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1 INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) foi elaborado para avaliar a 

viabilidade ambiental do parcelamento de solo urbano situado na Fazenda Santa 

Bárbara, de interesse da empresa LE GRAND JARDIN EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico. 

O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio 

Ambiente (Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), que configura uma obrigação 

legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente 

poluidora ou degradadora do meio ambiente e possui como uma de suas mais 

expressivas características a participação social na tomada de decisão. 

As principais diretrizes para execução do licenciamento ambiental estão 

expressas na Lei Federal nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e nas 

Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama nº 001/1986 e nº 

237/1997. Além da Lei Distrital nº 41/1989 (Política Ambiental do Distrito Federal). 

O RIVI objetiva atender ao Termo de Referência – TR emitido pelo Instituto do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Brasília Ambiental – IBRAM (Doc. SEI/GDF 

77295188), que tramita junto ao IBRAM através do Processo 00391-00018652/2021-41. 
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2 CONTEXTO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

O quadro a seguir identifica o empreendedor da área de estudo e a empresa 

responsável pela elaboração do RIVI. 

Quadro 1 – Informações gerais do empreendedor e da empresa responsável pela elaboração do RIVI 

Interessado:  
Nome: LE GRAND JARDIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

Endereço: SHN Quadra 2 Bloco F sala 1426 Parte B - Edifício Executive Office Tower  
Telefone: (61) 3352-2160 

e-mail para correspondência e contato: rogenio.guerreiro@ecapengenharia.com.br 

Empresa Responsável pela Elaboração do RIVI: 
1) Razão Social: Petrian Consultoria e Projetos Ambientais 

CNPJ: 33.099.585/0001-06 
Endereço: SHN Quadra 1 Bloco D sala 811 – Asa Norte 

Telefone: (61) 99398-4949 
E-mail: rodrigo@petrianconsultoria.com.br 

2) Razão Social: DANKE consultoria. 
CNPJ: 38.242.107/0001-19 

Endereço: SMPW Quadra 5 conjunto 10 lote 2 casa D 
Telefone: (61) 99120-6625 

E-mail: consultoriadanke@gmail.com 
 

Os profissionais envolvidos na elaboração do estudo estão listados abaixo no 

quadro abaixo e as ARTs se encontram no Anexo A. 

Quadro 2 – Equipe técnica envolvida na elaboração do RIVI 

Profissional Formação 
Registro no 
conselho 

Atuação 

Rodrigo Barjud Geólogo 
CREA/DF 
10903/D 

Coordenação 

Verena Felipe Mello Engenheira Florestal 
CREA/DF 
16.460/D 

Coordenação 

George H. Gonçalves Geógrafo 
CREA/DF 
21.802/D  

Geoprocessamento 

Renato Nassau Lôbo 
Engenheiro Florestal, 

MSc 
CREA/DF 
17.071/D 

Meio Biótico (Flora) 

Bruno Eduardo Pires de Camargos 
Lopes 

Biólogo 
CRBio 

128118/04-D 
Meio Biótico 

(Mastofauna.) 

Vitor Matheus Alcantara Sena Biólogo 
CRBio 

123124/04-D 
Meio Biótico 

(Herpetofauna) 

João Paulo Baldoni Klier Péres Biólogo 
CRBio 

080616/04-D 

Meio Biótico 
(Ornitofauna) 

 

Yan Felipe Figueira Soares Biólogo 
CRBio 

117310/04-D 
Meio Biótico 
(Ictiofauna) 

Mateus de Alencar ramos 
Fernantes 

Biólogo 
CRBio 

128007/04-D 
Meio Biótico 

(Entomofauna.) 

mailto:consultoriadanke@gmail.com
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Profissional Formação 
Registro no 
conselho 

Atuação 

José Jandson Cândido de Queiroz Arquiteto/Urbanista 
CAU 

000A201073 
Urbanismo 

GeaninaPicado Maykall Arquiteta/Urbanista 
CAU 

00A1035347 
Urbanismo 

Clayton Aparecido Alves Engenheiro Ambiental 
CREA/DF 
30013/D 

Levantamento 
Topográfico 

Lúcio Mário Lopes Rodrigues –  Engenheiro Civil CREA/DF 8378/D 

Infraestrutura 
(Sistema de 

abastecimento de 
água e esgoto) 

Nadiege Kiczel Reginatto -  Engenheira Civil 
CREA/DF 
25809/D 

Infraestrutura 
(Drenagem pluvial) 

2.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

2.3 NOME DO EMPREENDIMENTO 

LE GRAND JARDIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

2.4 ATIVIDADE PREVISTA: 

Parcelamento de solo urbano, tendo por objetivo a criação de lotes de uso 

residencial, unifamiliar, com áreas de esporte/lazer e equipamentos públicos 

comunitários e urbanos. 

2.5 NÚMERO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IBRAM 

00391-00018652/2021-41 

2.6 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A poligonal do parcelamento de solo urbano, situa-se na Região Administrativa do 

Jardim Botânico. O principal acesso ocorre pela rodovia DF – 001 até o balão de 

entroncamento com a DF 140, seguindo por esta rodovia até a altura do KM 4, sentido 

sul, virando à esquerda e seguindo em direção reta pela via que dá acesso ao 

parcelamento. 
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Figura 1 – Localização e acesso 
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Figura 2 – Vértices da poligonal de estudo 

A área de estudo está inserida na unidade hidrográfica do Ribeirão Cachoeirinha, 

pertencente à bacia hidrográfica do São Bartolomeu da região hidrográfica Paraná. 
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Figura 3 – Unidade hidrográfica 

2.7 TITULARIDADE E USO DA ÁREA 

Trata-se de propriedade PARTICULAR objeto das matrículas n° 130.611, 130.612 

e 152.468 registradas no Cartório de 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal 

e pertencentes à empresa LE GRAND JARDIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

conforme demonstra Contrato de compra e venda (Anexo B).  

2.8 ÁREAS E USOS PROPOSTOS 

A área do projeto de parcelamento possui cerca de 38 hectares com a proposta 

de implantação de condomínios urbanísticos, bem como áreas destinadas a áreas 

verdes e espaços livres de uso público para a implantação de praças e espaços de 

convivência. 

O empreendimento possui a seguinte configuração urbana, com base nos usos e 

atividades permitidos na LC nº 948/2019: 

• CSIIR 1 NO - uso previsto para os lotes de condomínios residenciais 

horizontais; de acordo com a LUOS-DF, localiza-se em áreas de maior 
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acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e 

subcentros e possibilita usos comerciais, Prestação de Serviços, 

Institucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório, onde são permitidos, 

simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, 

institucional, industrial e residencial, nas categorias habitação unifamiliar 

ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação multifamiliar 

em tipologia de apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer 

um dos usos;  

• Inst.EP - Institucional Equipamento Público, onde são desenvolvidas 

atividades inerentes às políticas públicas setoriais, constituindo lote de 

propriedade do poder público que abrigue, de forma simultânea ou não, 

equipamentos urbanos ou comunitários; 

• Espaços Livres de Uso Público (ELUP) e áreas verdes - Espaço Livre de 

Uso Público - ELUP: áreas destinadas a praças, jardins, parques, áreas de 

recreação e outras áreas verdes 
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Figura 4: Proposta de Uso e Ocupação 
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Figura 5 – Proposta de Uso e Ocupação sobre Imagem de satélite.  

2.9 POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE A SER BENEFICIADA 

A população fixa diz respeito às pessoas que permanecerão regularmente na área do 

empreendimento, ou seja, a população residente das unidades habitacionais. Segundo 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT/DF) o empreendimento enquadra-se na 

categoria de baixa densidade populacional, podendo variar de 15 a 50 habitantes por 

hectare. Respeitando essa margem populacional o Projeto Urbanístico considera a 

viabilização de 373 unidades residenciais que estarão distribuídas em 07 condomínios, 

com uso exclusivamente residencial, resultando numa população de 1.231 habitantes. 
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No que tange à população flutuante beneficiária, estimada em 80 pessoas, 

podem-se considerar os trabalhadores e operários que atuarão na execução das obras 

de infraestrutura. Com a operação do empreendimento, há de se considerar àqueles 

trabalhadores e operários que atuarão na construção das residências (pedreiros, 

mestres de obra, etc.) e a mão de obra que atuará na manutenção da rotina condominial 

e particular (porteiro, equipes de limpeza, empregadas domésticas, etc.), bem como os 

usuários da área comercial proposta no plano de uso e ocupação. 

2.10 JUSTIFICATIVA DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.10.1.1 PONTO DE VISTA URBANÍSTICO E AMBIENTAL 

O projeto Urbanístico não irá intervir em Área de Preservação Permanente – APP 

uma vez que inexiste APP no interior da gleba em questão. 

A ocupação, que compatibilizará o uso urbano com a conservação dos recursos 

naturais, atende a necessidade de estabelecer condições para o planejamento e gestão 

do território, reconhecendo dinâmicas populacionais já estabelecidas e permitindo a 

qualificação da área com a oferta de ocupação regular e planejada. 

2.10.1.2 HISTÓRICO DO USO E/OU OCUPAÇÃO DA ÁREA A SER PARCELADA 

Não existem subdivisões na propriedade. A ocupação da área remonta à década 

de 70. Pesquisa realizada no acervo de imagens de satélite disponíveis no GeoPortal 

permitiu identificar que desde o ano 1997 a área manteve as suas características rurais, 

isenta de fracionamentos ou intervenções que pudessem caracterizar algum tipo de 

parcelamento irregular.  

A série histórica, apresentada a seguir, contempla imagens dos anos de 2003, 

2008, 2013, 2018 e 2021, e permitem demonstrar o histórico de uso e ocupação da área 

objeto do estudo. 

Ao longo dos anos a área apresentou parcelas onde a vegetação foi preservada 

e parcelas onde forma desenvolvidas atividades agropastoris. Adequadamente, as áreas 

de declividades mais acentuadas foram preservadas e as área planas foram 

desenvolvidas. 



 

Página 18 de 266 

Já no ano 2003 foram implantados tanques para piscicultura, contudo essa 

atividade não evoluiu e os tanques foram abandonados e neles houve regeneração 

natural da vegetação. 

Na mesma época também foi construída um tanque de detenção de águas 

pluviais, o qual tinha a finalidade de amortecer e deter as águas de precipitação oriundas 

da zona alta da propriedade situada a oeste. 

Ao longo dos últimos vinte anos o que se percebe pelas imagens históricas é um 

aumento significativo da vegetação nativa devido a regeneração natural, o que foi 

intensificado pela falta de desenvolvimento de atividades agrícolas nos últimos anos. 

 

Figura 6 – Ano de 2003 - Identificação da área objeto do parcelamento. Fonte: Google Earth 
Pro (software gratuito) 
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Figura 7 – Ano de 2008 - Identificação da área objeto do parcelamento. Fonte: Google Earth 
Pro (software gratuito) 

 

Figura 8 – Ano de 2013 - Identificação da área objeto do parcelamento. Fonte: Google Earth 
Pro (software gratuito) 
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Figura 9 – Ano de 2018 - Identificação da área objeto do parcelamento. Fonte: Google Earth 
Pro (software gratuito) 

 

Figura 10 – Ano de 2021 - Identificação da área objeto do parcelamento. Fonte: Google Earth 
Pro (software gratuito) 

2.10.1.3 COMPATIBILIDADE COM RELAÇÃO AOS ZONEAMENTOS 

2.10.1.3.1 Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/DF 
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A localização do parcelamento de solo urbano, em relação ao foco urbanístico, 

justifica-se devido à sua área estar inserida em Zona Urbana de Expansão e 

Qualificação – ZUEQ, conforme dispõe o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 

Distrito Federal – PDOT. 

 

Figura 11 – Situação do empreendimento em relação ao Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial (PDOT-DF) 

Esta zona é composta por áreas propensas à ocupação urbana, 

predominantemente habitacional, e que possuem relação direta com áreas já 

implantadas. De acordo com o Plano Diretor, esta zona deve ser planejada e ordenada 

para o desenvolvimento equilibrado das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, de acordo com as seguintes diretrizes: 

“I – Estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e 
conectar as localidades existentes; 
II – Aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana adequado 
para qualificação, ocupação e regularização do solo; 
III – qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos 
ambientais e recuperação das áreas degradadas; 
IV – Constituir áreas para atender às demandas habitacionais; 
VII – planejar previamente a infraestrutura de saneamento 
ambiental para a ocupação, considerando-se a capacidade de 
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suporte socioambiental da bacia hidrográfica de contribuição do 
lago Paranoá.” 

Segundo as diretrizes dispostas na LC n° 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), 

atualizada pela LC n° 854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), especificamente àquelas 

relacionadas aos art. 74 e 75, verifica-se a compatibilidade do Projeto Urbanístico 

proposto uma vez que são permitidas atividades. 

2.10.1.3.2 Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE/DF 

De acordo com a lei que instituiu o ZEE, a área do parcelamento está inserida na 

Zona Ecológico-Econômica de Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos - 

ZEEDPSE, mais especificamente na Subzona de Diversificação Produtiva e de Serviços 

Ecossistêmicos 6 – SZSE-6 

 

Figura 12 – Situação do empreendimento em relação ZEE-DF 

De acordo com a legislação têm-se que a ZEEDPSE é destinada a assegurar 

atividades produtivas que favoreçam a proteção do meio ambiente, a conservação do 

Cerrado remanescente e a manutenção do ciclo hidrológico. Em complemento, a SZSE 

-6 é destinada à proteção da integridade da área-núcleo da Reserva da Biosfera do 

Cerrado, corredores ecológicos e conectores ambientais, por meio do controle da 
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impermeabilização do solo, assegurando, prioritariamente, as atividades N11 e N22e 

usos compatíveis com os riscos ecológicos altos e colocalizados. 

Ainda de acordo com a mesma Lei, no que tange aos mapeamentos dos Riscos 

e dados espaciais disponíveis no site www.zee.df.com.br, tem-se para área em questão 

a seguinte classificação: 

Tipo de Risco Classificação do Risco predominante 

Risco de Contaminação de Subsolos 4 (Alto) e 1 (Muito baixo) 
- Vide Figura 13. 

Risco de Perda de Cerrado Nativo 2 (Ausência de Cerrado Nativo); 4 
(Alto) e 5 (Muito Alto) 

Vide Figura 14 

Risco de Perda de Recarga de 
Aquífero 

1 (Muito baixo); 2 (Baixo); 3(médio) e 
4 (Alto) 

Vide Figura 15 

Risco de Perda de Solos por Erosão 2(Baixo) e 5 (Muito alto) 
Vide Figura 16 

Observa-se que, no âmbito do ZEE-DF, os riscos ecológicos foram construídos 

por meio da análise das características intrínsecas dos recursos físico e biótico 

existentes no território e estão relacionados ao grau em que um determinado sistema 

pode absorver as pressões sem sofrer alterações no longo prazo. 

 

1 De acordo com o Art 9º da Lei 6.269/2019:  
Atividades Produtivas de Natureza 1 - N1: atividades que dependam da manutenção do Cerrado e dos 
serviços ecossistêmicos associados para seu pleno exercício, tais como extrativismo vegetal, turismo rural 
e de aventura e atividades agroindustriais relacionadas; 
2 Atividades Produtivas de Natureza 2 - N2: atividades relacionadas à exploração de recursos da natureza, 
tais como agricultura, agroindústria, mineração, pesca e pecuária; 
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Figura 13 – Situação do empreendimento em relação ZEE-DF – Risco de Contaminação de 
subsolo. 

 

Figura 14 – Situação do empreendimento em relação ZEE-DF – Risco de Perda de Cerrado 
Nativo. 
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Figura 15 – Situação do empreendimento em relação ZEE-DF – Risco de Perda Recarga de 
Aquífero 

 

Figura 16 – Situação do empreendimento em relação ZEE-DF – Risco de Perda de Solos por 
erosão. 
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2.10.1.3.3 Unidades de Conservação  

A área de estudo está sobreposta à Área de Proteção Ambiental – APA Planalto 

Central, unidade de conservação de uso sustentável sob gestão do Instituto Chico 

Mendes (ICMBio), criada por Decreto, em 10 de janeiro de 2002 e que tem seu 

zoneamento apresentado no Plano de Manejo aprovado pela Portaria n° 28 de 17 de 

abril de 2015 e revisado, pontualmente, pela Portaria nº 295, de 23 de abril de 2018. 

 

Figura 17 – Situação do empreendimento em relação Zoneamento ambiental do Distrito 
Federal 

Segundo o zoneamento da mencionada unidade de conservação, a área objeto 

de parcelamento urbano, está inserida na Zona de Uso Sustentável – ZUS. 

A Zona de uso Sustentável define áreas com matrizes de ocupação do solo com 

predominância de produção rural, mas que contém importância especial para a 

conservação dos solos e da água. Tem o objetivo de disciplinar o uso do solo no que 

tange aos princípios do desenvolvimento sustentável. Esta zona consiste nas áreas onde 

predominam as atividades produtivas sobre matrizes de paisagens antropizadas.  
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Por estar inserida em Zona Urbana do planejamento territorial do Distrito Federal, 

os novos parcelamentos devem respeitar as seguintes diretrizes: 

• A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba 

do parcelamento.  

• Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de 

modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água. 

• As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e 

artificial de aquíferos. 

• Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas verdes 

delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários. 

No que tange as normas gerais da APA do Planalto Central, os parcelamentos de 

solo urbano deverão considerar: 

• Os Campos de Murundu como Áreas de Preservação Permanente 

• As atividades previstas na Resolução CONAMA nº 237/1997, que gerem 

efluentes, resíduos sólidos ou emissões atmosféricas deverão seguir às seguintes 

diretrizes gerais: 

a) Os efluentes lançados nos cursos d’água deverão ter qualidade igual ou 

superior àquela do corpo receptor, tendo como base de análise, os parâmetros 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

b) (...) 

c) (...) 

d) No âmbito do licenciamento ambiental de atividades potencialmente 

poluidoras, deverá ser exigida a elaboração e execução de programas de 

monitoramento com avaliação periódica de qualidade de água, de 

contaminação do solo e da qualidade do ar, durante as fases de instalação e 

operação do empreendimento, às expensas do empreendedor. 

e) As propriedades que tiveram cobertura vegetal do tipo Mata Seca na APA do 

Planalto Central deverão manter o mínimo de 50% delas conservadas. A 
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Reserva Legal das propriedades poderá ser alocada sobreposta ao percentual 

preservado de Mata Seca. 

f) Nas Unidades de Conservação inseridas na poligonal da APA Planalto 

Central, os respectivos zoneamentos e normas serão respeitados. 

g) No caso de novos projetos urbanos e rurais em que será utilizado o sistema 

de tratamento individual de esgotos sanitários deverão ser adotados os 

procedimentos da ABNT previstos na NBR 7.229, relativa à padronização de 

fossas sépticas e NBR 13.969, referente à disposição dos efluentes. 

h) Sistemas alternativos de tratamento de efluentes poderão ser utilizados desde 

que homologados pelos órgãos de meio ambiente do Distrito Federal ou de 

Goiás. 

Observada ainda o exposto pela Resolução CONAMA 428/2010, foi lançado nos 

limites do empreendimento um raio de 2 mil metros a fim de identificar as unidades de 

conservação que possam estar localizadas nessa abrangência. Somente a APA do São 

Bartolomeu se insere neste contexto. 

2.10.1.4 COMPATIBILIDADE COM UNIDADE HIDROGRÁFICA 

O empreendimento está situado na Unidade Hidrográfica do Ribeirão 

Cachoeirinha integrante da Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Região 

Hidrográfica Paraná. 

Segundo o Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, por meio da 

Resolução nº 02, de 17 de dezembro de 2014, que aprova o enquadramento dos corpos 

de água superficiais do Distrito Federal em classes, segundo os usos preponderantes, o 

Ribeirão Cachoeirinha está enquadrado como de Classe 2 de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 357/2005, complementada e alterada pela Resolução CONAMA nº 

430/2011. Por essa definição, suas águas podem ser destinadas ao consumo humano 

(após tratamento convencional), à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de 

contato primário (conforme Resolução do CONAMA nº 274 do ano 2000), à irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer (com os 

quais se possa ter contato direto), à aquicultura e à pesca. 

A UH Ribeirão cachoeirinha possui 102.5 km² e nela o principal uso é o agrícola. 

Não apresenta restrições para a ocupação proposta, desde que sejam atendidos tosos 
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os requisitos ambientais para que seja mantida a Classificação do Ribeirão e a qualidade 

de suas águas. 

2.11 ANUÊNCIA DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEMAIS 

ÓRGÃOS  

2.11.1.1 NEOENERGIA 

Por meio da Carta n. 251/2021 – GRGC, de 23 de dezembro de 2021 (Anexo C), 

a NEOENERGIA informa que há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica 

ao empreendimento, desde que o responsável pelo mesmo satisfaça as condições 

regulatórias descritas pela Empresa, a saber: 

1. Submeter projeto elétrico para aprovação da distribuidora; 

2. Implantar a infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e 

iluminação pública, destacando que os investimentos relacionados são de 

responsabilidade do empreendedor; 

3. Atender as distâncias mínimas de segurança entre edificações e redes elétricas 

(para as redes de 15 kV esse afastamento deve ser de no mínimo 1,5 metros a contar 

do último condutor da rede) e ainda observar espaços suficientes que permitam a 

implantação das redes em obediência a Lei de Acessibilidade.” 

Informa ainda que não existe interferências com redes elétricas no local conforme 

consta no Laudo Técnico nº 98/2022 (Anexo D). 

2.11.1.2 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – 

NOVACAP 

Por meio do Ofício Nº 32/2022 - NOVACAP/PRES/SECRE, de 22 de janeiro de 

2022 a NOVACAP apresenta a manifestação das áreas técnicas da sua Diretoria de 

Urbanização (Doc. SEI/GDF nos 77322495 e 76937276) – vide Anexo E. Segundo as 

manifestações dos setores técnicos da NOVACAP não existe interferência com redes de 

drenagem pluvial projetadas/cadastradas, além de manifestar a falta de capacidade de 

atender ao empreendimento. 
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A Companhia informa que o empreendedor deverá elaborar um projeto de 

drenagem pluvial completo e específico para o local, sendo de sua inteira 

responsabilidade a elaboração e aprovação do mesmo de acordo com o Termo de 

Referência. 

Ressalta a obrigação de elaboração do projeto de drenagem utilizando estrutura 

de amortecimento de vazão, de forma a obedecer ao previsto na Resolução nº 09, da 

ADASA, que define como vazão máxima de saída de um empreendimento o valor de 

24,4 l/s/ha. Menciona que o projeto de urbanismo contemple área para instalação dessa 

estrutura dentro da poligonal de parcelamento. 

2.11.1.3 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – 

CAESB (ÁGUA E ESGOTO) 

O Termo de Viabilidade Técnica (TVT) nº 020/2022 expedido pela Diretoria de 

Engenharia – DE da Superintendência de Projetos – EPR da CAESB, constante no 

processo n° 00092-00030405/2021-42 (Anexo F), informa a não existência de sistema 

de abastecimento de água implantado ou projetado para atendimento do 

empreendimento, contudo informa ser viável o atendimento do empreendimento com 

sistema de abastecimento de água da Caesb somente após o início de operação do 

Sistema Paranoá Sul, cujos projetos encontram-se em fase de desenvolvimento. 

