo em vista as oportunidades que serão criadas na 
região, favorecendo o desenvolvimento dos setores de prestação de serviços e comércio 
local. 

Considera-se que a ocupação proposta no projeto de urbanismo trará benefícios à região, 
pois possibilitará a implantação de um empreendimento que busca a integração entre 
ocupação territorial para o uso e desenvolvimento local, não pressionando os serviços e 
equipamentos públicos já existentes. 

Além disso, o incremento no número de equipamentos públicos, comerciais, juntamente 
com as áreas de lazer será de grande valia aos moradores do entorno, carentes desses 
serviços, desafogando a área do Plano Piloto, bastante pressionada por moradores de outras 
regiões administrativas do DF. 