Pelo exposto, para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação do 

Sistema Paranoá Sul, a CAESB orienta a adoção de sistema independente de 

abastecimento por meio de poços tubulares profundos. Para este caso, a CAESB, além 

das recomendações técnicas de implantação do sistema, solicitou o atendimento dos 

seguintes requisitos de cunho ambiental: 

1. Garantia que os poços a serem perfurados produzam água com quantidade 

e qualidade, de forma a atender os padrões estabelecidos na PRC nº 5, de 

28 de setembro de 2017, Anexo XX – MS.  

2. Apresentação dos testes de Vazão, dos Laudos de Análise de Qualidade 

da Água e dos Relatório de Análise de Perfilagem Ótica. 

3. Outorga de Direito de Uso de água subterrânea, emitida pela Agência 

Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal 

(ADASA). Nesse sentido, esclarecemos que já tramita na ADASA o 
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Processo nº SEI 00197-00000477/2022-40 que trata da outorga de 

captação de água subterrânea. 

A CAESB ressalta o interesse do sistema de abastecimento de água ser 

projetado para operar de maneira independente, mas possibilitando a 

interligação ao sistema público que será possível com a Implantação do 

Sistema Paranoá Sul. 

No que tange a coleta e tratamento de esgotos, a CAESB, por meio do mesmo 

Termo de Viabilidade Técnica nº 020/2022, informa que a região do empreendimento 

está inserida na Bacia de atendimento da ETE São Sebastião, mas que não há sistema 

de esgotamento sanitário implantado ou projetado para seu atendimento. 

Informa que existe a possibilidade de interligação ao sistema da Caesb após a 

execução das obras de reforma e ampliação da ETE São Sebastião, cujos projetos 

encontram-se em fase de desenvolvimento. Contudo, o atendimento imediato só pode 

ser possível por meio de sistema independente de esgotamento sanitário. 

No caso do sistema independente, sugeriu duas alternativas: a implantação do 

Sistema com fossas sépticas e sumidouros e o Sistema condominial. 

Para o sistema de fossas sépticas e sumidouros, recomendou obedecer às 

prescrições das normas NBR-7229 e NBR-13969 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), com fundamentação em teste de permeabilidade do solo. 

Para o sistema de coleta de esgotos condominial, o empreendedor deverá 

elaborar os projetos conforme normas e parâmetros recomendados pela Caesb e 

posteriormente fazer sua doação a esta Companhia, quando da sua interligação. 

Ressalta que a implantação do empreendimento deverá contemplar todas as 

infraestruturas necessárias para interligação ao sistema existente (redes, estações 

elevatórias etc.). 

Maiores detalhes das informações fornecidas pela CAESB, constam no Termo 

de Viabilidade Técnica nº 020/2022 em anexo. 
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2.11.1.4 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU 

O SLU por meio do Ofício Nº 727/2021 - SLU/PRESI/SECEX, de 20 de dezembro 

de 2021, encaminha as manifestações Despacho - SLU/PRESI/DITEC (76416265), 

Despacho - SLU/PRESI/DILUR (76466282) e Despacho - SLU/PRESI/DIRAD 

(76541478) - vide Anexo G. 

De acordo com a Lei Federal n° 12.305/10 e Lei distrital n° 5.610/16, o SLU 

encontra-se responsável a coletar resíduos sólidos domiciliares, resíduos não perigosos 

e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas em estabelecimentos 

de uso não residencial em quantidade não superior a 120 (cento e vinte) litros por dia, 

por unidade autônoma. 

Ainda de acordo com a Lei Distrital n° 5.610/16, Art.5°, §1°, e com o Decreto n° 

37.568/2016 e Decreto n° 38.021/2017, fica estabelecido que os grandes geradores, isto 

é, os empreendimentos cuja geração de resíduos sólidos domiciliares, resíduos não 

perigosos e não inertes seja acima de 120 (cento e vinte) litros por dia, devem assumir 

a responsabilidade de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos que são por eles 

gerados. 

Ressalta-se que a disposição destes resíduos poderá ser efetuada, mediante 

pagamento, conforme preço público estabelecido pela ADASA na Resolução ADASA n° 

14/2016, no Aterro Sanitário de Brasília. O SLU realiza coleta comum dos resíduos 

domiciliares e comerciais nas proximidades do parcelamento de solo da Gleba objeto 

das Matrículas nº 130.611, 130.612 e 152.468, localizado na Região Administrativa do 

Jardim Botânico - RA XXVII, próximo à DF-14.0 Por essa razão pode-se afirmar que não 

haverá impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados, uma vez que 

o SLU encontra-se equipado e preparado para executar a coleta na área de ocupação 

prevista, desde que o volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja 

dentro do limite citado no parágrafo anterior. O gerador deverá providenciar por meios 

próprios os recipientes necessários para o acondicionamento dos resíduos sólidos 

gerados para a coleta, observando as características dos resíduos e seus quantitativos, 

quando o resíduo em questão se enquadrar na Classe II A, este poderá ser armazenado 

em contêineres e/ou tambores, e em tanques, desde que acondicionado em sacos 

plásticos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos sacos plásticos 
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utilizados para o acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo 

com a NBR 9191:2008. 

 Esses documentos mencionam que a coleta e transporte dos resíduos sólidos 

urbanos, gerados nas edificações de novo setor habitacional, deverão se limitar ao 

favorecimento da realização continua das coletas convencional e seletiva em vias e 

logradouros públicos (sistema viário pavimentado e nas dimensões adequadas), não 

impedindo a manobra dos caminhões compactadores (15 a 21 m³) e observando as 

normativas existentes. Para atendimento a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 114, DE 24 

DE NOVEMBRO DE 2016, os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser 

armazenados dentro dos estabelecimentos geradores e retirados nos dias e horários 

estabelecidos para cada tipo de coleta, ou seja, a separação e armazenamento 

provisório do lixo gerado, junto ao planejamento para isso, são de responsabilidade do 

gerador. 

Ressalta que outros tipos de coleta poderão estar sendo destacados para os 

locais em análise, tais como: coleta de resíduos dos serviços de saúde, coleta de entulho 

(CONAMA n° 307/2002), coletas em grandes fontes geradoras, etc., porém essas coletas 

não estão no escopo dos serviços oferecidos pelo SLU e são de responsabilidade do 

gerador de resíduos (Lei dos Crimes Ambientais). 

Informa ainda que atualmente está em operação o Aterro Sanitário de Brasília – 

ASB, localizado na ADE Samambaia as margens da DF 180 em Samambaia/DF, e há 

em operação o PAPA ENTULHO (Pontos de entrega voluntária – antigos PEV ou 

ECOPONTOS) para recebimento de até 1m³ de resíduos da construção civil nas 

seguintes localidades: Ceilândia - 03 lugares, Taguatinga, Brazlândia - 02 lugares, 

Planaltina, Gama, Guará, Asa Sul, Santa Maria e Águas Claras. Cabe destacar que esta 

Autarquia está realizando procedimento licitatório para a construção de mais 11 Pontos 

de Entrega Voluntária (PEV), sendo dois deles em São Sebastião, Cidade mais próxima 

do novo empreendimento. 

2.11.1.5 DIVAL – VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

Observados os termos da Lei Nº 5.027 de 14 de junho de 1996, que institui o 

Código Sanitário do Distrito Federal, o seu Art. 7º registra que: 
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“Art. 7º A autoridade sanitária competente participará 
obrigatoriamente na regulamentação do traçado, zoneamento ou 
urbanização de qualquer área do Distrito Federal.” 

Nesse sentido, fica evidenciado que a manifestação da vigilância ambiental ocorre 

no âmbito do planejamento territorial do Distrito Federal, ou seja, quando das definições 

das zonas urbanas ou de expansão urbana que são tratadas na esfera do Plano de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal.  

Observando ainda o disposto na Lei Nº 5.321 de 06 de março de 2014, que institui 

o Código de Saúde do Distrito Federal, temos o disposto no Art 11, inciso VII: 

“Art. 11. São atribuições da vigilância ambiental: 
(...) 
VII - emissão de parecer de impacto ambiental relativo à saúde 
pública para licença prévia de instalação e operação de 
estabelecimentos, empreendimentos e serviços relacionados à 
saúde;” 

Por se tratar de área urbana, já definida pela Lei Complementar 803/2009, e sendo 

a atividade licenciada não vinculada à empreendimentos e serviços relacionados à 

saúde, entende-se que a manifestação da vigilância ambiental não se aplica ao caso em 

tela e, portanto, poderá ser dispensada. 

2.11.1.6 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

– DER-DF  

O DER-DF por meio do Despacho – DER /DG/SUOPER/DIDOM (83106140) 

(Anexo H), a Diretoria da faixa de domínio informou que a poligonal da propriedade em 

estudo não interfere com rodovias que integram o sistema rodoviário do Distrito Federal 

RDF.  

2.11.1.7 IPHAN – INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSITICO 

NACIONAL 

Por meio do Oficio Nº 35/2022 – IPHAN-DF-IPHAN (doc. SEI 78610119) o IPHAN, 

manifestou pelo enquadramento do empreendimento em nível III, em função da tipologia 

constante no Anexo II da Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015 e caracterização 

constante no Anexo I da mesma IN.  

javascript:void(0);
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O Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA foi 

protocolado no âmbito do Processo nº 01551.000005/2022-82 (Id. 3401341) para que 

possa ser analisado e aprovado no que se refere ao disposto na Instrução Normativa 

01/15 e no Art. 5º da Portaria 07/88.  

Uma vez manifestada a aprovação do PAIPA pelo IPHAN, será publicada Portaria 

Autorizativa no Diário Oficial da União para execução, em campo, do PAIPA.  

A execução do PAIPA deverá ser descrita em Relatório de Avaliação de Impacto 

Ambiental Arqueológico (RAIPA). 

Cabe esclarecer que, conforme Art. 31 da Instrução nº001/2015, o IPHAN é 

instado a se manifestar pelo órgão ambiental competente no período que antecede a 

emissão da Licença de Instalação. Ou seja, as providencias até então adotadas, são 

tempestivas e não criam óbice para o prosseguimento do licenciamento prévio do 

empreendimento. 

2.12 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO - ASPECTOS LEGAIS AFETOS AO 

PARCELAMENTO 

Vários são os instrumentos que formam o arcabouço legal para disciplinar a 

questão ambiental e Urbanística, estabelecendo princípios, objetivos e normas básicas 

para proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população. A seguir 

foram elencadas as legislações e normas relativas ao tema em análise. 

2.12.1.1 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre Parcelamento do Solo 

Urbano e dá outras providências.  

Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 - Lei Federal que altera a Lei nº 6.766/79, 

de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre Parcelamento do Solo Urbano. 

Lei Orgânica do Distrito Federal, 09 de junho de 1993 - Trata, no título VII, da 

Política Urbana e Rural, estabelecendo, em seu Artigo 314 para a Política de 

Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, o objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar de seus 
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habitantes e compreendendo o conjunto de medidas que promovam a melhoria da 

qualidade de vida, ocupação ordenada dos territórios, uso dos bens e distribuição 

adequada de serviços e equipamentos públicos para a população. 

Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 - Aprova e atualiza a revisão do 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras 

providências. 

Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012 - Atualiza a Lei 

Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) e dá outras providências. 

Decreto nº 12.960, de 20 de dezembro de 1990 - Aprova o regulamento da Lei nº 

041/89. 

2.12.1.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Decreto Distrital nº 22.359, de 31 de agosto de 2001 - Dispõe sobre a outorga de 

direito de uso de recursos hídricos no território do Distrito Federal e dá outras 

providências. 

Decreto Distrital nº 24.674, de 22 de junho de 2004 - Altera o Decreto 22.787 de 

13 de março de 2002.  

Decreto Distrital nº 39.469 de 22 de novembro de 2018 - Dispõe sobre a 

autorização de supressão de vegetação nativa, a compensação florestal, o manejo da 

arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a declaração de imunidade 

ao corte de indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal. 

Instrução Normativa IBRAM nº 114/2014 - Dispõe sobre o Cadastro de Empresas 

e Profissionais Prestadores de Serviço de Consultoria Ambiental do Instituto Brasília 

Ambiental (IBRAM) e dá outras providências. 

Lei Distrital Nº 5344, de 4 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. 

http://www.ibram.df.gov.br/images/IN%20IBRAM%20114_2014.pdf
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Lei Complementar Nº 827, de 22 de julho de 2010 - Institui o Sistema Distrital de 

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

Lei Distrital nº 4.704/2011 - Dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da 

construção civil e de resíduos volumosos e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Lei Federal Nº 12.651 de 25 de maio de 2012 - Novo "Código Florestal". 

Lei Federal nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de 

Recursos. Hídricos. 

Lei Federal 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 Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - Institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, regulamentado pelo Decreto nº 4.340/2002. 

Lei Nº 1.869 de 21 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre os instrumentos de avaliação 

de impacto ambiental no Distrito Federal e dá outras providências. 

Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989 - Dispõe sobre a política Ambiental do 

Distrito Federal, estabelecendo a necessidade de licenciamento ambiental para 

parcelamentos urbanos no DF. 

Resolução CONAMA nº 01/1986 - Dispõe sobre critérios básicas e diretrizes 

gerais para a avaliação de impacto ambiental. 

Resolução CONAMA nº 237/1997 - Regulamenta os aspectos de licenciamento 

ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 
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Resolução CONAMA nº 428/2010 - Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental 

sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de 

Conservação (UC). 

2.13  QUANTIDADES E TIPOLOGIAS DOS LOTES E ÁREAS: PÚBLICAS. 

O empreendimento está localizado na região Sul-Sudeste do Distrito Federal, na 

Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, com acesso principal a partir da 

rodovia DF-140. 

O projeto de urbanismo foi desenvolvido com base nas diretrizes urbanísticas 

gerais para a região Sul-Sudeste e DF 140 – DIUR 07/2018 e com as diretrizes 

urbanísticas específicas definidas para a gleba em questão – DIUPE 03/2022 (Anexo I), 

além de disposições do PDOT/09 e demais legislação urbanística e ambiental incidente 

na área. 

Foi desenvolvido com o objetivo de viabilizar a ocupação da gleba para fins 

urbanos, de forma compatível com as condicionantes do meio ambiente natural, do meio 

construído e do meio socioeconômico da região onde se insere, condicionantes 

abordadas no diagnóstico deste estudo ambiental. 

A área objeto do parcelamento possui 38,7857 hectares, dos quais 100% são 

considerados área passível de parcelamento.  

Na área parcelada, são propostos 07 condomínios urbanísticos, bem como áreas 

destinadas a áreas verdes e espaços livres de uso público para a implantação de praças 

e espaços de convivência. Os condomínios urbanísticos serão exclusivamente de uso 

residencial multifamiliar, com as unidades autônomas no formato de sobrados, sendo a 

área privativa das unidades entre 400m² e 800m², aproximadamente. Conforme 

legislação urbanística vigente, cada condomínio será detalhado num Projeto com 

Diretrizes Especiais Urbanísticas para unidades autônomas – PDEU. 

O empreendimento está estruturado por uma via central duplicada e com amplas 

áreas verdes ao longo da qual são acessados os condomínios, os demais lotes e as 

áreas verdes públicas. Como usos do solo complementares são propostos 01 lote de uso 

comercial e de prestação de serviços, próximo ao acesso principal do parcelamento, e 

06 lotes para Equipamento Público, localizados no interior do empreendimento, com 

acesso franco pela via central. Dentre esses lotes Inst-EP, há 01 lote destinado aos 



 

Página 39 de 266 

equipamentos do sistema de abastecimento de água (Centro de Reservação, UTS e 

poço), localizado na cota mais alta da gleba, com acesso por via pública. 

Os usos do solo propostos seguem a classificação de usos e atividades permitidos 

na LC nº 948/2019 – LUOS-DF e estão de acordo com as diretrizes urbanísticas gerais 

para a região (DIUR 07/2018) e com as diretrizes urbanísticas específicas para esse 

parcelamento (DIUPE 03/2022): 

• CSIIR 1 NO - uso previsto para os lotes de condomínios residenciais 

horizontais; de acordo com a LUOS-DF, localiza-se em áreas de maior 

acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e 

subcentros e possibilita usos comerciais, Prestação de Serviços, 

Institucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório, onde são permitidos, 

simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, 

institucional, industrial e residencial, nas categorias habitação unifamiliar 

ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação multifamiliar 

em tipologia de apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer 

um dos usos;  

• CSIIR 1 NO Uso proposto para 01 lote localizado próximo à entrada do 

parcelamento, junto à Avenida de Atividades e à via estruturante do 

parcelamento, com a intenção de ofertar comércio e prestação de serviços 

na escala local, ou seja, inicialmente para atendimento dos moradores do 

empreendimento; 

• Inst.EP - Institucional Equipamento Público, onde são desenvolvidas 

atividades inerentes às políticas públicas setoriais, constituindo lote de 

propriedade do poder público que abrigue, de forma simultânea ou não, 

equipamentos urbanos ou comunitários; 

• Espaços Livres de Uso Público (ELUP) e áreas verdes - Espaço Livre de 

Uso Público - ELUP: áreas destinadas a praças, jardins, parques, áreas de 

recreação e outras áreas verdes; 
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Figura 18 – Planta Geral de Uso e Ocupação do Solo.Fonte: ARIA, 2022. 

Cabe alertar que o Estudo Preliminar certamente deverá ainda passar por ajustes 

durante sua análise para aprovação junto à SEDUH. 

 

2.14 QUADRO SÍNTESE DO PARCELAMENTO 

O quadro a seguir apresenta o resumo do parcelamento, em termos quantitativos. 

Quadro 3 –Quadro síntese do parcelamento 
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2.15 SISTEMA VIÁRIO PROPOSTO. 

Conforme ilustrado pela figura a seguir, extraída da DIUPE 03/2022, a poligonal 

do parcelamento deverá ser acessada por Via de atividades, Via de circulação e Via 

Parque constantes da DIUR 07/2018. 
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Figura 19 – Diretrizes de sistema viário e circulação e diretrizes de uso e ocupação do solo. 
FONTE: DIUPE 03/2022  

A Via de atividades, tem objetivo de proporcionar alta acessibilidade ao 

bairro/centralidade, enquanto que a Via de Circulação de Vizinhança, visa distribuir 

fluxos e proporcionar acessibilidade na esfera da vizinhança e, por fim, a Via Parque, 

contorna espaços livres de uso público, parques urbanos e áreas protegidas, 

constituindo acesso e elemento de delimitação desses espaços e de sua integração ao 

contexto urbano. 

O traçado viário proposto na DIUPE 03/2022 tem o objetivo de garantir a 

continuidade dos sistemas viário, cicloviário e de pedestres, bem como a implantação de 

mobiliário urbano e arborização. As vias indicadas na DIUPE são públicas e não podem 

ser obstruídas por muros, cercas, guaritas, ou qualquer outro impedimento à livre 

circulação da população. Cabe ressaltar que o traçado viário é indicativo e poderá sofrer 

ajustes na elaboração do projeto urbanístico, sempre garantindo a continuidade e 

conexão da malha urbana.  
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Todas as vias do novo parcelamento deverão atender o dimensionamento definido 

na Nota Técnica n° 02/2015 – DAUrb/SUAT/SEGETH e no Decreto n° 38.047/17. 

Em concordância com as diretrizes para o sistema viário e com as normas acima 

citadas, no projeto urbanístico o acesso ao parcelamento foi proposto pela Via de 

Atividades que intersecta a gleba no seu extremo oeste, entre a Via de Circulação e a 

Via Parque. Nesse trecho a via em questão terá caixa total de 27,10m, sendo composta 

por duas pistas de 7,00m de largura cada uma em sentidos opostos, separadas por um 

canteiro central de 2,00m, ciclovia de 2,50m de largura numa lateral e calçadas de 4,30m 

de largura em ambos os lados da via. 

O sistema viário no interior do parcelamento será estruturado em sentido 

longitudinal por uma via central, formatada como via de Circulação de Vizinhança 1, 

complementada por vias transversais de hierarquia Circulação de Vizinhança 2 – VCV-

2, as quais darão acesso aos lotes condominiais. As vias internas dos condomínios serão 

dimensionadas como VCV-2 dos sub-tipos zona 30 e via compartilhada.  

3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Área Diretamente Afetada – ADA 

Área Diretamente Afetada – ADA para os meios: físico, biótico e socioeconômico 

corresponde a poligonal do empreendimento. 

Área de influência Direta – AID 

Área de influência Direta – AID para os meios físico, biótico e antrópico abrange 

o entorno imediato da área destinada à implantação do empreendimento. 

Área de influência indireta – AII 

Área de Influência Indireta – AII do meio socioeconômico: será considerada a 

Região Administrativa do Jardim Botânico. 

Área de Influência Indireta – AII do meio físico e biótico: será a área da bacia 

hidrográfica onde o empreendimento está inserido (bacia hidrográfica do Ribeirão 

Cachoerinha até a confluência do corrego sem nome na margem direita, conforme figura 

abaixo. 
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Figura 20: Áreas de Influência Direta e Indireta. 

3.1 MEIO FÍSICO 

3.1.1  PEDOLOGIA 

No local foi identificada apenas três classes de solos, o Neossolo Litólico, o 

Latossolo e o Gleissolo. O Neossolo litólico está distribuído nas porções elevadas do 

território, onde afloram são Quartzito da Unidade Q3, O Gleissolo nas encostas 

impermeáveis onde o acúmulo de água permite a permanência e a interação com o solo 

e o Latossolo, na porção Centro Sul, por sua vez, apresenta-se em duas subclasses 

distintas associadas a paisagem e a disposição do terreno com relação ao relevo. 

Situado na porção sudoeste e nordeste da área e, portanto, na área de relevo 

mais elevado foram identificadas concreções ferruginosas (Latossolos Vermelho-

Amarelos petroplínticos), material que no DF foi amplamente utilizada na constituição de 

bases e sub-bases de rodovias. 
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As concreções ferruginosas são comumente associadas aos latossolos vermelho 

amarelos. 

O Mapa de solos apresenta a disposição das classes de solo identificadas e sua 

distribuição pelo território da Gleba. 

3.1.1.1 Latossolo Vermelho Amarelo 

Essa classe de solo foi identificada em aproximadamente 50% da área distribuída 

na sua porção centro-sul, conforme poderá ser visto no mapa de solos. 

 

Figura 21: Perfil de latossolo vermelho-amarelo identificado na área. 

Por definição são solos constituídos por material mineral apresentando horizonte 

B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A dentro de 200 cm a 

partir da superfície ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm 

de espessura. São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos como 

resultado de enérgicas transformações no material constitutivo (rocha matriz) por isso 

são solos virtualmente destituídos de minerais primários ou secundários da rocha matriz. 

Variam de fortemente a bem drenados, embora ocorram solos que têm cores pálidas, de 
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drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenada, o que é indicativo de 

formação em condições atuais ou pretéritas com um certo grau de gleização. São 

normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a 1 m. 

Têm sequência de horizontes A, B, C com pouca diferenciação de sub-horizontes e 

transições usualmente difusas ou graduais. De um modo geral, os teores da fração argila 

no solum aumentam gradativamente com a profundidade ou permanecem constantes ao 

longo do perfil, nunca ocorre a diminuição. São, em geral, solos fortemente ácidos, com 

baixa saturação por bases, distróficos, baixa fertilidade necessitando correção para o 

uso na agricultura.  

3.1.1.2 Latossolo Vermelho Amarelo Petroplintitico 

Latossolo Vermelho Amarelo com presença com petroplintita e/ou concreções 

ferruginosas dentro de 200 cm da superfície. Sua presença indica drenagem imperfeita 

e restrição da profundidade efetiva do solo. Estudos científicos apontam que os 

Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos, provavelmente, formaram-se ao longo da 

evolução geomorfológica do Distrito Federal, onde a instalação de drenagem em um 

pedoambiente mais úmido, proporcionou o aprofundamento do manto de intemperismo, 

ocasionando a segregação de ferro e formação de plintitas em subsuperfície e 

posteriormente a transformação da plintita em petroplinita, uma vez que a petroplintita é 

o resultado do umidecimento e secagem da plintita causando o endurecimento 

irreversível. Geralmente, o paleoambinete (paleo-hidromórfico) onde esse processo 

ocorreu estão posicionados nas áreas mais afastadas da planície de inundação. 

Assim, é comum verificar a ocorrência desse tipo de material concrecionário 

associado aos Latossolos Vermelhos Amarelos. 
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Figura 22: Concreções ferruginosas identificadas na área. 

3.1.1.3 Gleissolo 

Essa classe de solo foi identificada nas encostas nas áreas sob influência do seu 

regime hídrico. Por definição da Embrapa são solos constituídos por material mineral, 

hidromórficos, que apresentam, com horizonte glei dentro de 50 cm a partir da sua 

superfície ou a profundidade maior que 50 cm e menor ou igual a 150 cm desde que 

imediatamente abaixo de horizontes A ou E ou de horizonte H (hístico) com espessura 
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insuficiente para definir a classe dos Organossolos, satisfazendo ainda aos seguintes 

requisitos: a) Ausência de horizonte vértico em posição diagnóstica para Vertissolos; b) 

Ausência de horizonte plânico, horizonte plíntico, horizonte concrecionário ou horizonte 

litoplíntico dentro de 200 cm a partir da superfície. Os solos desta classe se encontram 

permanente ou periodicamente saturados por água, salvo se artificialmente drenados. A 

Gleização ocorre pela formação de um ambiente redutor virtualmente livre de oxigênio 

dissolvido em razão da saturação por água por um longo período. A redução e 

solubilização do Ferro implica na manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou 

esverdeadas. São solos formados principalmente a partir de sedimentos, estratificados 

ou não, e sujeitos a constante ou periódico excesso d’água, o que pode ocorrer em 

diversas situações. Comumente, desenvolvem-se em sedimentos recentes nas 

proximidades dos cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de 

hidromorfia, podendo formar-se também em áreas de relevo plano de terraços fluviais, 

lacustres ou marinhos, como também em materiais residuais em áreas abaciadas e 

depressões.  
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Figura 23: Gleissolo identificado na área. 
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Figura 24: Classes de solos identificadas na Gleba de estudos. 

3.1.2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

O Grupo Paranoá corresponde a uma sequência psamo-pelito-carbonatada que 

está exposta desde o Distrito Federal até o sul do Estado de Tocantins. O Grupo Paranoá 

representa uma sequência de preenchimento de bacia de primeira ordem que se estende 

para o interior do Cráton e que é recoberta por unidades do Grupo Bambuí (Braun et al. 

1993; Teixeira et al. 1993, Martins-Neto 2009). Em função de variações ambientais e 

paleogeográficas, a estratigrafia do Grupo Paranoá apresenta variações laterais e 

verticais quando comparada às várias localidades de exposição da sequência. Contudo, 

Faria (1995) propõe uma estratigrafia integrada que pode ser correlacionada 

regionalmente na porção mais externa da Faixa Brasília. As unidades foram 

denominadas informalmente por letras-código da base para o topo: SM, R1 , Q1 , R2 , 
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Q2 , S, A, R3 , Q3 , R4 e PC. Campos et. al., 2013, formaliza as unidades e atribui a 

seguinte correlação: 

Quadro 4 : Formalização da estratigrafia do Grupo Paranoá para a área-tipo de Alto Paraíso de 
Goiás-Distrito Federal. Fonte: Campos et.al. 2013 

Denominação Informal Nome da Formação Sigla 

Unidade PC Formação Córrego do 
Barreiro 

MNPpacb 

Unidade R4 Formação Córrego do 
Sansão 

MNPpacs 

Unidade Q3 Formação Ribeirão 
Contagem 

MNPparc 

Unidade R3 Formação Serra da 
Meia Noite 

MNPpasmn 

Unidade A Formação Ribeirão do 
Torto 

MNPpart 

Unidade S Formação Ribeirão 
Piçarrão 

MNPparp 

Unidade Q2 Formação Serra do 
Paranã 

MNPpasp 

Unidade R2 Formação Serra 
Almécegas 

MNPpasa 

Unidade Q1 Formação Serra da Boa 
Vista 

MNPpabv 

Unidade R1 Formação Córrego 
Cordovil 

MNPpacc 

Unidade SM Formção Ribeirão São 
Miguel 

MNPparsm 

Na área em estudo foram visualizados aforamentos de quartzito na porção sudoeste da 

área que, de acordo com as publicações científicas e estudos de escala regional, 

indicaram a Formação Ribeirão Contagem (unidade informalmente denominada 

MNPpq3). A Formação Ribeirão Contagem é caracterizada por quartzitos finos a médios, 

brancos ou cinza claro (cinza escuro quando frescos), bem selecionados, maturos 

mineralogicamente, em geral muito silicificados e, onde se encontram menos 

recristalizados, mostram grãos arredondados. Seu aspecto maciço é constante na 

maioria das exposições, sendo atribuído à intensa silicificação. 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 (Freitas-

Silva & Campos 1998).  



 

Página 52 de 266 

 

Figura 25: Afloramentos de Quartzito da Formação Ribeirão Contagem identificados na porçao 
sudoeste da área. 

Na porção centro-oeste e marcando o sopé da encosta existente na área são 

visíveis ou identificáveis afloramentos rochosos da Formação Córrego Sansão do Grupo 

Paranoá (informalmente denominada MNPpr4, unidade metarritmito argiloso). Essa 

unidade é representada por metarritmitos homogêneos com intercalações centimétricas 

regulares de metassiltitos, metalamitos e quartzitos finos que apresentam coloração 

cinza, amarelada, rosada ou avermelhada em função dos diferentes graus de 

intemperismo. Raros bancos (de 0,5 até 1,0 m) de metassiltitos maciços amarelados ou 

rosados e de quartzitos finos, feldspáticos e rosados ocorrem localmente, quebrando a 

regularidade das camadas rítmicas centimétricas. 
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Figura 26: Afloramento da Formação Córrego do Sansão identificado na porção centro-oeste 
da área 

Marcando as porções mais baixas do terreno, especificamente na porção leste, 

identifica-se por meio de dados secundários o Grupo Canastra de idade Meso-
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Neoproterozóica com sua unidade MNPcmo marcada Filitos, cloritas filitos, quartzo 

filitos, fengita clorita-filitos e lentes de quartzitos. 

 

   

Figura 27: Contexto geológico local. 

3.1.3  CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

Segundo Novaes Pinto (1985ª), o Distrito Federal é composto por 12 unidades 

geomorfológicas definidas segundo a caracetrização morfologica e da paisagem. Essas 

12 unidades são agrupadas em três paisagens (Macrounidades) assim 

compartimetadas: 
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Quadro 5: Compartimentação Geomorfólica do Distrito Federal. 

 

A microbacia onde o empreendimento se encontra envolve duas dessas unidades 

geomorfológicas, Chapada de Brasília e Região Dissecada de Vale do Curso Superior 

do Rio São Bartolomeu. 

A Chapada de Brasília apresenta direção SO-NE em cotas altimétricas entre 1000 

e 1200 metros, é modelada em Quartzito e Ardósia da Unidade Paranoá. Sua gênese 

está associada ao Etchplano Paleogênico e sua superfície é recoberta por laterira 

vesicular e latossolos vermelhos. Nas enconsta retilíneas com declividade inferior a 5% 

encontram-se depósitos coluviais de material concrecionário e fragmentos de quartzito. 

A Região Dissecada de Vale do Curso Superior do Rio São Bartolomeu é formada 

em área de quartzitos e fiflitos do grupo canastra. Carcateriza-se por intensa dissecação 

em rochas filitosas, e pela presença de solos cambissolos. O vale comumente é 

delimitado por encostas íngremes com aclives de 10-20%, havendo algumas porções 

localizadas com limites em encostas mais suaves variando de 5 a 10%. Nos vales dos 

tributários do rio são Bartolmeu, com padrão dendrítico de drenagem, as encostas 

apresentam perfil convexo-côncavo, caracterizando as influências das altenâncias 

climáticas pleistoscenicas na sua evoluçõa. Alguns vales exibem retomada de erosao 
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fluvial, com surgimento de veredas embutidas e anfiteatros suspensos nas zonas de 

surgência. 

Na Area Diretamente Afetada observa-se um relevo elevado na porção oeste que 

marca a transição do Chapada de Brasília para o a Região Dissecada de Vale. Assim, 

são verificadas distintas formas de relevo, marcados por encostas de morros e planícies 

de baixadas. As encostas apresentam declividades variadas, apresentando situações 

em que os aclives são suaves -10% e aclives ingremes com declividade superior a 30%. 

Todas as situação de aclives acentuados são marcados pela presença de concreções 

ferruginosas e quartzitos silicificados, o que traz estabilidade para as encostas e reduz 

os riscos de desmoronamentos. 

Como não existem cursos d´agua na poligonal de estudo, não são verificados 

vales ou canais marcados pela hidrografia. Assim, basicamente o terreno é marcado 

pelas encostas suaves de porções mais elevados do terreno e por uma planície que 

ocupa mais de 50% da área de interesse. Portanto, mais de 50% da área apresenta 

declividade inferior a 15% e cerca de 90% apresenta relevo com declividade inferior a 

30%, conforme demonstrado na figura abaixo. 

Diante de todo o exposto e de maneira sumária, a morfologia do terreno onde se 

insere a Gleba é representada por um Plano Elevado limitado por uma Rampa Íngreme 

que se encerra no Vale Dissecado que marca as porções menos elevadas no território 

da Propriedade. 
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Figura 28: Compartimentações geomorfológicas da área de estudo. 

 

Figura 29: Porções do terreno com declividade superior a 30%. 
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3.1.4 SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO 

A erosão é causada pela perda diferenciada de solo em função de sua 

variabilidade (Alvarenga e Souza,1997), sendo que as taxas de perdas vão depender de 

sua susceptibilidade à erosão.  

A predisposição do solo á erosão refere-se ao efeito integrado dos processos que 

regulam a infiltração de água e a resistência do solo à desagregação e transporte de 

partículas (LAL, 1988).  

No que se refere à sua susceptibilidade de erosão existe a correlação com 

elementos externos tais como a ação da água, geralmente associada ao seu escoamento 

superficial, intensificado pela condição de declividade do terreno uma vez que quanto 

maior a declividade, maior a velocidade do run off e, portanto, os efeitos da água sobre 

a estrutura do solo.  

Da mesma forma, o substrato rochoso quando aflorado em terrenos de alta 

declividade se sujeitam à ação da água que agirá com maior ou menor velocidade em 

virtude da inclinação do terreno. 

3.1.4.1 Metodologia 

Para a realização da análise de susceptibilidade à erosão foram utilizadas como 

base as seguintes informações: 

• Base cartográfica em escala 1:10.000. 

• Curvas de nível. 

• Declividade. 

• Mapeamento de uso e ocupação do solo 

• Mapeamento pedológico (Mapa Pedológico do Distrito Federal de autoria 

da Embrapa na escala de 1:100.000 e mapeamento de campo) 

De posse das informaçoes extraídas desses documentos e estudos, estabeleceu-

se os pesos para cada um dos temas de acordo com a expectativa de grau de 

susceptibilidade à erosão que os mesmos possam representar. 
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Cada agente participativo dessa analise foi dividido em classes de 

susceptibilidade, de acordo com sua estrutura e vulnerabilidade ao movimento de massa. 

As classes receberam valores de peso de 1 (um) a 5 (cinco), dependendo da intensidade 

do risco. Quanto menor o valor da classe, menor será o risco e seu peso. 

➢ Tipos de Solo 

O Quadro 6 apresenta o resumo da fragilidade dos tipos de solo à erosão e os 

pesos associados. 

Quadro 6 – Fragilidade dos tipos de solo 

Tipo de Solo Pesos 

Gleissolos – fraca permeabilidade e textura argilosa média 1 

Argissolos e Neossolos Flúvicos – moderada permeabilidade e textura 
argilosa 

2 

Latossolos e Nitossolos – boa permeabilidade e textura argilosa 
Plintossolos – fraca permeabilidade e textura média a arenosa 

3 

Cambissolo – moderada permeabilidade e textura média a arenosa 4 

Neossolos Quartzarênicos – acentuadamente drenado e textura arenosa 5 

➢ Declividade 

O relevo é o conjunto de formas que modela a superfície da crosta terrestre. De 

acordo com a Embrapa (1999), o relevo pode ser classificado em função da declividade, 

do comprimento da encosta e da configuração superficial dos terrenos, que afetam as 

formas topográficas de áreas de ocorrência das unidades de solo. A classificação de 

declividades, de acordo com a Embrapa, está apresentada no Quadro 7. 

Quadro 7 – Classificação de Declividades 
Classes de Declividades Tipo de Relevo 

0 – 3% Relevo Plano 

3 – 8% Relevo Suave Ondulado 

8 – 20% Relevo Ondulado 

20 – 45% Relevo Forte Ondulado 

45 – 75% Relevo Montanhoso 

> 75% Relevo Escarpado 

O mapa de declividade foi obtido a partir do Modelo Digital do Terreno (MDT) com 

as curvas de níveis, e as classes de declividade foram definidas segundo o tipo de relevo 

existente.  

O volume e a velocidade das enxurradas estão diretamente relacionados ao grau 

de declividade do terreno (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1999). Quanto mais íngreme 



 

Página 60 de 266 

for a encosta, mais sujeita será ao desenvolvimento de processos erosivos lineares do 

tipo sulcos e ravinas, que em geral, potencializam o desencadeamento de processos de 

movimento de massa. 

O Quadro 8 apresenta os pesos atribuídos às diferentes classes de declividade. 

Quadro 8 – Ponderação aplicada às diferentes declividades 
Declividade Pesos 

0 – 3% 1 

3 – 8% 2 

8 – 20% 3 

20 – 45% 4 

> 45% 5 

➢ Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal 

Para esta etapa, utilizou-se o mapa de uso e ocupação do solo gerado a partir de 

informações obtidas em campo e da classificação das imagens na identificação da 

cobertura vegetal, do uso e da ocupação, existente e praticada na área. 

Segundo Guerra (1998), a cobertura vegetal e, consequentemente, os usos 

aplicados ao solo influem nos processos erosivos através dos efeitos espaciais da 

cobertura, dos efeitos na energia cinética da chuva e através do seu poder de formação 

do húmus, que por sua vez age no teor e estabilidade dos agregados. A densidade 

espacial da cobertura vegetal é fundamental na redução do impacto das gotas de chuva, 

interceptando-as e diminuindo a velocidade com a qual elas chegam, impedindo, dessa 

forma uma maior remoção do solo. Enquanto que diferentes tipos de uso acarretam 

diferentes tipos de compactação, a supressão da cobertura vegetal atribui um maior 

potencial de desencadear processos erosivos. 

Desse modo, levando-se em conta tanto o fator cobertura vegetal e uso do solo 

como a relação esperada entre as perdas de solo em um terreno natural, urbanizado, 

agricultado e em um terreno desprotegido, obtemos a ponderação do Quadro 9. 

Quadro 9 – Ponderação aplicada aos tipos de cobertura vegetal e uso do solo 
Cobertura Vegetal e Uso Do Solo Pesos 

Vegetação natural/ Reflorestamento 1 

Chácaras/ Aglomerados Agro-Urbanos 2 

Agricultura Intensiva/ Pastagem/ Pecuária 3 

Áreas Urbanizadas 4 

Solo exposto/ Áreas Mineradas 5 

➢ Intervalo e Classe de Risco à Erosão Resultante 
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Com a identificação dos comportamentos gerais que se tem com a atuação 

desses determinados agentes e lançados os pesos, a interação desses elementos 

resulta na seguinte equação e nos respectivos intervalos:  

𝑅𝐸 =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

3
 

Onde: 

RE – Risco à Erosão; 

A – Tipo de Solo; 

B – Declividade; 

C – Uso e ocupação. 

Assim, de acordo com o Quadro 10 relacionam-se os resultados aos respectivos 

intervalos:  

Quadro 10 – Intervalos para classificação quanto ao Risco à Erosão 
Risco à Erosão Intervalos 

Risco Baixo 1 – 2 

Risco Moderado 2 – 3 

Risco Alto 3 – 4 

Risco Muito Alto 4 – 5 
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Figura 30: Susceptibilidade á erosão. 

Como pôde ser visto, as áreas com maior potencial de susceptibilidade à erosão 

estão correlacionadas com as áreas de maior declividade que comumente expõem os 

afloramentos rochosos e os solos de perfis mais delgados (Cambissolos e neossolos). 

Sendo assim, os mais suscetíveis aos efeitos da velocidade da água de escoamento 

superficial. 

Pelo exposto, essas áreas mais susceptíveis à erosão devem ter atenção 

dedicada na implantação do sistema de drenagem pluvial, manutenção da vegetação e 

ocupações planejadas. 

3.1.5 CONTEXTO HIDROGEOLOGICO 

No Distrito Federal a ocorrências das águas subterrâneas estão definidas em dois 

Domínios; O de Domínio Poroso (Domínio de Águas Rasas), compreendido pelo extrato 

composto pelos solos e rochas alteradas, também definidos como Aquíferos 

Intergranulares e o Domínio Fraturado (Domínio de Águas Profundas) definido pelos 
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depósitos de águas interiores ao substrato rochoso profundo (rochas: arenosas, 

argilosas ou carbonáticas). 

No Distrito Federal o Domínio Poroso é constituído por quatro sistemas: 

Tabela 1: Resumo da classificação dos domínios porosos dos aquíferos do Distrito Federal: 
Fonte: adaptado de Campos & Freitas-Silva (1999). 

DOMÍNIO SISTEMA SUBSISTEMA VAZÃO 
MÉDIA 
(m³/h) 

SOLO 
DOMINANTE 

POROSO P1 ----- 0,8 Latossolos 
arenosos e 
neossolos 

quartzarenicos 

P2 ----- 0,5 Latossolos 
argilosos 

P3 ----- 0,5 Plintossolos e 
Argissolos 

P4 ----- 0,3 Cambissolo e 
Neossolo litólico 

Para o sistema fraturado a classificação dos sistema e subsotemas do DF estão 

reacionados a compartimentação geológica e segue a seguinte nomenclatura: 

Tabela 2: Resumo da classificação doo domínios Fraturados e Físsuro-carsticos dos aquíferos 
do Distrito Federal: Fonte: adaptado de Campos & Freitas-Silva (1999). 

DOMINIO SISTEMA SUBSISTEMA VAZÃO 
MÉDIA 
(m³/h) 

LITOTIPO 
DOMINANTE 

FRATURADO Paranoá S/A 12,5 Metassiltitos 

A 4,5 Ardósias 

R3/Q3 12,0 Quartzitos e 
metarritmitos 

arenosos 

R4 6,5 Metarritmitos 
argilosos 

Canastra F 7,5 Filitos micáceos 

Bambuí ----- 6,0 Siltitos e 
arcóseos 

Araxá ----- 3,5 Mica Xistos 

FÍSSURO-
CÁRSTICO 

Paranoá PPC 9,0 Metassiltitos e 
lentes de 

mármores. 
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Canastra F/Q/M 33,0 Calcifilitos, 
quartzitos e 
mármores 

No que se refere a área de estudo verifica-se a predominância do sistema P4 do 

aquífero poroso, com participação do Sistema P1 nas áreas mais planas.  

No que tange os aquíferos profundos a área tem participação do Dominio Fissuro-

Cárstico, Sistema Canastra; e Dominio Fraturado, Sistema Paranoá, Subsistema R4. 

O Subsistema R3 / Q3 é o que apresenta as melhores médias de vazões 12,2 

m³/h, com alta incidência de poços produtivos e de boa vazão perene. Trata-se de 

aquíferos descontínuo com extensão lateral variável, livres ou confinados e 

condutividade hidráulica média. 

O Subsistema R4 apresenta vazões médias de 6,5 m³/h, sua vazão inferior ao 

Subsistema R3/Q3 se deve pela menor densidade de fraturas e em menor grau de 

interconexão. São Aquíferos restritos lateralmente, descontínuos, livres e condutividade 

hidráulica baixa. 

 O Subsistema F Canastra apresenta, vazões médias reduzidas, em geral menor 

que de 7 m3 /h, não sendo rara a incidência de poços com baixas vazões. A reduzida  

densidade de fraturas abertas, devido a alta plasticidade da rocha, dificulta a 

permanência dos espaços secundários. O relevo em geral acidentado, associado a solos 

pouco profundos e pouco permeáveis, dificultam a infiltração e a recarga do aqüífero. 
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Figura 31: Contexto Hidrogeológico local 

3.1.6  SONDAGENS E ENSAIOS  

Para verificação da taxa de permeabilidade da área de estudo foram realizados 4 

ensaios de percolação de água de acordo com a Norma ABNT NBR -13.969, optou-se 

por esses método ao invés do Open and Role uma vez que devido a previsão de ser 

adotado o esgotamento por meio de Fossa Séptica, esse método é o normativamente 

aceito para a sua avaliação de viabilidade, assim o ensaio se torna mais preciso e mais 

adequado para a questão. 

Os ensaios foram realizados em 3 profundidades distintas, 1,50m, 2,00m, 2,50 m, 

uma vez que nehuma fossa será construída a menos de 1,50 metros de profundidade, 

sendo dispensada a avaliação em profunidades menores. Contudo para o ponto nº 1 

(intereferindo com o Quartzito silicificado) a profundidade máxima atingida pelo 

equipamento foi 1,30m, sendo nesse ponto estudada a profundidade de 0,50m, 1,00m e 

1,30 m, uma vez havendo a possibilidade de implantação de trincheiras de infiltração. 

Os resultados estão indicados na figura a seguir e os laudos encontram-se no 

(Anexo J) 
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Figura 32:  Disposição dos ensaios de infiltração. 

Por terem sido executados em novembro de 2021, foram realizados no período 

chuvoso. Por essa razão e para o propósito que foram realizados, entende-se ser 

suficiente apenas uma campanha, uma vez que a estação chuvosa já apresenta 

resultados para o solo em sua condição de saturação, portanto assegurando o índice de 

infiltração e as taxas mais severas de permeabilidade e consutividade hidráulica. 

3.1.7 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA; 

Uma vez que ainda não foram concedidas as outorgas prévias para perfuração 

dos poços tubulares profundos, solicitadas por meio do processo 00197-00000477/2022-

40, ainda não foi possível caracterizar qualitativamente a água subterrânea do local com 

dados primários. Em consulta ao processo SEI referente à essas outorgas, já existe 

parecer favorável para concessão de outroga prévia com vistas a perfuração de poços 

tubulares profundos para o projeto de abastecimento de água do empreendimento, o que 

permitirá futuramente a demonstração dos resultados quantitativos e qualitativos. 
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3.1.8  IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

Na área não foram identificados córregos ou nascentes de água, contudo foi 

identificado um canal de irrigação que intercepta a gleba, seccionando-a. Esse canal 

percorre as cotas de nível 1055 a 1016 e devido a posição de seu leito não se configura 

um curso d’água. Observa-se que o canal não percorre perpendicularmente as curvas 

de nível, mas sim uma trajetória retilínea e suavemente diagonal às curvas. Possui leito 

de aproximadamente 60 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade, 

construído manualmente em solo, sob rocha e com sacos de rafia. 

Além das feições de campo, foram utilizadas fotos aéreas disponibilizadas pelo 

banco de dados da SEDUH que retratam a área nos anos de 1965 e 1978. Essas fotos 

aéreas comprovam que a área não possui recursos hídricos superficiais naturais, como 

poderá ser visto a seguir. 

 
Figura 33: Foto área do ano 1965. Ao Norte o Ribeirão Cachoeirinha. Fonte: Seduh. 
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Figura 34: Foto aérea do ano 1978. Fonte: Seduh. 

 

Figura 35: Conformação dos percursos do canal de irrigação. 
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Figura 36: Conformação do percurso do Canal de Irrigação. 
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Figura 37: Extensão do Canal de irrigação. Aproximadamente 5,8 kilômetros. Fonte: Imagem 
Google Earth. 

 

Figura 38: Trajeto do Canal de irrigação na área. Fonte: Imagem Google Earth. 

Para o canal de irrigação foi avaliada a qualidade de suas águas por meio de 

análise físico química e bacteriológica. Por se tratar de área que ainda resguarda as 
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características rurais, buscou-se também a análise no que concerne a possível 

contaminação por agrotóxicos devido a possível apicação em propriedades vizinhas e/ou 

situadas a montantes. Nesse caso foram avaliados os organoclorados, fosfarados e 

nitratos mais significativos e com maior presença nas fórmulas de agrotóxicos 

licenciados no Brasil pelo Ministério da Agricultura. 

 
Figura 39: Localização dos pontos de coleta de água no Canal de Irrigação. Fonte: Google 

Earth. 

Os resultados das análises químicas realizadas nos dois pontos amostrados estão 

tabulados a seguir com os respectivos limites normativos. 
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Ponto Canal Montante 

Constituintes Inorgânicos não metálicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Nitrato 1,00 mg/L 

(como N) 

25/02/2022 Max. 10,0 mg/L 0,20 mg/L 

Nitrogenio Amoniacal 

Total 

1,3 mg/L 25/02/2022  0,015 mg/L 

Cloreto Total 0,3 mg/L 25/02/2022 Max. 250 mg/L 0,100 mg/L 

Fluoreto Total 0,03 mg/L 25/02/2022 Max. 1,4 mg/L 0,02 mg/L 

Oxigenio Dissolvido 7,50 mg/L 25/02/2022 Min 5,00 mg/L 1,00 mg/L 

pH 6,61 25/02/2022 6,0 a 9,0 2,0 - 12,00 

 

Constituintes Inorgânicos não metálicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

DBO 5 <3,00 mg/L  25/02/2022 Max. 5,0 mg/L 3,0 mg/L 

DQO 5 mg/L 25/02/2022 NA 3,0 mg/L 

Óleos e Graxas 26,00 mg/L 25/02/2022 NA 5,0 mg/L 

 

Microbiológicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Coliformes 

Termotolerantes 

4,9 x 10¹ NMP/ 

100ml 

25/02/2022 Max. 1000,0 

NMP/100mL 

1,8 

NMP/100mL 

Coliformes Totais 7,9 x 10¹ NMP/ 

100ml 

25/02/2022 NA 1,8 

NMP/100mL 
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Propriedades Físicas e Agregados 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Cor verdadeira 6 Pt/CO 

(mg/Pt/L 

25/02/2022 Max. 75 mg/Pt/L 1 Pt/CO 

(mg/Pt/L 

Turbidez 2,01 UNT 25/02/2022 Max. 100 UNT 0,34 UNT 

Sólidos dissolvidos totais 64 mg/L 25/02/2022 Max. 500 mg/L 10 mg/L 

 

Organoclorados 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Glifosato <25,00 µg/L 25/02/2022 Max. 65 µg/L 25,00 µg/L 

Terbufós 0,00 µg/L 25/02/2022 NA 1,00 µg/L 

Melationa <0,050 µg/L 25/02/2022 Max. 0,1 µg/L 0,050 µg/L 

Acefato <1,00 µg/L 25/02/2022 NA 1,00 µg/L 

Clorpirifós <0,50 µg/L 25/02/2022 NA 0,50 µg/L 

Pesticidas 

Organofosfarados e 

carbamatos totais 

<0,0050 µg/L 25/02/2022 NA 0,0050 µg/L 

1,1,2 Tricloroeteno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,03 mg/L 2,00 µg/L 

1,1 Dicloroeteno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,003 mg/L 2,00 µg/L 

1,2 Dicloroetano <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,01 mg/L 2,00 µg/L 

Benzeno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,005 mg/L 2,00 µg/L 

Cloreto de Metileno 

(Diclorometano) 

<2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,02 mg/L 2,00 µg/L 

Etilbenzeno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 90 mg/L 2,00 µg/L 

Ponto Canal Jusante 

Constituintes Inorgânicos não metálicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 
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Nitrato 0,70 mg/L 

(como N) 

25/02/2022 Max. 10,0 mg/L 0,20 mg/L 

Nitrogenio Amoniacal 

Total 

2,2 mg/L 25/02/2022  0,015 mg/L 

Cloreto Total 0,5 mg/L 25/02/2022 Max. 250 mg/L 0,100 mg/L 

Fluoreto Total 0,05 mg/L 25/02/2022 Max. 1,4 mg/L 0,02 mg/L 

Oxigenio Dissolvido 7,99 mg/L 25/02/2022 Min 5,00 mg/L 1,00 mg/L 

pH 6,51 25/02/2022 6,0 a 9,0 2,000-12,00 

 

Constituintes Inorgânicos não metálicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

DBO 5 <3,00 mg/L  25/02/2022 Max. 5,0 mg/L 3,0 mg/L 

DQO 5 mg/L 25/02/2022 NA 3,0 mg/L 

Óleos e Graxas 24,13 mg/L 25/02/2022 NA 5,0 mg/L 

 

Microbiológicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Coliformes 

Termotolerantes 

1,4 x 10² NMP/ 

100ml 

25/02/2022 Max. 1000,0 

NMP/100mL 

1,8 

NMP/100mL 

Coliformes Totais 2,2 x 10² NMP/ 

100ml 

25/02/2022 NA 1,8 

NMP/100mL 

 

Propriedades Físicas e Agregados 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Cor verdadeira 8 Pt/CO 

(mg/Pt/L 

25/02/2022 Max. 75 mg/Pt/L 1 Pt/CO 

(mg/Pt/L 
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Turbidez 1,97 UNT 25/02/2022 Max. 100 UNT 0,34 UNT 

Sólidos dissolvidos totais 62 mg/L 25/02/2022 Max. 500 mg/L 10 mg/L 

 

Organoclorados 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Glifosato <25,00 µg/L 25/02/2022 Max. 65 µg/L 25,00 µg/L 

Terbufós 0,00 µg/L 25/02/2022 NA 1,00 µg/L 

Melationa <0,050 µg/L 25/02/2022 Max. 0,1 µg/L 0,050 µg/L 

Acefato <1,00 µg/L 25/02/2022 NA 1,00 µg/L 

Clorpirifós <0,50 µg/L 25/02/2022 NA 0,50 µg/L 

Pesticidas 

Organofosfarados e 

carbamatos totais 

<0,0050 µg/L 25/02/2022 NA 0,0050 µg/L 

1,1,2 Tricloroeteno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,03 mg/L 2,00 µg/L 

1,1 Dicloroeteno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,003 mg/L 2,00 µg/L 

1,2 Dicloroetano <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,01 mg/L 2,00 µg/L 

Benzeno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,005 mg/L 2,00 µg/L 

Cloreto de Metileno 

(Diclorometano) 

<2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,02 mg/L 2,00 µg/L 

Etilbenzeno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 90 mg/L 2,00 µg/L 

 

Como pôde ser visto, todos os parâmetros analisados atendem a Resolução do 

CONAMA nº 357 aplicavel e considerado para rios de Classe 2. Assim, a água do canal 

demonstra excelente qualidade e não se apresenta contaminada por qualquer agente 

externo. Esses dados deverão ser utilizados para as campanhas do programa de 

monitoramento e qualidade dos recursos hídricos a serem detalhados em fase de 

Licença de Instalação, nos PBAs associados ao Plano de Controle Ambiental da obra. 
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3.1.9 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS 

EXISTENTES; 

No local não foram identificados processos erosivos, depósitos (clandestinos ou 

não) de lixo e entulho, depósitos de produtos químicos ou registros de derramamentos. 

A única alteração ao ambiente natural foi a remoção da vegetação para a o 

desenvolvimento de atividades agropastoris, um uso legítimo para a área, e a realização 

de escavações para a construção de tanques de psicultura que não foram efetivamente 

concretizadas. 

 

Figura 40: Antigo tanque de psicultura já recoberto por vegetação. 
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Figura 41: Bacia de detenção de água de chuva. 
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Figura 42: Localização dos tanques de psicultura em marrom. Em azul uma bacia de detenção 
de águas pluviais. 

3.1.10 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DO CORPO HÍDRICO RECEPTOR DE 

ÁGUAS PLUVIAIS 

O Ponto de lançamento de águas pluvias projetado ocorrerá no Riberião 

Cachoeirinha, próximo a ponte em rodovia de terra, a jusante do povoado Nova Bethânia. 

Não está sendo projetado lançamento de esgotos domésticos pelo empreendimento, 

sendo o esgotamento realizado por fossas sépticas. 

Para análise qualitativa do corpo hídrico no ponto projetado para lançamento de 

águas pluviais foram selecionados os parâmetros de Água Doce de Classe II de acordo 

com Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, por meio da Resolução nº 02, 

de 17 de dezembro de 2014, que aprova o enquadramento dos corpos de água 

superficiais do Distrito Federal em classes, segundo os usos preponderantes, o Ribeirão 

Cachoeirinha está enquadrado como de Classe 2 de acordo com a Resolução CONAMA 

nº 357/2005. 
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Como a área de contribuição e atendimento do canal resguarda características 

rurais, buscou-se também a análise no que concerne as possíveis contaminações por 

agrotóxicos, devido a sugestiva aplicação em propriedades vizinhas e/ou situadas a 

montante. Nesse caso foram avaliados os compostos organoclorados, fosforados e 

nitratos mais significativos e com maior presença nas fórmulas de agrotóxicos 

licenciados no Brasil pelo Ministério da Agricultura (Anexo K). 

 

Figura 43: Lacalização do ponto de coleta no Ribeirão Cachoeirinha. Ponto projetado para o 
lançamento de águas pluviais do empreendimento. 
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Figura 44: Ilustração da coleta e do ponto situado no lançamento de águas pluviais projetado. 

 

Constituintes Inorgânicos não metálicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Nitrato 0,80 mg/L (como 

N) 

25/02/2022 Max. 10,0 mg/L 0,20 mg/L 

Nitrogenio Amoniacal Total 1,9 mg/L 25/02/2022  0,015 mg/L 

Cloreto Total 1,6 mg/L 25/02/2022 Max. 250 mg/L 0,100 mg/L 

Fluoreto Total 0,03 mg/L 25/02/2022 Max. 1,4 mg/L 0,02 mg/L 

Oxigenio Dissolvido 7,58 mg/L 25/02/2022 Min 5,00 mg/L 1,00 mg/L 

pH 6,12 25/02/2022 6,0 a 9,0 2,000-12,00 
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Constituintes Inorgânicos não metálicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

DBO 5 <3,00 mg/L  25/02/2022 Max. 5,0 mg/L 3,0 mg/L 

DQO 8 mg/L 25/02/2022 NA 3,0 mg/L 

Óleos e Graxas 30,38 mg/L 25/02/2022 NA 5,0 mg/L 

 

Microbiológicos 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Coliformes 

Termotolerantes 

22 x 10² NMP/ 

100ml 

25/02/2022 Max. 1000,0 

NMP/100mL 

1,8 

NMP/100mL 

Coliformes Totais 5,4 x 10² NMP/ 

100ml 

25/02/2022 NA 1,8 

NMP/100mL 

 

Propriedades Físicas e Agregados 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Cor verdadeira 13 Pt/CO 

(mg/Pt/L 

25/02/2022 Max. 75 mg/Pt/L 1 Pt/CO 

(mg/Pt/L 

Turbidez 12,1 UNT 25/02/2022 Max. 100 UNT 0,34 UNT 

Sólidos dissolvidos totais 66 mg/L 25/02/2022 Max. 500 mg/L 10 mg/L 
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Organoclorados 

Análise Resultado Data Resolução 

CONAMA nº 

357, de 17 de 

março de 2005 

LQ 

Glifosato <25,00 µg/L 25/02/2022 Max. 65 µg/L 25,00 µg/L 

Terbufós 0,00 µg/L 25/02/2022 NA 1,00 µg/L 

Melationa <0,050 µg/L 25/02/2022 Max. 0,1 µg/L 0,050 µg/L 

Acefato <1,00 µg/L 25/02/2022 NA 1,00 µg/L 

Clorpirifós <0,50 µg/L 25/02/2022 NA 0,50 µg/L 

Pesticidas 

Organofosfarados e 

carbamatos totais 

<0,0050 µg/L 25/02/2022 NA 0,0050 µg/L 

1,1,2 Tricloroeteno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,03 mg/L 2,00 µg/L 

1,1 Dicloroeteno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,003 mg/L 2,00 µg/L 

1,2 Dicloroetano <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,01 mg/L 2,00 µg/L 

Benzeno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,005 mg/L 2,00 µg/L 

Cloreto de Metileno 

(Diclorometano) 

<2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 0,02 mg/L 2,00 µg/L 

Etilbenzeno <2,00 µg/L 25/02/2022 Max. 90 mg/L 2,00 µg/L 

Como pôde ser visto, todos os parâmetros analisados atendem a Resolução do 

CONAMA nº 357 aplicavel para águas doces de Classe 2. Assim, a água do Ribeirão 

Cachoeirinha demonstra excelente qualidade no ponto amostrado e não se apresenta 

contaminada por quanquer agente externo. Esses dados deverão ser utilizados para as 

campanhas do programa de monitoramento e qualidade dos recursos hídricos a serem 

detalhados em fase de Licença de Instalação nos PBAs associados ao Plano de Controle 

Ambiental da obra. 

3.2 MEIO BIÓTICO 

3.2.1 FLORA 

A poligonal do empreendimento abarca uma área total de 38,81 ha, no qual 30,44 

hectares serão utilizados para a implantação do empreendimento. As áreas 

remanescentes de vegetação passíveis à supressão para fins da instalação do 

parcelamento urbano alvo principal do presente estudo, ocupam uma área total de 21,05 

hectares. Além desta, foi registrada uma área de 9,55 ha ocupados por áreas 

antropizadas contendo árvores isoladas, que em conjunto com a área de remanescentes, 
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serão a área alvo do requerimento de ASV. As demais áreas da propriedade, equivalente 

a 8,38 hectares serão mantidas e destinadas ao uso como áreas verdes. 

A partir do mapeamento das classes de uso e ocupação do solo na área da 

propriedade evidenciou-se vegetação nativa do bioma Cerrado (Cerrado Rupestre, 

Cerrado Sentido Restrito (Ralo e Típico), Cerradão (Encosta e Baixada) além de áreas 

antropizadas, cuja vegetação original encontra-se descaracterizada. O acesso a área do 

empreendimento pode-se dá a partir da BR-251, pista sentido Brasília-Unaí, na altura do 

KM-73, virar à direita para entrada do Núcleo Rural Nova Betânia e seguir por 

aproximadamente 1,5 km, cuja entrada encontra-se à direita, ou a partir da DF-140, na 

altura do KM-04, virar à esquerda pela estrada de chão e seguir reto por 

aproximadamente 880 metros até a entrada da propriedade. 

3.2.1.1 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, bem como 

quantitativamente, por meio do cálculo das estimativas do volume de material lenhoso 

para as formações florestais e savânicas ocorrentes nas áreas passíveis a supressão de 

vegetação na área do empreendimento. 

3.2.1.2 Metodologia 

Para obter os parâmetros qualitativos e quantitativos da vegetação da área em 

estudo, 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; produção do Relatório de 

Inventário Florestal. 

Durante a fase de planejamento, a coordenação técnica dos estudos 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 
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ortorretificadas; contratação e treinamento de profissionais competentes para os serviços 

de campo; e, levantamento dos materiais de campo. 

O treinamento das equipes consistiu na explanação da metodologia a ser seguida, 

esclarecendo funções e responsabilidades, bem como medidas de segurança do 

trabalho e padronização da coleta de dados em GPS, planilhas de campo e do material 

botânico. Em seguida, as equipes procederam à 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, um 

GPS de navegação Garmin GPSmap 62 sc, além de planilhas para anotação das 

informações coletadas. As atividades realizadas na etapa de coleta de dados serão mais 

bem detalhadas no item 3.2.1.2.2. 

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 taxionômica 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 

APG IV – Angiosperm Phylogeny Group (2016), na qual as espécies foram classificadas 

ao nível de família botânica, gênero, espécie e nome comum. 

O processamento de dados do levantamento florístico e fitossociológico, da 

estrutura horizontal da vegetação, dos índices de diversidade, dos cálculos do volume, 

bem como a avaliação estatística do processamento dos dados, foi realizado com o 

auxílio do software Excel®. 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. 
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3.2.1.2.1 Mapeamento E Levantamento Da Vegetação 

Para a realização da caracterização e do mapeamento da vegetação da área 

passível do levantamento, foram analisadas Ortofotos georreferenciadas no Sistema de 

Projeção Cartográfica (UTM) Fuso 23 Sul. Para a elaboração do mapeamento o DATUM 

e o sistema de coordenadas utilizados foram o SIRGAS 2000 UTM Zona 23S. Após 

definição do limite da área de estudo, foram determinadas em ambiente SIG as tipologias 

de vegetação e fitofisionomias. Os resultados obtidos foram comparados e ajustados 

com as informações adquiridas durante a coleta de dados em campo. 

As fitofisionomias foram delimitadas associando-se as informações do 

geoprocessamento com as obtidas em campo, além da confrontação com a literatura 

técnica aplicada. A identificação das características da vegetação, em especial o relevo 

do terreno, o solo e a disponibilidade hídrica, também foi utilizada como embasamento 

para a classificação das fitofisionomias ocorrentes na área de estudo. Para a 

classificação fitofisionômica da vegetação, utilizou-se a classificação conforme a 

caracterização das fitofisionomias proposta por Ribeiro e Walter (2008), para os tipos de 

vegetação do bioma Cerrado, a qual leva em consideração a florística, a estrutura, as 

formas de crescimento e as mudanças estacionais da vegetação. 

3.2.1.2.2 Coleta De Dados Em Campo 

A coleta de dados em campo referente ao inventário florístico e florestal 

contemplou uma única campanha, considerando apenas o ciclo hidrológico da época 

seca, a qual foi realizada no pico da estação. O trabalho de campo foi realizado nos 

meses de agosto e setembro de 2021, com objetivo de caracterizar, mapear e realizar o 

levantamento da vegetação. 

A equipe de coleta de dados contou com aparelho de navegação GPS da marca 

Garmin, modelo Gpsmap 62sc, câmera fotográfica e mapas em escala contendo os 

detalhes do projeto, com os quais foram registradas as parcelas das áreas passíveis à 

supressão e pontos de especial interesse. 

O aparelho GPS foi alimentado com as informações geográficas dos limites do 

projeto em formato GPX, produzidos a partir do mapeamento prévio contendo o polígono 

do empreendimento e dos estratos da vegetação, compondo a área a ser analisada, 



 

Página 86 de 266 

objeto do inventário florístico e florestal. Os dados e informações inseridos nos aparelhos 

GPS continham os limites externos da área total em estudo, as áreas passíveis a 

supressão, bem como a localização das parcelas sorteadas por estrato, como forma de 

orientar a amostragem da vegetação. 

3.2.1.2.3 Levantamento Da Vegetação 

3.2.1.2.3.1 Amostragem estratificada - Fragmentos de Cerradão, Cerrado Sentido 

Restrito – Típico e Cerrado Rupestre 

A amostragem é imprescindível nos estudos de populações vegetais homogêneas 

e heterogêneas que ocupam vastas áreas, de forma a viabilizar e reduzir o custo logístico 

destes levantamentos. No caso de populações heterogêneas, deve-se utilizar a 

amostragem aleatória estratificada, garantindo que todos os segmentos da população 

sejam representados na amostra, reduzindo a variância dentro dos estratos e 

aumentando a precisão das estimativas. 

A estratificação consiste na identificação da variabilidade da população, 

permitindo a delimitação dos estratos que apresentem variações estruturais. A 

estratificação é utilizada quando a vegetação apresenta alto grau de variabilidade na 

característica de interesse, onde a coleta e o processamento de dados por estratos são 

convenientes para o planejamento e a condução dos trabalhos de campo (SCOLFORO 

& MELLO, 2006). 

Devido às diferenças estruturais e ambientais observadas por meio de 

mapeamento prévio e reconhecimento local nos fragmentos remanescentes de 

vegetação nativa constantes na área do empreendimento, as fitofisionomias registradas 

foram agrupadas em três estratos, sendo estes: Estrato 01 – Cerradão - baixada (E01), 

Estrato 02 – Cerradão - Encosta (E02) e Estrato 03 – Cerrado (E03). 

Considerando as classes de vegetação alvo do inventário florestal amostral, a 

utilização da Amostragem Aleatória Simples não garantiria que todas as áreas e 

segmentos da população avaliada seriam bem representados na amostra. Já a 

amostragem estratificada, possibilita extrair uma amostra que represente os diferentes 

segmentos de uma população para qualquer variável de interesse (SUKHATME, 1984), 

produzindo, frequentemente, estimativas mais precisas dos parâmetros avaliados do que 

uma amostragem aleatória simples (HUSCH et al., 1982). 
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Ante ao exposto, para os fragmentos de vegetação avaliados foi aplicado o 

sistema de amostragem aleatório estratificado, em que foi adotado o método de parcelas 

de tamanho fixo, composto por unidades amostrais de 0,04 hectares (20 m x 20 m) para 

os Estratos 01 e 02, e 0,1 hectares (50 m x 20 m) para o Estrato 03 do levantamento. 

Para o sorteio das parcelas, foi utilizada ferramentas SIG para projeção da grade 

amostral considerando cada tamanho de parcela adotada conforme estrato. A escolha 

por essa metodologia pautou-se na literatura, mais especificamente em IBGE, 2012 e 

Felfili et al. 2005. 

Ao todo foram instaladas 26 parcelas amostrais (8 parcelas no Estrato 01, 9 

parcelas no Estrato 02 e 9 no Estrato 03) perfazendo uma área amostrada de 1,58 ha, 

equivalente a 4,10% de toda a área requerida à supressão na propriedade. Em campo, 

as parcelas foram instaladas com o auxílio de trenas métricas e demarcadas com 

estacas de madeira nos quatro vértices, os quais também foram georreferenciadas com 

o auxílio do aparelho GPS. Cada árvore registrada no levantamento recebeu um lacre 

de identificação numérico, para posterior conferência e monitoramento. 

Para cada indivíduo registrado na amostragem em áreas de Cerradão foi 

mensurado o diâmetro à altura do peito (DAP - medida a 1,30 m em relação ao solo), já 

nas áreas de Cerrado foi mensurado o diâmetro à altura da base (DAB - medida a 0,30 

m em relação ao solo), altura total (Ht), altura comercial (Hcom -medida do solo até o 

ponto da primeira bifurcação notável), nome vulgar, nome científico, e qualidade do fuste. 

Estas informações coletadas em campo foram anotadas em uma planilha segundo a 

ordem de ocorrência dos indivíduos ao longo do levantamento.  
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Figura 45 - Montagem da parcela com 
utilização de trenas métricas 

 

Figura 46 – Utilização de podão para retirar 
partes vegetativas para identificação 

botânica de espécie encontrada no Cerradão 

 

Figura 47. Utilização de lacre numérico em 
todas as arvores registradas 

 

Figura 48. Registro e mensuração das 
árvores com utilização de suta 

A metodologia de amostragem empregada para inventariar as áreas passíveis à 

supressão buscou abranger todo o gradiente vegetacional e obter a maior 

heterogeneidade florística. Nesse sentido, as parcelas foram distribuídas de forma 

aleatória, resguardando uma distância mínima de 50 metros entre as parcelas. 

3.2.1.2.3.2 Árvores isoladas e Cerrado Sentido Restrito - Ralo – Censo Florestal 

O levantamento e registro das árvores isoladas e as áreas de Cerrado Ralo 

contidas na área da propriedade foi realizado por meio de Censo, ou Inventário Florestal 

100%, conforme apresentado por Péllico Netto e Brena (1997). Esse tipo de 

levantamento é comumente empregado em pequenas áreas ou em casos que se deseje 
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obter maior precisão das estimativas, uma vez que consiste no registro de todas as 

árvores ocorrentes na área de interesse, enquadradas pelo limite mínimo de inclusão 

pré-determinado. No caso específico do presente estudo, todas as árvores registradas 

por meio de censo foram identificadas, mensuradas, plaquetadas e georreferenciadas 

em área passível de supressão. 

Para cada indivíduo registrado no censo florestal foi mensurado o diâmetro à 

altura da base (DAB - medida a 0,30 m em relação ao solo), altura total (Ht), altura 

comercial (Hcom -medida do solo até o ponto da primeira bifurcação notável), nome 

vulgar, nome científico, e qualidade do fuste. Estas informações coletadas em campo 

foram anotadas em uma planilha segundo a ordem de ocorrência dos indivíduos ao longo 

do levantamento. Todas as árvores registradas por meio de censo foram identificadas, 

mensuradas, plaquetadas e georreferenciadas. 

A medição do DAB foi realizada com suta a 0,30 m do solo, tomando-se o cuidado 

de mantê-la sempre na posição horizontal em relação ao solo e retirando cipós, galhos, 

cupins ou outros elementos presentes no ponto de medição. A unidade de medida foi 

centímetros, com uma casa decimal. 

3.2.1.2.3.3 Resumo metodológico 

De maneira a facilitar o entendimento acerca da metodologia adotada no presente 

estudo, correlata às características ambientais e estruturais de cada um dos estratos 

determinados, a tabela seguinte apresenta o resumo e compilação das principais 

características das áreas a serem estudadas, conforme o estrato, sua tipologia e o 

arranjo metodológico adotado. 

Tabela 3 - Quadro resumo do arranjo metodológico aplicado a cada um dos estratos 

Estrato Formação Método U.A. N U.A. 
Área 

medida 

E 01 
Estrato Florestal - 

Cerradão (Baixada) 
Amostragem 
estratificada 

20x20
m 

8 0,32 ha 

E 02 
Estrato Florestal - 

Cerradão (Encosta) 
Amostragem 
estratificada 

20x20
m 

9 0,36 ha 

E 03 
Estrato Savânico - 

Cerrado Sentido Restrito - 
Típico e Cerrado Rupestre 

Amostragem 
estratificada 

20x50
m 

9 0,9 ha 

Censo 

Cerrado Sentido Restrito - 
Ralo 

Censo Florestal - - 0,35 ha 

Árvores Isoladas Censo Florestal - - 9,54 ha 
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Tabela 4. Coordenadas geográficas das U.A. utilizadas para o levantamento do Estrato 01 – Estrato 
Florestal 

Parcela Coord. X Coord. Y Parcela Coord. X Coord. Y 

M - 08  V1 199.689,26 8.233.944,13 M - 26  V1 199.949,26 8.233.724,13 

M - 08  V2 199.689,26 8.233.964,13 M - 26  V2 199.949,26 8.233.744,13 

M - 08  V3 199.709,26 8.233.964,13 M - 26  V3 199.969,26 8.233.744,13 

M - 08  V4 199.709,26 8.233.944,13 M - 26  V4 199.969,26 8.233.724,13 

M - 10  V1 199.529,26 8.233.864,13 M - 25  V1 199.789,26 8.233.744,13 

M - 10  V2 199.529,26 8.233.884,13 M - 25  V2 199.789,26 8.233.764,13 

M - 10  V3 199.549,26 8.233.884,13 M - 25  V3 199.809,26 8.233.764,13 

M - 10  V4 199.549,26 8.233.864,13 M - 25  V4 199.809,26 8.233.744,13 

M - 13  V1 199.609,26 8.233.764,13 M - 29  V1 199.849,26 8.233.684,13 

M - 13  V2 199.609,26 8.233.784,13 M - 29  V2 199.849,26 8.233.704,13 

M - 13  V3 199.629,26 8.233.784,13 M - 29  V3 199.869,26 8.233.704,13 

M - 13  V4 199.629,26 8.233.764,13 M - 29  V4 199.869,26 8.233.684,13 

M - 16  V1 199.889,26 8.233.744,13 M - 30  V1 199.769,26 8.233.644,13 

M - 16  V2 199.889,26 8.233.764,13 M - 30  V2 199.769,26 8.233.664,13 

M - 16  V3 199.909,26 8.233.764,13 M - 30  V3 199.789,26 8.233.664,13 

M - 16  V4 199.909,26 8.233.744,13 M - 30  V4 199.789,26 8.233.644,13 

Tabela 5. Coordenadas geográficas das U.A. utilizadas para o levantamento do Estrato 02 – Estrato 
Florestal 

Parcela Coord. X Coord. Y Parcela Coord. X Coord. Y 

M - 01  V1 199.729,26 8.234.124,13 M - 17  V3 199.589,26 8.233.644,13 

M - 01  V2 199.709,26 8.234.124,13 M - 17  V4 199.589,26 8.233.624,13 

M - 01  V3 199.709,26 8.234.144,13 M - 19  V1 199.649,26 8.233.564,13 

M - 01  V4 199.729,26 8.234.144,13 M - 19  V2 199.649,26 8.233.584,13 

M - 02  V1 199.829,26 8.234.124,13 M - 19  V3 199.669,26 8.233.584,13 

M - 02  V2 199.829,26 8.234.144,13 M - 19  V4 199.669,26 8.233.564,13 

M - 02  V3 199.849,26 8.234.144,13 M - 20  V1 199.609,26 8.233.524,13 

M - 02  V4 199.849,26 8.234.124,13 M - 20  V2 199.609,26 8.233.544,13 

M - 03  V1 199.929,26 8.234.124,13 M - 20  V3 199.629,26 8.233.544,13 

M - 03  V2 199.929,26 8.234.144,13 M - 20  V4 199.629,26 8.233.524,13 

M - 03  V3 199.949,26 8.234.144,13 M - 21  V1 199.869,26 8.234.164,13 

M - 03  V4 199.949,26 8.234.124,13 M - 21  V2 199.869,26 8.234.184,13 

M - 04  V1 199.889,26 8.234.044,13 M - 21  V3 199.889,26 8.234.184,13 

M - 04  V2 199.889,26 8.234.064,13 M - 21  V4 199.889,26 8.234.164,13 

M - 04  V3 199.909,26 8.234.064,13 M - 27  V1 199.529,26 8.233.664,13 

M - 04  V4 199.909,26 8.234.044,13 M - 27  V2 199.529,26 8.233.684,13 

M - 17  V1 199.569,26 8.233.624,13 M - 27  V3 199.549,26 8.233.684,13 

M - 17  V2 199.569,26 8.233.644,13 M - 27  V4 199.549,26 8.233.664,13 
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Tabela 6. Coordenadas geográficas das U.A. utilizadas para o levantamento do Estrato 03 – Estrato 
Savânico 

Parcela Coord. X Coord. Y Parcela Coord. X Coord. Y 

C - 01  V1 199.769,26 8.234.164,13 C - 06  V3 199.669,26 8.234.014,13 

C - 01  V2 199.769,26 8.234.214,13 C - 06  V4 199.669,26 8.233.964,13 

C - 01  V3 199.789,26 8.234.214,13 C - 07  V1 199.929,26 8.233.964,13 

C - 01  V4 199.789,26 8.234.164,13 C - 07  V2 199.929,26 8.234.014,13 

C - 02  V1 199.589,26 8.234.064,13 C - 07  V3 199.949,26 8.234.014,13 

C - 02  V2 199.589,26 8.234.114,13 C - 07  V4 199.949,26 8.233.964,13 

C - 02  V3 199.609,26 8.234.114,13 C - 12  V1 199.449,26 8.233.564,13 

C - 02  V4 199.609,26 8.234.064,13 C - 12  V2 199.449,26 8.233.614,13 

C - 03  V1 199.789,26 8.234.064,13 C - 12  V3 199.469,26 8.233.614,13 

C - 03  V2 199.789,26 8.234.114,13 C - 12  V4 199.469,26 8.233.564,13 

C - 03  V3 199.809,26 8.234.114,13 C - 13  V1 199.489,26 8.233.514,13 

C - 03  V4 199.809,26 8.234.064,13 C - 13  V2 199.489,26 8.233.564,13 

C - 05  V1 199.589,26 8.233.964,13 C - 13  V3 199.509,26 8.233.564,13 

C - 05  V2 199.589,26 8.234.014,13 C - 13  V4 199.509,26 8.233.514,13 

C - 05  V3 199.609,26 8.234.014,13 C - 15  V1 199.469,26 8.233.414,13 

C - 05  V4 199.609,26 8.233.964,13 C - 15  V2 199.469,26 8.233.464,13 

C - 06  V1 199.649,26 8.233.964,13 C - 15  V3 199.489,26 8.233.464,13 

C - 06  V2 199.649,26 8.234.014,13 C - 15  V4 199.489,26 8.233.414,13 
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Figura 49. Figura ilustrativa do mapa da distribuição das unidades amostrais por estrato. 
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Figura 50. Figura ilustrativa do mapa da distribuição das árvores levantadas no censo. 
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3.2.1.2.4 Avaliação Da Intensidade E Suficiência Amostral 

3.2.1.2.4.1 Suficiência amostral qualitativa 

A suficiência amostral qualitativa da amostragem realizada na área em estudo foi 

avaliada por meio da curva espécie-área (ou curva coletora), que relaciona a área 

amostrada, ou número de parcelas, com o número de espécies encontradas (MUELLER-

DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974; FELFILI & VENTUROLI, 2000). Esta metodologia tem 

como base a ideia de que quanto maior o tamanho da amostra, maior o número de 

espécies que será encontrado, mas a uma taxa decrescente, até o ponto em que a curva 

estabiliza e torna-se horizontal. Esse ponto seria a área mínima necessária para 

representar a comunidade. 

3.2.1.2.4.2 Suficiência amostral quantitativa - estatística 

Para as áreas levantadas por meio de amostragem, a suficiência amostral 

quantitativa (estatística) foi determinada com vistas ao atendimento do limite máximo de 

erro, determinado em 20% pelo Termo de Referência aplicável ao presente estudo, 

considerando um nível de probabilidade de 95%. 

Para a amostragem dos remanescentes de Cerradão e Cerrado, o processamento 

estatístico foi realizado considerando o sistema de amostragem estratificado. O 

processamento estatístico do inventário foi realizado, conforme apresentado por Péllico 

Netto & Brena (1997), por meio dos parâmetros padrões de análises estatísticas, como 

variância, desvio padrão, erro padrão da média, erro amostral percentual, intervalos de 

confiança, dentre outros. 

Para as áreas antropizadas com árvores isoladas e Cerrado Sentido Restrito – 

Ralo, as árvores foram levantadas por meio de censo, a suficiência amostral é tida como 

satisfatória, não necessitando de nenhuma análise complementar por se tratar de uma 

avaliação de 100% dos indivíduos presentes na área, ou seja, os parâmetros da 

população são obtidos de forma direta em vez de suas estimativas (SANQUETTA et al., 

2014). 

3.2.1.2.5 Inventário Florestal Qualitativo  
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3.2.1.2.5.1 Composição e Riqueza florística  

A identificação botânica em nível de família, gênero e espécie foi realizada 

mediante consultas em literatura específica. Foi gerada uma lista de espécies a partir da 

identificação dos indivíduos amostrados em campo, tendo por referência o sistema 

filogenético de classificação APG IV – Angiosperm Phylogeny Group (2016), na qual as 

espécies foram classificadas ao nível de família botânica, gênero, espécie e nome 

comum.  

A grafia, validade dos nomes científicos e a origem em relação ao bioma Cerrado 

(exótica ou nativa) foram verificadas no banco de dados disponibilizados pelo Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro (http://floradobrasil.jbrj.gov.br) e na lista da Flora Vascular do 

Bioma Cerrado gerada por Mendonça et al. (2008). Os nomes populares foram obtidos 

a partir de pesquisa bibliográfica nas seguintes publicações: Lorenzi (2002, 2008 e 2009); 

Carvalho (2003, 2006 e 2008); e, Silva Junior (2005, 2009 e 2010). 

3.2.1.2.5.2 Parâmetro da Estrutura Horizontal - Fitossociologia 

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 Cobertura – IVC – e/ou Índice Valor de Importância – IVI - (MUELLER-

DOMBOIS e ELLEMBERG, 1974; KENT e COKER, 1992). A tabela seguinte apresenta 

a síntese das variáveis e fórmulas utilizadas na composição do Índice de Valor de 

Importância (Adaptado de Araújo et al., 2016): 

Tabela 7. Síntese das variáveis e fórmulas utilizadas na composição do Índice de Valor de Importância 
(Adaptado de Araújo et al., 2016) 

Variáveis fitossociológica Unidade Fórmula 

No de indivíduos da espécie i (Ni) Indivíduo   

No total de indivíduos da amostra (NTotal) Individuo  
=

=
S

i

Total NiN
1  

Área total da amostra (A) 
Hectare 

(ha) 
 

Densidade Absoluta da espécie i (DAi) 
Individuo/

ha A
N

D i
Ai =
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Variáveis fitossociológica Unidade Fórmula 

Densidade Relativa da espécie i (DRi) % 100






=
Total

A
R N

DD i

i

 

Diâmetro Basal da espécie i (Dbi) 
Metros 

(m) 
 

Área basal total da espécie i (Gi) m2 
4

i
i

Db
G


=

 

Área basal total da amostra (G) ha 
=

=
S

i

GiG
1  

Dominância Absoluta da espécie i (DoAi) m2/ha 100






=
A

G
Do i

Ai

 

Dominância Relativa da espécie i (DoRi) % 100

1





















=


=

S

i

A

A
R

i

i

i

Do

DoDo

 

Frequência Absoluta da espécie i (FAi) U.A. 𝐹𝐴𝑖 = (
𝑃𝑖

𝑃
) ∗ 100   

Frequência Relativa da espécie i (FRi) % 𝐹𝑅 = (
𝐹𝐴𝑖

Ʃ𝐹𝐴
) ∗ 100 

Índice de Valor de Cobertura da espécie i 
(IVCi) 

% 𝐼𝑉𝐶𝑖 =  
𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖

2
 

Índice de Valor de Importância da espécie 
i (IVIi) 

% 𝐼𝑉𝐼𝑖 =
𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 + 𝐹𝑅𝑖

3
 

3.2.1.2.5.3 Índices de Diversidade 

Para analisar a diversidade florística foi utilizado o Índice de Shannon 

(MAGURRAN, 1988), em que seu valor usualmente encontra-se entre 1,5 e 3,5, embora 

em casos excepcionais possa exceder a 4,5 (MARGURRAN, 1988). Conforme Kent e 

Coker (1992) este índice é dado por: 


=

−=
n

i

pipiH
1

)ln(.´  

Equação 1. Índice de Shannon 

Em que: 
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pi = proporção de indivíduos ou abundância da i-ésima espécie expressa como 

uma proporção da cobertura total, dado por: pi = ni / N; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos; 

ln = logaritmo neperiano. 

Para expressar a abundância relativa das espécies foi calculado o Índice de 

Uniformidade ou Equabilidade - J - (KENT e COKER, 1992). Também conhecido por 

índice de Pielou, é derivado do índice de diversidade de Shannon, e permite representar 

a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes (PIELOU, 

1975). Quanto maior o valor de J, mais homogênea é a distribuição das espécies dentro 

da comunidade (SCOLFORO e MELLO, 2006). 

Este valor de J tende a zero, quando uma única espécie é presente na 

comunidade e pode atingir no máximo 1 (um) quando todas as espécies possuem 

abundância igual (MARGURRAN, 1988; KENT e COKER, 1992). Conforme Kent e Coker 

(1992) este índice é dado por: 

)Sln(

H́
J=

 

Equação 2. Índice de Pielou 

Em que: 

H’ = Índice de Shannon; 

S = número de espécies presentes; 

ln = logaritmo neperiano. 

3.2.1.2.5.4 Espécies Imunes Ao Corte Ou De Interesse Conservacionista 
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Para a identificação das espécies protegidas por Lei, de interesse 

conservacionista e/ou ameaçadas de extinção, foram utilizadas: a Lista Oficial das 

Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção estabelecida pela Portaria Nº 

443/2014 do Ministério do Meio Ambiente; a Portaria Nº 32/2019 do Ministério do Meio 

Ambiente; a lista vermelha do Centro Nacional de Conservação da Flora – CNCFLORA; 

e o Decreto Distrital nº 39.469 de 22 de novembro de 2018, que dispõe sobre a 

autorização de supressão de vegetação nativa, a compensação florestal, o manejo da 

arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a declaração de imunidade 

ao corte de indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal. Segue a redação 

do Art. 45 do referido Decreto: 

“Art. 45. Estão tombadas como Patrimônio Ecológico-urbanístico do Distrito 

Federal as seguintes espécies arbóreo-arbustivas: 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 (Astronium 

urundeuva (M.Allemão) 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)” 

As espécies relacionadas pela Portaria Nº 443/2014 do Ministério do Meio 

Ambiente são distribuídas em dois Anexos distintos, em que o Anexo I lista as espécies 

ameaçadas de extinção e essas estão sujeitas às restrições previstas na legislação em 

vigor, e sua coleta, para quaisquer fins, será efetuada apenas mediante autorização do 

órgão ambiental competente. No Anexo II, por sua vez, são apresentadas aquelas 

espécies com deficiência de dados, cujas informações (distribuição geográfica, 

ameaças/impactos e usos, entre outras) são ainda deficientes, não permitindo enquadrá-

las com segurança na condição de ameaçadas. 

Já a Portaria Nº 32/2019 do Ministério do Meio Ambiente, traz a proibição do corte 

do pequizeiro (Caryocar spp.) fora dos limites do bioma Amazônia, além da sua exceção, 

e nos casos de licenciamento de empreendimentos que necessitarem realizar a 

supressão, os órgãos responsáveis poderão autorizar a supressão desde que sejam 
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atendidas medidas mitigatórias e compensatórias que assegurem a conservação da 

espécie. 

3.2.1.2.6 Inventário Florestal Quantitativo 

3.2.1.2.6.1 Estimativa do Volume de Madeira 

Para o cálculo volumétrico da vegetação nativa interceptada pela área do 

empreendimento foram utilizadas equações ajustadas conforme as fitofisionomias e 

demais usos do solo registrados na área. Considerando a composição florística das 

áreas ocupadas por fragmentos de Cerradão, foi utilizada equação desenvolvida por 

Miguel (2014), a partir do modelo de Takata, em estudos realizados em áreas de 

Cerradão do Estado do Tocantins. 

Já para as áreas ocupadas por fragmentos de vegetação de Cerrado Sentido 

Restrito – Ralo, Cerrado Sentido Restrito – Típico e Cerrado Rupestre foi utilizada a 

equação desenvolvida por Rezende et al. (2006), em estudo realizado no Cerrado do 

Distrito Federal. 

Cabe ressaltar que os cálculos volumétricos para as árvores exóticas do bioma 

Cerrado foram efetuados a partir da aplicação de equações aliadas à utilização de fator 

de forma (ff) para cada fuste, o mesmo utilizado por IBGE (2012), para a vegetação 

nativa, a partir dos quais se estimou os volumes do material lenhoso contido nessas 

árvores. 

𝑉𝑜𝑙. 𝑚3 =
𝐷𝐴𝑃² ∗ 𝐻𝑡

(20.993,0 −  37,136 ∗ 𝐷𝐴𝑃)
 

Equação 3. Volume de Cerradão. Fonte: Miguel (2014) 

𝑉𝑜𝑙. 𝑚³ =  0,000109 𝐷𝐴𝐵² +  0,0000451 𝐷𝐴𝐵² ∗  𝐻𝑡 

Equação 4. Volume Cerrado. Fonte: Rezende et al. (2006) 

𝑉𝑜𝑙. 𝑚³ = 𝐴𝐵 × 𝐻𝑡 × 𝑓𝑓 .:. ff = 0,7 

Equação 5. Volume de espécies exóticas. Fonte: IBGE (2012) 
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Em que: 

Vol.m³ = volume total, em m³; 

DAB = diâmetro tomada à altura da base (0,30 cm do solo), em cm; 

DAP = diâmetro tomada à altura do peito (1,30 cm do solo), em cm; 

Ht = altura total, em m; 

AB = Área Basal, em m²; 

𝑓𝑓 = Fator de forma. 

3.2.1.2.7 Cálculo Da Compensação Florestal 

O Decreto nº 39.469/2018 determina compensações diferenciadas conforme a 

tipologia e o porte da vegetação passível à supressão. Nesse sentido, apresenta 

mecanismos específicos para supressões em remanescentes nativos do bioma Cerrado 

e para locais contendo árvores isoladas. 

Em seu artigo 26, o referido Decreto, apresenta os critérios a serem atendidos 

para a compensação florestal decorrente de supressão de remanescentes de vegetação 

nativa. Para tanto, deve-se considerar a classificação e o agrupamento conforme a 

fitofisionomia ocorrente na área passível à supressão vegetal, além da localização da 

mesma no Mapa de Áreas Prioritárias (Anexo I do Decreto 39.469/2018). Os incisos XV, 

XVI e XVII definem os grupos da seguinte maneira: 

XV - Fitofisionomias do Grupo I: Vereda, Palmeiral, Parque Cerrado (Campos de 

Murundus), Campo Sujo, Campo Rupestre e Campo Limpo; 

XVI - Fitofisionomias do Grupo II: Cerrado em Sentido Restrito, subtipos ralo, típico 

e denso; 
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XVII - Fitofisionomias do Grupo III: Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e o 

Cerradão  

Destarte, a compensação florestal é calculada a partir da avaliação da área 

ocupada por determinada fitofisionomia e o Grupo correspondente, o volume estocado 

nessa fitofisionomia e a sua localização frente ao Mapa de Áreas Prioritárias. Conforme 

essa avaliação, a área a ser compensada pode variar entre 2 e 6 vezes o tamanho da 

área requerida e passível à supressão. As tabelas seguintes apresentam os critérios 

adotados: 

Tabela 8 - Critérios estabelecidos para as fitofisionomias do grupo 1. 

Fitofisionomias do grupo 1 Área compensada  

Baixa prioridade 2 x (área autorizada) 

Média prioridade 3 x (área autorizada) 

Alta prioridade 4 x (área autorizada) 

Muito alta prioridade 5 x (área autorizada) 

Tabela 9 - Critérios estabelecidos para as fitofisionomias do grupo 2. 

Fitofisionomias do 
grupo 2 

Volume (m³/ha) 

<20 20 a 40  >40 

Área compensada  

Baixa prioridade 2 x (área autorizada) 2 x (área autorizada) 3 x (área autorizada) 

Média prioridade 2,5 x (área autorizada) 3 x (área autorizada) 4 x (área autorizada) 

Alta prioridade 3 x (área autorizada) 4 x (área autorizada) 5 x (área autorizada) 

Muito alta prioridade 4 x (área autorizada) 5 x (área autorizada) 6 x (área autorizada) 

Tabela 10 - Critérios estabelecidos para as fitofisionomias do grupo 3. 

Fitofisionomias do 
grupo 3 

Volume (m³/ha) 

<80 80 a 200  >200 

Área compensada  

Baixa prioridade 2 x (área autorizada) 2 x (área autorizada) 3 x (área autorizada) 

Média prioridade 2,5 x (área autorizada) 3 x (área autorizada) 4 x (área autorizada) 

Alta prioridade 3 x (área autorizada) 4 x (área autorizada) 5 x (área autorizada) 

Muito alta prioridade 4 x (área autorizada) 5 x (área autorizada) 6 x (área autorizada) 

Cabe destacar que o Decreto 39.469/2018 define em seu artigo 27 a aplicação de 

fatores de redução da área a ser compensada devido à supressão de remanescentes de 

vegetação nativa. Caso a compensação florestal for realizada em classe de maior 

prioridade em relação à área requerida à supressão, essa redução varia de 30% a 50%, 
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e, caso a compensação seja realizada em locais cujo solo tenha sido significativamente 

degradado, a redução varia de 50% a 75%, a exemplo de cascalheiras e voçorocas.  

Ademais, o parágrafo 3º define redução de 75%, cumulativamente às demais 

reduções descritas, nos casos de: 

• Obras destinadas aos serviços públicos de saneamento básico, transporte 

público, vias, energia elétrica, rede telefônica, gás canalizado e congêneres interesse 

social; 

• Implantação de parcelamentos do solo para atendimento a comunidades 

de baixa renda;  

• Obras em áreas públicas que causem impacto direto na melhoria da 

qualidade ambiental, tipificadas como obras de drenagem de águas pluviais, dragagem 

de corpos hídricos e estruturas para a coleta de resíduos sólidos urbanos. 

Além disso, o parágrafo 7º define que em qualquer hipótese, a supressão de 

remanescentes de vegetação nativa em APP deverá ser compensada em área 

equivalente a, no mínimo, duas vezes a área autorizada, mesmo na incidência dos 

fatores de redução previstos no artigo 27. 

Por outro lado, a compensação florestal de árvores isoladas é determinada pelo 

Artigo nº 36 do Decreto supracitado, que determina que o resultado do cálculo seja em 

função da quantidade de mudas, numa proporção de 05 mudas para cada 01 indivíduo 

suprimido, seja nativo do cerrado ou exótico nativo do Brasil. Cabe destacar que em caso 

de supressão de árvore isolada localizada em APP ou reserva legal, será adotado o 

dobro da razão descrita. 

“Art. 36. A compensação florestal de árvores isoladas será calculada em mudas, 

numa proporção de 05 indivíduos para cada 01 suprimido, seja nativo do cerrado ou 

exótico nativo do Brasil”. 

“Parágrafo único. Em caso de supressão de árvore isolada localizada em APP ou 

reserva legal, será adotado o dobro da razão prevista no caput”. 
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Importante destacar o Inciso VII, Art. 1º, do Novo Decreto, que classifica árvores 

isoladas como sendo compostas por indivíduos arbóreos-arbustivos, situados em área 

agrícola, pastoril ou urbana, fora de remanescentes de vegetação nativa. O Inciso XVIII 

complementa essa classificação, determinando indivíduo arbóreo-arbustivo como 

indivíduo lenhoso com diâmetro do tronco maior ou igual a trinta centímetros medido a 

1,3 metros do solo (DAP ≥ 30cm). Ante ao exposto, o cálculo da compensação florestal 

de árvores isoladas considerou apenas aqueles que atendessem ao limite de inclusão 

descrito. 

3.2.1.3 Resultados E Discussão 

3.2.1.3.1 Mapeamento E Determinação Das Classes De Uso E Ocupação Do Solo 

Os resultados do mapeamento em conjunto com as informações obtidas durante 

a coleta de dados em campo apontam que na área onde será instalado o 

empreendimento em análise, ocorrem fragmentos de vegetação compostos por espécies 

nativas do bioma Cerrado, comuns às fitofisionomias florestais e savânicas, além de 

áreas de transição entre as fitofisionomias. 

A caracterização fitofisionômica das áreas passíveis à supressão vegetal registrou 

a ocorrência de fragmentos remanescentes de vegetação nativa de característica 

florestal, correspondentes à fitofisionomia do bioma Cerrado, denominada Cerradão. 

Devido às diferentes características físicas e locacionais entre áreas de Cerradão 

impostas pela topografia local, esse foi subdivido entre Cerradão de encosta e Cerradão 

de baixada. Destaca-se que houve notável diferente estrutural entre essas áreas, porém, 

florística similar. 

E próximo a essas fitofisionomias, em áreas transicionais para a área de Cerrado 

Sentido Restrito – Típico e Ralo, foi evidenciado áreas de Cerrado Rupestre, com árvores 

nativas de porte variável com características do Cerrado Sentido Restrito, apresentando 

as características marcantes desse tipo de Cerrado, a presença de afloramento rochoso, 

muito cascalho e solo raso e compacto, assentado sobre área contendo declividades 

acentuadas. 



 

Página 104 de 266 

 

Ante ao exposto, o mapeamento de uso e ocupação do solo de toda a propriedade 

identificou e delimitou cartograficamente as seguintes classes de vegetação passíveis à 

supressão vegetal: Cerradão - baixada, Cerradão - encosta, Cerrado Sentido Restrito – 

Típico e Ralo, e Cerrado Rupestre (Tabela 11). 

Tabela 11 - Classes de Uso e Ocupação do Solo e suas respectivas áreas em hectares e percentual 

Uso do solo 
Área passível à 

Supressão (ha) 

Áreas 

Verdes (ha) 

Área Total 

(ha) 
% 

Cerradão (Baixada) 6,28 1,42 7,7 19,84 

Cerradão (Encosta) 6,42 3,56 9,98 25,72 

Cerrado Sentido Restrito - Típico 3,74 0,17 3,91 10,06 

Cerrado Sentido Restrito - Ralo 0,35 0 0,35 0,91 

Cerrado Rupestre 4,27 2,05 6,32 16,29 

Área Antropizada com Árvores Isoladas 9,12 1,17 10,29 26,52 

Áreas com Recursos Hídricos 0,26 0 0,26 0,66 

Total Geral 30,44 8,37 38,81 100 



 

Página 105 de 266 

 
Figura 51 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da propriedade onde será realizada a conversão do uso do solo
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3.2.1.3.1.1 Cerradão 

Na área de estudo, 17,68 ha do empreendimento são ocupados por fragmentos 

de Cerradão bem conservados, o equivalente a 45,56% da área total passível à 

supressão. De acordo com Ribeiro e Walter (2008) o Cerradão apresenta “dossel 

contínuo e predominantemente arbóreo, com cobertura entre 50 a 90% e altura média 

de oito a quinze metros”. É uma fitofisionomia florestal, que também apresenta 

características florísticas de Cerrado Sentido Restrito e de Mata Seca, e proporciona 

condições favoráveis de luminosidade que favorecem a formação de estratos 

arbustivos e herbáceos no sub-bosque. 

O Cerradão também muitas vezes é classificado como ecótono entre 

fitofisionomias florestais e savânicas, comportando uma composição florística comuns 

aos dois ambientes. Destaca-se que a ocorrência de áreas ocupadas por esta 

fitofisionomia implica na majoração em 30% dos índices de compensação florestal em 

caso de supressão, conforme previsto no Decreto 39.469/2019. A área cuja vegetação 

localizava nas cotas mais baixas se mostrou mais densa e com cobertura do dossel 

expressiva foram enquadradas no Estrato 01 – Cerradão - Baixada, sendo as demais 

áreas menos densas e presentes nas áreas de encostas e maior altitude foram 

enquadradas no Estrato 02 - Cerradão - Encosta.  

 

Figura 52 – Área ocupada por Cerradão. 

 

Figura 53 - Área ocupada por Cerradão. 
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3.2.1.3.1.2 Cerrado Rupestre 

Na área do empreendimento, 6,32 ha são ocupados por fragmentos de Cerrado 

Rupestre. De acordo com Ribeiro e Walter (2008) o Cerrado Rupestre ocorre em 

ambientes rupestres, com a presença de rochas. Possui uma cobertura arbustiva 

entre 5 e 20% e altura média de dois a oito metros. Ocorre em trechos contínuos, mas 

geralmente aparece em mosaicos, e possui uma estrutura semelhante ao Cerrado 

Ralo, podendo apresentar a mesma estrutura do Cerrado Típico. O substrato é um 

critério de fácil diferenciação, pois comporta uma vegetação sobre pouco solo entre 

afloramentos de rocha. 

As áreas que se enquadraram nessa classificação na propriedade 

apresentaram estrutura florística variando entre os Cerrados Sentido Restrito – Ralo 

e Típico em meio a afloramentos rochosos, em áreas declivosas com a presença de 

muito cascalho, além do solo raso e bastante compacto. Para efeitos da amostragem 

da vegetação essas áreas foram incluídas no Estrato 03 – Savânico, juntamente com 

o Cerrado Típico.  

 

Figura 54 – Área ocupada por Cerrado 
Rupestre. 

 

Figura 55 - Área ocupada por Cerrado 
Rupestre 

3.2.1.3.1.3 Cerrado Sentido Restrito - Típico 

O Cerrado Sentido Restrito, subtipo Típico tem de 20 a 50% de cobertura 

arbórea, e uma altura média de três a cinco metros (Ribeiro e Walter, 2008). Ainda 
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segundo os autores ele é a forma mais comum e é intermediária entre o Cerrado 

Denso e o Cerrado Ralo. Na área da propriedade ocupa uma área de 3,91 hectares.  

 

Figura 56 – Área ocupada por Cerrado 
Típico. 

 

Figura 57 – Área ocupada por Cerrado Típico 

As avaliações em campo em permitem inferir que esse ambiente se encontra 

em bom estado de preservação, apesar da ocorrência de estradas nas proximidades. 

Em conjunto com as áreas classificadas como Cerrado Rupestre, essa formação foi 

incluída no Estrato 03 – Savânico.  

3.2.1.3.1.4 Cerrado Sentido Restrito - Ralo 

O Cerrado Sentido Restrito - Ralo é um subtipo de vegetação arbóreo-

arbustiva, com cobertura de 5% a 20% e altura média de dois a três metros. 

Representa a forma menos densa e baixa de Cerrado Sentido Restrito. Os estratos 

arbustivo e herbáceo são mais evidentes, com a presença significativa de gramíneas 

(Ribeiro e Walter, 2008). As áreas classificadas e agrupadas na classe de uso do solo 

denominada de Cerrado Sentido Restrito – Ralo ocupam 0,35 hectares. Na 

diferenciação dos dois subtipos de Cerrado Sentido Restrito, nas áreas de ocorrência 

desta fitofisionomia verifica-se a ocorrência de árvores menos e mais espaçadas em 

meio às demais árvores do Cerrado Sentido Restrito.  
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Figura 58 – Área ocupada por Cerrado Ralo. 

 

Figura 59 – Área ocupada por Cerrado Ralo 

3.2.1.3.1.5 Áreas antropizadas com Árvores isoladas 

A classe de uso do solo denominada de Árvores Isoladas (10,29 ha) é 

composta por áreas antropizadas e reconhecida pela descaracterização das demais 

tipologias naturais, apresentando indivíduos arbóreos e arbustivos bem espaçados, 

sem definição de estratos, e com baixa presença de gramíneas e herbáceas nativas. 

A área da propriedade destinada a implantação do empreendimento e ocupada por 

essa tipologia apresenta ainda áreas de pastagem, estradas e locais com solo 

exposto.  

 

Figura 60 – Árvores Isoladas. 

 

Figura 61 – Árvores Isoladas. 

3.2.1.3.2 Inventário Florestal Qualitativo 

3.2.1.3.2.1 Suficiência amostral qualitativa dos estratos arbóreo-arbustivo 
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Na análise da suficiência amostral qualitativa das espécies arbóreas e 

arbustivas registradas por meio de amostragem, foram geradas curvas coletoras para 

as áreas de Cerradão e para as áreas de Cerrado, na qual a curva coletora das 

espécies registradas em Cerradão demonstrou que a partir da 11ª parcela amostrada, 

já havia totalizado 83 espécies registradas (88,3% do número de espécies presentes 

no levantamento), já a curva coletora das espécies registradas em Cerrado 

demonstrou que a partir da 5ª parcela amostrada, já havia totalizado 66 espécies 

registradas (74,2% do número de espécies presentes no levantamento). Ao todo 

foram levantadas 136 espécies nas 26 parcelas amostradas, conforme a Figura 62 e 

Figura 63. 

 

Figura 62 - Curva coletora gerada a partir dos dados coletados nas parcelas de Cerradão 
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Figura 63 - Curva coletora gerada a partir dos dados coletados nas parcelas de Cerrado 

 

3.2.1.3.2.2 Composição Florística 

O levantamento florístico e florestal realizado considerando toda a área em 

estudo, tanto na amostragem quanto no censo, registrou um total de 4.519 fustes e 

3.763 indivíduos, dentre os quais, 136 indivíduos encontravam-se mortos, 

representando 3,6% do total de indivíduos levantados. Os indivíduos vivos 

distribuíram-se em 55 famílias, 129 gêneros e 175 espécies (Tabela 12), sendo que o 

grau taxonômico de determinação alcançou o índice de 99,4% de identificação em 

relação aos gêneros e 97,7% de identificação às espécies. 

Nas áreas ocupadas por Cerradão, ocorrentes em áreas de baixada, ocorreram 

60 espécies das quais todas são nativas do bioma Cerrado, sendo que 11 delas são 

constantes em listas de espécies ameaçadas e nos instrumentos legais ambientais 

verificados. Na fitofisionomia de Cerradão situado em áreas de encosta ocorreram 69 

espécies das quais todas são nativas do bioma Cerrado, sendo que 15 delas são 

constantes em listas de espécies ameaçadas e nos instrumentos legais ambientais 

verificados. Além disso, somadas as duas áreas de Cerradão, foram encontradas 16 

espécies descritas por Ribeiro e Walter (2008), e confirmadas em trabalhos realizados 

por Lima-Ribeiro (2008), Solórzano (2012), Miguel (2014), Giácomo (2015) e 
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Guilherme (2020), como espécies características e presentes em áreas de Cerradão 

em alguns estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. 

Na fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito - Típico ocorreram 54 espécies 

das quais todas são nativas do bioma Cerrado, sendo que 9 destas espécies são 

constantes em listas de espécies ameaçadas e nos instrumentos legais ambientais 

verificados. Na fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito - Ralo ocorreram 25 

espécies das quais todas são nativas do Cerrado, além disso, 6 destas espécies são 

constantes em listas de espécies ameaçadas e nos instrumentos legais ambientais 

verificados. Já no Cerrado Rupestre foram registradas 73 espécies das quais todas 

as espécies são nativas do bioma Cerrado e do Brasil, apresentando 13 espécies 

constante em listas de espécies ameaçadas e em algum dos instrumentos legais 

ambientais verificados. 

As famílias com o maior número de espécies identificadas em todo o 

levantamento foram Fabaceae (com 26 espécies), Myrtaceae (com 11 espécies), 

Vochysiaceae (com 9 espécies), Rubiaceae (com 8 espécies) e Anarcadiaceae (com 

7 espécies). 

 

Figura 64. Famílias com o maior número de espécies 

registradas no levantamento florístico
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Tabela 12. Lista florística registrada no levantamento do empreendimento 

Família Nome científico Nome Popular 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

Proteção legal 
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Anarcadiaceae 

Anacardium occidentale L. Cajueiro Nativa Nativa       x 

Astronium fraxinifolium Schott 
Gonçalo-

Alves 
Nativa Nativa 

CNCFlora (LC); 
IN N° 06 

MMA/2008 

    x x 

Mangifera indica L. Mangueira Exótica 
Exótic

a 
      x 

Schinus terebinthifolia Raddi Pimenta-Rosa Nativa Nativa       x 

Spondias purpurea L. Siriguela Nativa Nativa       x 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-Pombo Nativa Nativa    x x x x 

Tapirira obtusa (Benth.) 
J.D.Mitch. 

Pau-Pombo Nativa Nativa     x x  

Annonaceae 

Annona crassiflora Mart. 
Araticum-do-

Cerrado 
Nativa Nativa  x x    x 

Annona muricata L. Graviola Exótica Nativa       x 
Cardiopetalum calophyllum 

Schltdl. 
Imbira-

Amarela 
Nativa Nativa    x x x x 

Guatteria sellowiana Schltdl. Embira Nativa Nativa CNCFlora (LC)     x  

Xylopia aromatica (Lam.) 
Mart. 

Pimenta-de-
Macaco 

Nativa Nativa CNCFlora (LC) x  x x x x 

Xylopia sericea A.St.-Hil. 
Pimenta-de-

Macaco 
Nativa Nativa  x   x x x 

Apocynaceae 
Aspidosperma macrocarpon 

Mart. & Zucc. 
Peroba-do-

Cerrado 
Nativa Nativa 

CNCFlora (LC); 
Decreto 

39.469/18 
x      
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Aspidosperma tomentosum 
Mart. & Zucc. 

Guatambu Nativa Nativa 
CNCFlora (LC); 

Decreto 
39.469/19 

x  x x  x 

Hancornia speciosa Gomes Mangabeira Nativa Nativa  x     x 

Araliaceae 

Didymopanax macrocarpus 
(Cham. & Schltdl.) Seem. 

Mandiocão-
do-Cerrado 

Nativa Nativa  x  x x x x 

Didymopanax morototoni 
(Aubl.) Decne. & Planch. 

Mandiocão Nativa Nativa      x x 

Arecaceae 
Syagrus flexuosa (Mart.) 

Becc. 
Coco-Babão Nativa Nativa     x x  

Asteraceae 

Baccharis dracunculifolia DC. 
Alecrim-do-

Campo 
Nativa Nativa  x  x    

Eremanthus glomerulatus Less. 
Coração-de-

Negro 
Nativa Nativa  x      

Piptocarpha rotundifolia (Less.) 
Baker 

Coração-de-
Negro 

Nativa Nativa  x  x   x 

Bignoniaceae 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) 
Mart. 

Ipê-Verde Nativa Nativa  x   x  x 

Handroanthus ochraceus 
(Cham.) Mattos 

Ipê-Amarelo-
do-Cerrado 

Nativa Nativa 
Decreto 

39.469/18 
x     x 

Handroanthus serratifolius 
(Vahl) S.Grose 

Ipê-Amarelo-
da-Mata 

Nativa Nativa 
Decreto 

39.469/18 
   x  x 

Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC. 

Ipê-Rosa Nativa Nativa 
Decreto 

39.469/18 
     x 
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Tecoma stans (L.) Juss. ex 
Kunth 

Ipê-Jardim Exótica 
Exótic

a 
      x 

Zeyheria montana Mart. 
Bolsinha-de-

Pastor 
Nativa Nativa CNCFlora (LC)    x   

Burseraceae 
Protium heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand 
Almécega Nativa Nativa CNCFlora (DD)     x  

Callophylaceae 
Kielmeyera coriacea Mart. & 

Zucc. 
Pau-Santo Nativa Nativa  x x  x  x 

Kielmeyera speciosa A.St.-Hil. Pau-Santo Nativa Nativa  x      

Caryocaraceae 
Caryocar brasiliense 

Cambess. 
Pequizeiro Nativa Nativa 

CNC-FLORA 
(LC); Decreto 

39.469/18; 
PORTARIA Nº 
32, DE 23 DE 
JANEIRO DE 

2019 

x   x  x 

Celastraceae 

Cheiloclinium cognatum (Miers) 
A.C.Sm. 

Bacupari-da-
Mata 

Nativa Nativa     x x  

Plenckia populnea Reissek 
Marmelo-do-

Campo 
Nativa Nativa  x  x x  x 

Salacia crassifolia (Mart. ex 
Schult.) G.Don 

Bacupari Nativa Nativa  x  x    

Chrysobalanace
ae 

Couepia grandiflora (Mart. & 
Zucc.) Benth. 

Fruta-de-Ema Nativa Nativa  x   x   
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Hirtella glandulosa Spreng. 
Coco-de-

Bode 
Nativa Nativa     x x  

Licania apetala (E.Mey.) 
Fritsch 

Ajuru Nativa Nativa      x  

Clusiaceae 
Calophyllum brasiliense 

Cambess. 
Landim Nativa Nativa      x  

Combretaceae 

Terminalia argentea Mart. & 
Zucc. 

Capitão-do-
Campo 

Nativa Nativa CNCFlora (LC)   x x  x 

Terminalia fagifolia Mart. 
Orelha-de-
Cachorro 

Nativa Nativa  x      

Terminalia glabrescens Mart. Garrote Nativa Nativa      x  

Connaraceae 
Connarus suberosus Planch. 

Araruta-do-
Campo 

Nativa Nativa   x    x 

Rourea induta Planch. Chapeudinho Nativa Nativa  x      

Dichapetalacea
e 

Tapura amazonica Poepp. & 
Endl. 

Manguito Nativa Nativa      x  

Dilleniaceae 
Curatella americana L. Lixeira Nativa Nativa    x x   

Davilla elliptica A.St.-Hil. Lixeirinha Nativa Nativa  x      

Dracaenaceae Dracaena sp. Dracena Exótica 
Exótic

a 
      x 

Ebenaceae 
Diospyros lasiocalyx (Mart.) 

B.Walln. 
Caqui-do-
Cerrado 

Nativa Nativa CNCFlora (LC)     x x 

Erythroxylaceae Erythroxylum daphnites Mart. 
Fruta-de-
Pomba 

Nativa Nativa    x x   
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Erythroxylum deciduum A.St.-
Hil. 

Fruta-de-
Pomba 

Nativa Nativa  x x x   x 

Erythroxylum suberosum A.St.-
Hil. 

Fruta-de-
Pomba 

Nativa Nativa  x  x    

Erythroxylum tortuosum Mart. 
Fruta-de-
Pomba 

Nativa Nativa    x    

Euphorbiaceae Maprounea guianensis Aubl. Cascudinho Nativa Nativa  x x x x x x 

Fabaceae 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan 

Angico Nativa Nativa       x 

Andira vermifuga (Mart.) 
Benth. 

Azeitona-do-
Mato 

Nativa Nativa CNCFlora (LC) x     x 

Apuleia leiocarpa (Vogel) 
J.F.Macbr. 

Garapa Nativa Nativa CNCFlora (VU)     x x 

Bowdchia virgilioides Kunth 
Sucupira-

Preta 
Nativa Nativa CNCFlora (NT) x x x x x x 

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba Nativa Nativa 
Decreto 

39.469/18; 
IUCN (LC) 

  x x x x 

Dalbergia miscolobium Benth. 
Jacarandá-
do-Cerrado 

Nativa Nativa 
Decreto 

39.469/18 
 x  x  x 

Dimorphandra mollis Benth. 
Faveiro-do-

Campo 
Nativa Nativa  x x x x x x 

Enterolobium gummiferum 
(Mart.) J.F.Macbr. 

Orelha-de-
Macaco 

Nativa Nativa  x x    x 

Fabaceae 1 Fabaceae 1 Nativa Nativa      x  
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Hymenaea courbaril L. 
Jatobá-da-

Mata 
Nativa Nativa 

CNCFlora (LC); 
IUCN (LC) 

   x x x 

Hymenaea stigonocarpa Mart. 
ex Hayne 

Jatobá-do-
Cerrado 

Nativa Nativa     x x x 

Inga alba (Sw.) Willd. Ingá Nativa Nativa      x  

Leptolobium dasycarpum Vogel 
Colher-de-
Pedreiro 

Nativa Nativa  x x x x  x 

Leucaena leucocephala (Lam.) 
de Wit 

Leucena Exótica 
Exótic

a 
      x 

Machaerium acutifolium Vogel 
Jacarandá-

Bico-
Papagaio 

Nativa Nativa     x  x 

Machaerium opacum Vogel 
Jacarandá-
Cascudo 

Nativa Nativa     x  x 

Mimosa caesalpiniaefolia 
Benth. 

Sansão-do-
Campo 

Exótica Nativa CNCFlora (LC)      x 

Mimosa claussenii Benth. Mimosa Nativa Nativa  x      

Peltophorum dubium (Spreng.) 
Taub. 

Canafístula Exótica Nativa       x 

Platypodium elegans Vogel Jacarandá Nativa Nativa IUCN (LC)     x x 

Pterodon emarginatus Vogel 
Sucupira-

Branca 
Nativa Nativa  x     x 

Senegalia polyphylla (DC.) 
Britton & Rose 

Angico-
Branco 

Nativa Nativa       x 
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Stryphnodendron adstringens 
(Mart.) Coville 

Barbatimão Nativa Nativa CNCFlora (LC) x x x x  x 

Tachigali aurea Tul. Pau-Bosta Nativa Nativa       x 

Tachigali subvelutina (Benth.) 
Oliveira-Filho 

Carvoeiro Nativa Nativa  x  x x x x 

Vatairea macrocarpa (Benth.) 
Ducke 

Angelim Nativa Nativa  x  x x   

Hypericaceae 
Vismia guianensis (Aubl.) 

Choisy 
Esmaltinho Nativa Nativa       x 

Lamiaceae 
Hyptidendron canum (Pohl ex 

Benth.) Harley 
Hortelanzão Nativa Nativa  x   x   

Lauraceae 

Ocotea corymbosa (Meisn.) 
Mez 

Canela Nativa Nativa      x  

Ocotea pulchella (Nees & 
Mart.) Mez 

Canela Nativa Nativa CNCFlora (LC)    x x  

Ocotea spixiana (Nees) Mez Canela Nativa Nativa     x x x 

Persea americana Mill. Abacate Exótica 
Exótic

a 
      x 

Lithraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari Nativa Nativa CNCFlora (LC) x     x 

Logaginaceae 
Antonia ovata Pohl Quina Nativa Nativa  x   x x  

Strychnos pseudoquina A.St.-
Hil. 

Quina-do-
Cerrado 

Nativa Nativa       x 

Malpighiaceae 
Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) 

B.Gates 
(vazio) Nativa Nativa  x  x   x 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-Rosa Nativa Nativa CNCFlora (LC) x x     
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Byrsonima laxiflora Griseb. 
Murici-da-

Mata 
Nativa Nativa      x  

Byrsonima pachyphylla A.Juss. Muricizeiro Nativa Nativa  x  x x  x 

Byrsonima verbascifolia (L.) 
DC. 

Muricizão Nativa Nativa  x  x    

Heteropterys byrsonimifolia 
A.Juss. 

Murici-Macho Nativa Nativa  x  x x  x 

Malvaceae 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) 
Ravenna 

Barriguda Nativa Nativa       x 

Eriotheca pubescens (Mart.) 
Schott & Endl. 

Paineira-do-
Cerrado 

Nativa Nativa CNCFlora (LC)  x  x  x 

Luehea divaricata  Mart. Açoita-Cavalo Nativa Nativa       x 

Pseudobombax tomentosum 
(Mart.) A.Robyns 

Embiriçu Nativa Nativa 
CNCFlora (LC); 

Decreto 
39.469/18 

  x    

Melastomatace
ae 

Miconia albicans (Sw.) Triana 
Canela-de-

Velho 
Nativa Nativa  x x x   x 

Miconia burchellii Triana Pixirico Nativa Nativa  x x x x  x 

Miconia cuspidata Naudin Pau-Canela Nativa Nativa      x  

Miconia dodecandra Cogn. Pixirica Nativa Nativa      x  

Miconia ferruginata DC. Pixirico Nativa Nativa  x  x x  x 

Pleroma granulosum (Desr.) 
D. Don 

Quaresmeira Nativa Nativa       x 

Metteniusaceae 
Emmotum nitens (Benth.) 

Miers 
Sobre Nativa Nativa  x  x x x x 
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Moraceae 

Brosimum gaudichaudii Trécul 
Chiquetinho-
do-Cerrado 

Nativa Nativa     x x x 

Ficus benjamina L. Ficus Exótica 
Exótic

a 
      x 

Ficus sp. Ficus - -       x 

Maclura tinctoria (L.) D.Don 
ex Steud. 

Tatajuba Nativa Nativa       x 

Morus nigra L. Amora Nativa Nativa       x 

Pseudolmedia laevigata Trécul Apitinga Nativa Nativa      x  

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. Virola Nativa Nativa  x   x x x 

Myrtaceae 

Eugenia dysenterica (Mart.) 
DC. 

Cagaita Nativa Nativa 
Decreto 

39.469/18 
x  x   x 

Eugenia uniflora L. Pitanga Exótica Nativa       x 

Myrcia fenzliana O.Berg Araçazinho Nativa Nativa     x   

Myrcia splendens (Sw.) DC. 
Guamirim-

Miudo 
Nativa Nativa    x x x x 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Araçá-Bravo Nativa Nativa   x  x  x 

Myrcia variabilis DC. 
Guamirim-

facho 
Nativa Nativa CNCFlora (LC) x x  x   

Psidium guajava L. Goiaba Nativa Nativa       x 
Psidium laruotteanum 

Cambess. 
Araçá-

cascudo 
Nativa Nativa  x  x    

Psidium myrsinites DC. Araçá Nativa Nativa  x x x x  x 
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Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão Exótica 
Exótic

a 
      x 

Syzygium jambos (L.) Alston 
Jambo-
Amarelo 

Exótica 
Exótic

a 
      x 

Nyctaginaceae 

Guapira graciliflora (Mart. ex 
Schmidt) Lundell 

Pau-Piranha Nativa Nativa     x   

Guapira noxia (Netto) Lundell Pau-de-Lepra Nativa Nativa  x  x   x 

Neea theifera Oerst. 
Caparosa-do-

Campo 
Nativa Nativa  x      

Ochnaceae 

Ouratea castaneifolia (DC.) 
Engl. 

Vassoura-de-
Bruxa 

Nativa Nativa      x  

Ouratea hexasperma (A.St.-
Hil.) Baill. 

Vassoura-de-
Bruxa 

Nativa Nativa  x  x x  x 

Opiliaceae 
Agonandra brasiliensis Miers 

ex Benth. & Hook.f. 
Cerveja-de-

Pobre 
Nativa Nativa    x    

Oxalidaceae Averrhoa carambola L. Carambola Exótica 
Exótic

a 
      x 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. 
Cabeluda-do-

Mato 
Nativa Nativa  x  x x x x 

Primulaceae 

Cybianthus detergens Mart. Puçá Nativa Nativa     x x x 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. 
ex Roem. & Schult 

Capororoca-
Vermelha 

Nativa Nativa    x   x 

Myrsine guianensis (Aubl.) 
Kuntze 

Cafezinho-do-
Cerrado 

Nativa Nativa    x   x 
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Proteaceae 

Euplassa inaequalis (Pohl) 
Engl. 

Fruta-de-
Morcego 

Nativa Nativa      x  

Roupala montana Aubl. 
Carne-de-

Vaca 
Nativa Nativa  x x x x x x 

Rubiaceae 

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. Goiaba-Preta Nativa Nativa  x  x x x x 
Chomelia sp. (vazio) Nativa Nativa  x      

Cordiera concolor (Cham.) 
Kuntze 

Marmelinho-
Duro 

Nativa Nativa    x    

Cordiera macrophylla 
(K.Schum.) Kuntze 

Marmelada-
de-Cachorro 

Nativa Nativa      x  

Faramea cyanea Müll.Arg. 
Marmelada-
de-Cachorro 

Nativa Nativa      x  

Ixora brevifolia Benth. Ixora-Arborea Nativa Nativa      x  

Palicourea rigida Kunth Bate-Caixa Nativa Nativa  x      

Rudgea viburnoides (Cham.) 
Benth. 

Congonha Nativa Nativa    x x  x 

Rutaceae 

Citrus reticulata Blanco Tangerina Exótica 
Exótic

a 
      x 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Mamica-de-

Porca 
Nativa Nativa       x 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 
Mamica-de-

Porca 
Nativa Nativa       x 

Salicaceae 
Casearia arborea (Rich.) Urb. Pau-de-Pico Nativa Nativa  x  x x   

Casearia grandiflora Cambess. Guaçatonga Nativa Nativa     x x  
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Casearia sylvestris Sw. 
Bico-de-
Papagaio 

Nativa Nativa  x      

Sapindaceae 
Cupania vernalis Cambess. Camboatã Nativa Nativa       x 

Matayba guianensis Aubl. Camboatá Nativa Nativa    x x x x 

Sapotaceae 

Micropholis venulosa (Mart. & 
Eichler) Pierre 

Abíu-Guajará Nativa Nativa      x  

Pouteria ramiflora (Mart.) 
Radlk. 

Abiu Nativa Nativa  x x x   x 

Simaroubaceae Simarouba versicolor A.St.-Hil. 
Mata-

Cachorro 
Nativa Nativa  x x  x x x 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. Erva-de-Rato Nativa Nativa      x  

Solanaceae 
Cestrum axillare Vell. Coerana Nativa Nativa       x 

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira Nativa Nativa  x     x 

Styracaceae 
Styrax camporum Pohl Benjoeiro Nativa Nativa     x x  

Styrax ferrugineus Nees & 
Mart. 

Laranjinha-
do-Cerrado 

Nativa Nativa  x  x x  x 

Symplocaceae 
Symplocos nitens (Pohl) 

Benth. 
Congonha Nativa Nativa     x x  

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Nativa Nativa  x     x 

Velloziaceae Vellozia squamata Pohl 
Canela-de-

Ema 
Nativa Nativa     x   

Verbenaceae 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

Moldenke 
Milho-de-Grilo Nativa Nativa       x 

Aegiphila verticillata Vell. Milho-de-Grilo Nativa Nativa   x x   x 
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Família Nome científico Nome Popular 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

Proteção legal 

Ocorrência 
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Vochysiaceae 

Callisthene major Mart. Cinzeiro Nativa Nativa      x  

Qualea grandiflora Mart. Pau-Terra Nativa Nativa  x x x x x x 

Qualea multiflora Mart. Pau-Terra Nativa Nativa  x   x x x 

Qualea parviflora Mart. 
Pau-Terra-

Roxo 
Nativa Nativa  x x x x  x 

Salvertia convallariodora A.St.-
Hil. 

Colher-de-
Vaqueiro 

Nativa Nativa  x      

Vochysia elliptica Mart. Gomeira Nativa Nativa  x x     

Vochysia rufa Mart. Pau-Doce Nativa Nativa  x     x 

Vochysia thyrsoidea Pohl Gomeira Nativa Nativa 
Decreto 

39.469/18 
x  x x  x 

Vochysia tucanorum Mart. Pau-Doce Nativa Nativa 
Decreto 

39.469/18 
     x 
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Além das espécies elencadas na Tabela 12, que foram registradas nas parcelas 

de inventário florestal para supressão vegetal, durante o caminhamento das equipes 

foram registradas a presença de outras espécies na área da propriedade e listadas 

para registro de ocorrência, conforme segue a lista abaixo: 

Tabela 13. Lista de registro de ocorrência espécies registradas durante o caminhamento das equipes 
de campo na área do empreendimento 

Família Nome científico 
Nome 

Popular 

Origem 

Cerrado 

Origem 

Brasil 

Status de 

Proteção 

Anarcadiaceae Anacardium humile A.St.-Hil. Cajuí Nativa Nativa 
CNCFlora 

(LC) 

Asteraceae 
Piptocarpha rotundifolia 

(Less.) Baker 

Coração-

de-Negro 
Nativa Nativa  

Bignoniaceae 

Tabebuia aurea (Silva 

Manso) Benth. & Hook.f. 

ex S.Moore 

Ipê-

Amarelo 
Nativa Nativa 

Decreto 

39.469/18 

Fabaceae 

Hymenolobium heringerianum 

Rizzini 
Angelim Nativa Nativa  

Plathymenia reticulata Benth. Vinhático Nativa Nativa  

Schizolobium parahyba (Vell.) 

Blake 

Guapuruv

u 
Nativa Nativa  

Malpighiaceae 

Byrsonima crassifolia (L.) 

Kunth 

Murici-do-

Brejo 
Nativa Nativa  

Byrsonima sericea DC. 
Murici-do-

Brejo 
Nativa Nativa  

Malvaceae 
Pseudobombax longiflorum 

(Mart.) A.Robyns 
Embiriçu Nativa Nativa 

Decreto 

39.469/18 

Melastomatac

eae 
Miconia sellowiana Naudin Pixirico Nativa Nativa  

Myrtaceae 
Blepharocalyx salicifolius 

(Kunth) O.Berg 

Maria-

Preta 
Nativa Nativa  

Pinaceae Pinus sp. Pinus Exótico Exótico  

Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck Limão Exótica Exótica  
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Família Nome científico 
Nome 

Popular 

Origem 

Cerrado 

Origem 

Brasil 

Status de 

Proteção 

Sapindaceae 
Magonia pubescens A.St.-

Hil. 
Tinguí Nativa Nativa 

CNCFlora 

(LC) 

Sapotaceae 
Pouteria macrophylla (Lam.) 

Eyma 

Guapevin

ha 
Nativa Nativa  

Vochysiaceae 
Qualea dichotoma (Mart.) 

Warm. 
Pau-Terra Nativa Nativa  
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3.2.1.3.2.3 Estrutura Horizontal – Fitossociologia 

A densidade de indivíduos arbóreo-arbustivos vivos registrados na vegetação 

levantada por meio de amostragem, considerando o estrato amostral E01 (Cerradão 

- Baixada) foi estimada em 1.368,75 ind.ha-1, com dominância de 30,15 m².ha-1, e E02 

(Cerradão - Encosta) foi estimada em 1.588,89 ind.ha-1, com dominância de 13,33 

m².ha-1, já o estrato E03 (Cerrados típico e Rupestre) foi estimada em 1.303,33 ind.ha-

1, com dominância de 11,27 m².ha-1, e para as áreas de censo, levando em 

consideração as áreas de Cerrado Ralo, foi estimado em 349,79 ind.ha-1, com 

dominância de 5,92 m².ha-1. 

A estrutura fitossociológica da amostragem das áreas de Cerradão de Baixada 

expressou representatividade de 56,89% do Índice de Valor de Importância em 

apenas 10 espécies, sendo elas: Emmotum nitens, Virola sebifera, Copaifera 

langsdorffii, Simarouba versicolor, Ocotea spixiana, Xylopia sericea, Xylopia 

aromática, Tachigali subvelutina, Pera glabrata e Tapirira obtusa, sendo que todas as 

espécies são nativas do Bioma Cerrado, comuns à fitofisionomia (Tabela 14), além 

disso, foram registradas 10 espécies consideradas por típicas de Cerradão, na qual 

representaram 31,03% de todo o IVI. 

Já a amostragem das áreas de Cerradão de Encosta expressou 

representatividade de 49,27% do Índice de Valor de Importância em apenas 10 

espécies, sendo elas: Emmotum nitens, Virola sebifera, Miconia burchellii, Xylopia 

aromatica, Tapirira obtusa, Myrcia splendens, Ocotea spixiana, Xylopia sericea, 

Maprounea guianensis e Pera glabrata, sendo que todas as espécies são nativas do 

Bioma Cerrado, comuns à fitofisionomia (Tabela 14), além disso, foram registradas 14 

espécies consideradas por típicas de Cerradão, na qual representaram 23,75% de 

todo o IVI. 

A estrutura fitossociológica da amostragem das áreas de Cerrado expressou 

representatividade de 51,57% do Índice de Valor de Importância em apenas 10 

espécies, sendo elas: Miconia burchellii, Qualea parviflora, Psidium myrsinites, 

Miconia ferruginata, Ouratea hexasperma, Xylopia aromatica, Caryocar brasiliense, 

Simarouba versicolor, Miconia albicans e Tachigali subvelutina, sendo que todas as 
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espécies são nativas do Bioma Cerrado, comuns às fitofisionomias presentes (Tabela 

16). 

A estrutura fitossociológica do Censo, representado pela fitofisionomia de 

Cerrado Sentido Restrito – Ralo, expressou representatividade de 87,40% do Índice 

de Valor de Cobertura em apenas 10 espécies, sendo elas: Qualea parviflora, Psidium 

myrsinites, Roupala montana, Qualea grandiflora, Enterolobium gummiferum, Annona 

crassiflora, Bowdchia virgilioides, Vochysia elliptica, Maprounea guianensis e Miconia 

albicans, sendo que todas as espécies são nativas do Bioma Cerrado, comuns à 

fitofisionomia presente (Tabela 17). 

A espécie Emmotum nitens apresentou maior contribuição dos parâmetros de 

dominância e frequência, e a segunda maior contribuição em densidade, ou seja, 

apresentam em maioria árvores de médio a grande porte e presente em quase todas 

as parcelas dos Estratos 01 e 02 (Cerradão), representando, respectivamente, cerca 

de 12,56% e 8,57% do IVI da amostragem. Esse resulta corrobora em grande parte a 

classificação das áreas como Cerradão, uma vez que essa espécie é indicadora desta 

fitofisionomia. Além dessa espécie, é possível verificar dentre as espécies com maior 

IVI, algumas comuns em áreas de Cerrado Sentido Restrito, reforçando ainda mais a 

classificação determinada. 

Já para as áreas de Cerrado, tanto da amostragem quanto do censo, a espécie 

que mais se destacou foi Qualea parviflora, no Censo teve um grande destaque pela 

quantidade de indivíduos levantados no inventário, tendo uma representatividade de 

44,87% do IVC. 

No levantamento realizado na propriedade, a diversidade estimada para as 

áreas de Cerradão - Baixada (E-01) foi de 3,33 (H’) e Equabilidade de 0,81 (J), e as 

áreas de Cerradão – Encosta (E-02) foi de 3,56 (H’) e Equabilidade de 0,84 (J), a 

diversidade estimada para as áreas de Cerrado da amostragem (E-03) foi de 3,51 (H’) 

e Equabilidade de 0,78 (J), e para as áreas de Cerrado Ralo abarcadas pelo censo, a 

diversidade foi de 2,13 (H’) e Equabilidade de 0,66 (J). 
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Tabela 14. Parâmetros fitossociológicos das espécies de indivíduos vivos registrados na amostragem de Cerradão - Baixada (E01) 

Espécie Árvores 
DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha-1 
DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Emmotum nitens 64 200,00 14,61 1,75 5,48 18,16 25,00 4,91 32,77 16,39 37,68 12,56 

Virola sebifera 46 143,75 10,50 0,65 2,04 6,77 25,00 4,91 17,27 8,64 22,18 7,39 

Copaifera langsdorffii 24 75,00 5,48 1,23 3,84 12,75 18,75 3,68 18,23 9,11 21,91 7,30 

Simarouba versicolor 28 87,50 6,39 0,98 3,05 10,11 18,75 3,68 16,50 8,25 20,18 6,73 

Ocotea spixiana 15 46,88 3,42 1,06 3,32 11,03 18,75 3,68 14,45 7,23 18,13 6,04 

Xylopia sericea 29 90,63 6,62 0,15 0,48 1,60 21,88 4,29 8,22 4,11 12,51 4,17 

Xylopia aromatica 19 59,38 4,34 0,26 0,83 2,74 21,88 4,29 7,08 3,54 11,38 3,79 

Tachigali subvelutina 8 25,00 1,83 0,45 1,41 4,68 15,63 3,07 6,51 3,25 9,58 3,19 

Pera glabrata 15 46,88 3,42 0,15 0,45 1,51 18,75 3,68 4,93 2,47 8,61 2,87 

Tapirira obtusa 16 50,00 3,65 0,29 0,91 3,02 9,38 1,84 6,67 3,34 8,51 2,84 

Tapirira guianensis 11 34,38 2,51 0,27 0,83 2,75 15,63 3,07 5,26 2,63 8,33 2,78 

Matayba guianensis 13 40,63 2,97 0,09 0,30 0,98 18,75 3,68 3,95 1,97 7,63 2,54 

Casearia grandiflora 18 56,25 4,11 0,09 0,28 0,92 12,50 2,45 5,03 2,52 7,49 2,50 

Hirtella glandulosa 12 37,50 2,74 0,15 0,47 1,57 15,63 3,07 4,31 2,16 7,38 2,46 

Alibertia edulis 11 34,38 2,51 0,04 0,12 0,40 15,63 3,07 2,91 1,45 5,97 1,99 

Terminalia glabrescens 6 18,75 1,37 0,18 0,55 1,81 12,50 2,45 3,18 1,59 5,64 1,88 

Ocotea pulchella 7 21,88 1,60 0,11 0,35 1,15 12,50 2,45 2,75 1,38 5,21 1,74 

Inga alba 9 28,13 2,05 0,12 0,36 1,20 9,38 1,84 3,25 1,63 5,09 1,70 
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Espécie Árvores 
DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha-1 
DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Maprounea guianensis 10 31,25 2,28 0,06 0,17 0,58 9,38 1,84 2,86 1,43 4,70 1,57 

Ocotea corymbosa 2 6,25 0,46 0,28 0,87 2,88 6,25 1,23 3,34 1,67 4,56 1,52 

Didymopanax morototoni 5 15,63 1,14 0,11 0,35 1,16 9,38 1,84 2,30 1,15 4,14 1,38 

Siparuna guianensis 6 18,75 1,37 0,03 0,08 0,27 12,50 2,45 1,64 0,82 4,09 1,36 

Myrcia splendens 5 15,63 1,14 0,02 0,06 0,19 9,38 1,84 1,33 0,67 3,17 1,06 

Bowdchia virgilioides 3 9,38 0,68 0,09 0,28 0,92 6,25 1,23 1,61 0,80 2,84 0,95 

Styrax camporum 3 9,38 0,68 0,08 0,25 0,82 6,25 1,23 1,50 0,75 2,73 0,91 

Cordiera macrophylla 3 9,38 0,68 0,02 0,05 0,18 9,38 1,84 0,86 0,43 2,70 0,90 

Callisthene major 2 6,25 0,46 0,16 0,49 1,62 3,13 0,61 2,07 1,04 2,69 0,90 

Platypodium elegans 1 3,13 0,23 0,18 0,55 1,84 3,13 0,61 2,06 1,03 2,68 0,89 

Cardiopetalum calophyllum 3 9,38 0,68 0,01 0,03 0,09 9,38 1,84 0,77 0,39 2,61 0,87 

Symplocos nitens 4 12,50 0,91 0,04 0,12 0,41 6,25 1,23 1,32 0,66 2,55 0,85 

Qualea grandiflora 3 9,38 0,68 0,05 0,14 0,47 6,25 1,23 1,16 0,58 2,38 0,79 

Fabaceae 1 3 9,38 0,68 0,04 0,12 0,39 6,25 1,23 1,07 0,54 2,30 0,77 

Hymenaea courbaril 1 3,13 0,23 0,13 0,40 1,34 3,13 0,61 1,56 0,78 2,18 0,73 

Miconia cuspidata 3 9,38 0,68 0,02 0,05 0,18 6,25 1,23 0,87 0,43 2,09 0,70 

Astronium fraxinifolium 2 6,25 0,46 0,02 0,07 0,24 6,25 1,23 0,70 0,35 1,93 0,64 

Tapura amazonica 2 6,25 0,46 0,01 0,03 0,11 6,25 1,23 0,57 0,29 1,80 0,60 

Euplassa inaequalis 2 6,25 0,46 0,01 0,02 0,06 6,25 1,23 0,52 0,26 1,75 0,58 
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Espécie Árvores 
DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha-1 
DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Calophyllum brasiliense 1 3,13 0,23 0,06 0,19 0,64 3,13 0,61 0,87 0,43 1,48 0,49 

Antonia ovata 1 3,13 0,23 0,04 0,11 0,38 3,13 0,61 0,61 0,30 1,22 0,41 

Faramea cyanea 2 6,25 0,46 0,01 0,04 0,12 3,13 0,61 0,58 0,29 1,19 0,40 

Cheiloclinium cognatum 1 3,13 0,23 0,03 0,09 0,29 3,13 0,61 0,52 0,26 1,14 0,38 

Ixora brevifolia 1 3,13 0,23 0,02 0,08 0,26 3,13 0,61 0,48 0,24 1,10 0,37 

Hymenaea stigonocarpa 1 3,13 0,23 0,02 0,06 0,20 3,13 0,61 0,42 0,21 1,04 0,35 

Apuleia leiocarpa 1 3,13 0,23 0,02 0,05 0,16 3,13 0,61 0,39 0,20 1,01 0,34 

Diospyros lasiocalyx 1 3,13 0,23 0,01 0,04 0,13 3,13 0,61 0,36 0,18 0,97 0,32 

Didymopanax macrocarpus 1 3,13 0,23 0,01 0,04 0,12 3,13 0,61 0,35 0,18 0,96 0,32 

Byrsonima laxiflora 1 3,13 0,23 0,01 0,03 0,11 3,13 0,61 0,34 0,17 0,96 0,32 

Pseudolmedia laevigata 1 3,13 0,23 0,01 0,03 0,10 3,13 0,61 0,33 0,16 0,94 0,31 

Brosimum gaudichaudii 1 3,13 0,23 0,01 0,03 0,09 3,13 0,61 0,32 0,16 0,93 0,31 

Protium heptaphyllum 1 3,13 0,23 0,01 0,03 0,08 3,13 0,61 0,31 0,16 0,92 0,31 

Licania apetala 1 3,13 0,23 0,01 0,02 0,07 3,13 0,61 0,30 0,15 0,91 0,30 

Cybianthus detergens 1 3,13 0,23 0,01 0,02 0,06 3,13 0,61 0,29 0,15 0,90 0,30 

Ouratea castaneifolia 1 3,13 0,23 0,01 0,02 0,06 3,13 0,61 0,29 0,14 0,90 0,30 

Qualea multiflora 1 3,13 0,23 0,01 0,02 0,05 3,13 0,61 0,28 0,14 0,89 0,30 

Miconia dodecandra 1 3,13 0,23 0,00 0,01 0,04 3,13 0,61 0,27 0,14 0,88 0,29 

Micropholis venulosa 1 3,13 0,23 0,00 0,01 0,04 3,13 0,61 0,27 0,14 0,88 0,29 
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Espécie Árvores 
DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha-1 
DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Guatteria sellowiana 1 3,13 0,23 0,00 0,01 0,03 3,13 0,61 0,26 0,13 0,87 0,29 

Roupala montana 1 3,13 0,23 0,00 0,01 0,03 3,13 0,61 0,26 0,13 0,87 0,29 

Syagrus flexuosa 1 3,13 0,23 0,00 0,01 0,02 3,13 0,61 0,25 0,13 0,86 0,29 

Dimorphandra mollis 1 3,13 0,23 0,00 0,01 0,02 3,13 0,61 0,25 0,12 0,86 0,29 

Total Geral 438 1368,75 100,00 9,65 30,15 100,00 509,38 100,00 200,00 100,00 300,00 100,00 
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Tabela 15. Parâmetros fitossociológicos das espécies de indivíduos vivos registrados na amostragem de Cerradão - Encosta (E02) 

Espécie Árvores 
DA 

ind.ha-1 
DR AB m² 

DoA 

m².ha-1 
DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Emmotum nitens 30 83,33 5,24 0,80 2,22 16,62 22,22 3,85 21,86 10,93 25,71 8,57 

Virola sebifera 71 197,22 12,41 0,27 0,76 5,68 22,22 3,85 18,09 9,05 21,94 7,31 

Miconia burchellii 37 102,78 6,47 0,47 1,30 9,72 22,22 3,85 16,19 8,10 20,04 6,68 

Xylopia aromatica 39 108,33 6,82 0,20 0,55 4,10 25,00 4,33 10,92 5,46 15,25 5,08 

Tapirira obtusa 28 77,78 4,90 0,39 1,08 8,13 8,33 1,44 13,03 6,51 14,47 4,82 

Myrcia splendens 38 105,56 6,64 0,19 0,52 3,90 19,44 3,37 10,55 5,27 13,91 4,64 

Ocotea spixiana 18 50,00 3,15 0,22 0,62 4,67 16,67 2,88 7,82 3,91 10,70 3,57 

Xylopia sericea 25 69,44 4,37 0,09 0,26 1,95 16,67 2,88 6,32 3,16 9,21 3,07 

Maprounea guianensis 19 52,78 3,32 0,09 0,24 1,78 22,22 3,85 5,10 2,55 8,95 2,98 

Pera glabrata 16 44,44 2,80 0,09 0,26 1,95 16,67 2,88 4,74 2,37 7,63 2,54 

Antonia ovata 16 44,44 2,80 0,06 0,18 1,33 19,44 3,37 4,13 2,07 7,50 2,50 

Guapira graciliflora 12 33,33 2,10 0,11 0,30 2,26 16,67 2,88 4,36 2,18 7,24 2,41 

Handroanthus serratifolius 17 47,22 2,97 0,08 0,21 1,58 13,89 2,40 4,55 2,28 6,96 2,32 

Simarouba versicolor 9 25,00 1,57 0,15 0,42 3,16 11,11 1,92 4,74 2,37 6,66 2,22 

Qualea grandiflora 12 33,33 2,10 0,14 0,39 2,89 8,33 1,44 4,99 2,50 6,43 2,14 

Tachigali subvelutina 5 13,89 0,87 0,12 0,34 2,53 13,89 2,40 3,40 1,70 5,80 1,93 

Matayba guianensis 12 33,33 2,10 0,05 0,13 0,97 13,89 2,40 3,07 1,54 5,47 1,82 

Bowdchia virgilioides 7 19,44 1,22 0,11 0,29 2,21 11,11 1,92 3,43 1,72 5,36 1,79 
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Espécie Árvores 
DA 

ind.ha-1 
DR AB m² 

DoA 

m².ha-1 
DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Hyptidendron canum 10 27,78 1,75 0,08 0,22 1,61 8,33 1,44 3,36 1,68 4,80 1,60 

Hymenaea stigonocarpa 9 25,00 1,57 0,05 0,15 1,09 11,11 1,92 2,67 1,33 4,59 1,53 

Vatairea macrocarpa 5 13,89 0,87 0,11 0,31 2,34 5,56 0,96 3,22 1,61 4,18 1,39 

Eriotheca pubescens 4 11,11 0,70 0,08 0,22 1,62 8,33 1,44 2,32 1,16 3,77 1,26 

Myrcia tomentosa 5 13,89 0,87 0,02 0,05 0,34 13,89 2,40 1,22 0,61 3,62 1,21 

Qualea multiflora 7 19,44 1,22 0,04 0,12 0,90 8,33 1,44 2,12 1,06 3,56 1,19 

Copaifera langsdorffii 7 19,44 1,22 0,04 0,11 0,83 8,33 1,44 2,06 1,03 3,50 1,17 

Dimorphandra mollis 5 13,89 0,87 0,06 0,16 1,18 8,33 1,44 2,06 1,03 3,50 1,17 

Caryocar brasiliense 5 13,89 0,87 0,08 0,22 1,64 5,56 0,96 2,52 1,26 3,48 1,16 

Tapirira guianensis 6 16,67 1,05 0,06 0,17 1,28 5,56 0,96 2,33 1,17 3,29 1,10 

Vochysia thyrsoidea 2 5,56 0,35 0,08 0,21 1,57 5,56 0,96 1,92 0,96 2,88 0,96 

Symplocos nitens 5 13,89 0,87 0,02 0,07 0,51 8,33 1,44 1,38 0,69 2,82 0,94 

Casearia grandiflora 6 16,67 1,05 0,02 0,04 0,33 8,33 1,44 1,38 0,69 2,82 0,94 

Hirtella glandulosa 4 11,11 0,70 0,06 0,15 1,15 5,56 0,96 1,85 0,92 2,81 0,94 

Psidium myrsinites 5 13,89 0,87 0,02 0,07 0,49 8,33 1,44 1,36 0,68 2,81 0,94 

Cardiopetalum calophyllum 5 13,89 0,87 0,02 0,04 0,32 8,33 1,44 1,20 0,60 2,64 0,88 

Myrcia fenzliana 5 13,89 0,87 0,03 0,09 0,66 5,56 0,96 1,53 0,76 2,49 0,83 

Dalbergia miscolobium 4 11,11 0,70 0,01 0,03 0,25 8,33 1,44 0,95 0,47 2,39 0,80 

Ocotea pulchella 4 11,11 0,70 0,01 0,03 0,22 8,33 1,44 0,92 0,46 2,36 0,79 
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Espécie Árvores 
DA 

ind.ha-1 
DR AB m² 

DoA 

m².ha-1 
DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Byrsonima pachyphylla 3 8,33 0,52 0,02 0,05 0,39 8,33 1,44 0,91 0,46 2,36 0,79 

Aspidosperma tomentosum 4 11,11 0,70 0,02 0,07 0,52 5,56 0,96 1,22 0,61 2,18 0,73 

Didymopanax macrocarpus 3 8,33 0,52 0,01 0,02 0,17 8,33 1,44 0,69 0,35 2,13 0,71 

Machaerium acutifolium 4 11,11 0,70 0,02 0,06 0,47 5,56 0,96 1,17 0,58 2,13 0,71 

Leptolobium dasycarpum 4 11,11 0,70 0,01 0,04 0,30 5,56 0,96 1,00 0,50 1,96 0,65 

Alibertia edulis 5 13,89 0,87 0,02 0,07 0,49 2,78 0,48 1,37 0,68 1,85 0,62 

Miconia ferruginata 3 8,33 0,52 0,01 0,03 0,25 5,56 0,96 0,77 0,38 1,73 0,58 

Rudgea viburnoides 3 8,33 0,52 0,01 0,03 0,19 5,56 0,96 0,71 0,36 1,68 0,56 

Terminalia argentea 2 5,56 0,35 0,02 0,05 0,35 5,56 0,96 0,70 0,35 1,66 0,55 

Stryphnodendron adstringens 2 5,56 0,35 0,01 0,04 0,31 5,56 0,96 0,66 0,33 1,62 0,54 

Kielmeyera coriacea 2 5,56 0,35 0,01 0,03 0,20 5,56 0,96 0,55 0,27 1,51 0,50 

Hymenaea courbaril 1 2,78 0,17 0,04 0,11 0,81 2,78 0,48 0,99 0,49 1,47 0,49 

Couepia grandiflora 2 5,56 0,35 0,01 0,02 0,15 5,56 0,96 0,50 0,25 1,46 0,49 

Syagrus flexuosa 2 5,56 0,35 0,01 0,02 0,13 5,56 0,96 0,48 0,24 1,44 0,48 

Cybianthus detergens 2 5,56 0,35 0,00 0,01 0,10 5,56 0,96 0,45 0,23 1,41 0,47 

Curatella americana 1 2,78 0,17 0,02 0,05 0,38 2,78 0,48 0,55 0,28 1,03 0,34 

Brosimum gaudichaudii 1 2,78 0,17 0,01 0,02 0,13 2,78 0,48 0,31 0,15 0,79 0,26 

Cybistax antisyphilitica 1 2,78 0,17 0,01 0,02 0,13 2,78 0,48 0,30 0,15 0,78 0,26 

Styrax camporum 1 2,78 0,17 0,01 0,02 0,12 2,78 0,48 0,30 0,15 0,78 0,26 
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Espécie Árvores 
DA 

ind.ha-1 
DR AB m² 

DoA 

m².ha-1 
DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Cheiloclinium cognatum 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,09 2,78 0,48 0,26 0,13 0,74 0,25 

Ouratea hexasperma 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,08 2,78 0,48 0,25 0,13 0,74 0,25 

Qualea parviflora 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,06 2,78 0,48 0,23 0,12 0,71 0,24 

Styrax ferrugineus 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,05 2,78 0,48 0,23 0,11 0,71 0,24 

Casearia arborea 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,05 2,78 0,48 0,22 0,11 0,71 0,24 

Vellozia squamata 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,05 2,78 0,48 0,22 0,11 0,71 0,24 

Machaerium opacum 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,04 2,78 0,48 0,22 0,11 0,70 0,23 

Erythroxylum daphnites 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,04 2,78 0,48 0,22 0,11 0,70 0,23 

Myrcia variabilis 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,04 2,78 0,48 0,22 0,11 0,70 0,23 

Plenckia populnea 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,04 2,78 0,48 0,22 0,11 0,70 0,23 

Roupala montana 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,04 2,78 0,48 0,22 0,11 0,70 0,23 

Zeyheria montana 1 2,78 0,17 0,00 0,01 0,04 2,78 0,48 0,22 0,11 0,70 0,23 

Total Geral 572 1588,89 100,00 4,80 13,33 100,00 577,78 100,00 200,00 100,00 300,00 100,00 
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Tabela 16. Parâmetros fitossociológicos das espécies de indivíduos vivos registrados na amostragem de Cerrado (E03) 

Espécie 
Árvore

s 

DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha

-1 

DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Cerrado 

Rupestr

e 

Cerrad

o 

Típico 

Miconia burchellii 203 
225,5

6 
17,31 2,56 2,85 25,25 8,89 3,01 42,55 21,28 45,56 15,19 x x 

Qualea parviflora 83 92,22 7,08 1,13 1,25 11,12 7,78 2,63 18,19 9,10 20,83 6,94 x x 

Psidium myrsinites 85 94,44 7,25 0,47 0,53 4,66 8,89 3,01 11,91 5,95 14,92 4,97 x x 

Miconia ferruginata 47 52,22 4,01 0,61 0,68 6,01 10,00 3,38 10,02 5,01 13,40 4,47 x x 

Ouratea hexasperma 73 81,11 6,22 0,45 0,50 4,42 7,78 2,63 10,65 5,32 13,28 4,43 x x 

Xylopia aromatica 61 67,78 5,20 0,39 0,44 3,86 10,00 3,38 9,06 4,53 12,44 4,15 x x 

Caryocar brasiliense 54 60,00 4,60 0,39 0,43 3,86 4,44 1,50 8,46 4,23 9,96 3,32 x  

Simarouba versicolor 47 52,22 4,01 0,40 0,45 3,97 3,33 1,13 7,98 3,99 9,11 3,04 x  

Miconia albicans 32 35,56 2,73 0,24 0,27 2,40 7,78 2,63 5,13 2,57 7,76 2,59 x x 

Tachigali subvelutina 21 23,33 1,79 0,35 0,38 3,40 6,67 2,26 5,19 2,60 7,45 2,48 x x 

Qualea grandiflora 27 30,00 2,30 0,29 0,32 2,82 6,67 2,26 5,12 2,56 7,38 2,46 x x 

Didymopanax macrocarpus 17 18,89 1,45 0,23 0,26 2,29 6,67 2,26 3,74 1,87 5,99 2,00 x x 

Byrsonima pachyphylla 17 18,89 1,45 0,10 0,11 0,98 8,89 3,01 2,43 1,22 5,44 1,81 x x 

Roupala montana 24 26,67 2,05 0,13 0,14 1,27 4,44 1,50 3,31 1,66 4,82 1,61 x x 

Davilla elliptica 18 20,00 1,53 0,10 0,11 1,01 6,67 2,26 2,55 1,27 4,80 1,60 x  

Bowdchia virgilioides 12 13,33 1,02 0,15 0,17 1,51 6,67 2,26 2,53 1,27 4,79 1,60 x x 
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Espécie 
Árvore

s 

DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha

-1 

DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Cerrado 

Rupestr

e 

Cerrad

o 

Típico 

Salacia crassifolia 14 15,56 1,19 0,08 0,09 0,83 6,67 2,26 2,03 1,01 4,28 1,43 x x 

Banisteriopsis latifolia 20 22,22 1,71 0,11 0,12 1,06 4,44 1,50 2,77 1,38 4,27 1,42 x x 

Vatairea macrocarpa 20 22,22 1,71 0,15 0,17 1,51 2,22 0,75 3,22 1,61 3,97 1,32 x x 

Kielmeyera speciosa 18 20,00 1,53 0,12 0,13 1,18 3,33 1,13 2,71 1,36 3,84 1,28 x  

Erythroxylum deciduum 9 10,00 0,77 0,04 0,05 0,42 7,78 2,63 1,19 0,60 3,82 1,27 x x 

Pera glabrata 11 12,22 0,94 0,06 0,07 0,64 5,56 1,88 1,58 0,79 3,46 1,15 x x 

Pouteria ramiflora 8 8,89 0,68 0,13 0,15 1,33 3,33 1,13 2,01 1,00 3,14 1,05 x x 

Maprounea guianensis 10 11,11 0,85 0,04 0,05 0,40 5,56 1,88 1,25 0,63 3,13 1,04 x x 

Byrsonima coccolobifolia 10 11,11 0,85 0,04 0,04 0,40 5,56 1,88 1,25 0,62 3,13 1,04 x  

Casearia arborea 8 8,89 0,68 0,04 0,04 0,39 5,56 1,88 1,07 0,53 2,95 0,98 x x 

Dimorphandra mollis 8 8,89 0,68 0,04 0,04 0,35 5,56 1,88 1,03 0,52 2,91 0,97 x x 

Aspidosperma tomentosum 7 7,78 0,60 0,04 0,04 0,35 5,56 1,88 0,95 0,48 2,83 0,94 x x 

Piptocarpha rotundifolia 9 10,00 0,77 0,09 0,10 0,88 3,33 1,13 1,65 0,82 2,78 0,93 x x 

Qualea multiflora 13 14,44 1,11 0,05 0,06 0,50 3,33 1,13 1,61 0,81 2,74 0,91 x  

Plenckia populnea 12 13,33 1,02 0,06 0,07 0,58 3,33 1,13 1,61 0,80 2,73 0,91 x x 

Erythroxylum suberosum 8 8,89 0,68 0,03 0,04 0,32 4,44 1,50 1,00 0,50 2,50 0,83 x x 

Aspidosperma macrocarpon 9 10,00 0,77 0,06 0,06 0,57 3,33 1,13 1,33 0,67 2,46 0,82 x  

Emmotum nitens 5 5,56 0,43 0,04 0,04 0,35 4,44 1,50 0,78 0,39 2,28 0,76 x x 
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Espécie 
Árvore

s 

DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha

-1 

DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Cerrado 

Rupestr

e 

Cerrad

o 

Típico 

Handroanthus serratifolius 5 5,56 0,43 0,03 0,03 0,31 4,44 1,50 0,74 0,37 2,24 0,75 x x 

Myrsine guianensis 7 7,78 0,60 0,08 0,09 0,80 2,22 0,75 1,39 0,70 2,14 0,71  x 

Vochysia rufa 11 12,22 0,94 0,04 0,05 0,44 2,22 0,75 1,38 0,69 2,13 0,71 x  

Andira vermifuga 8 8,89 0,68 0,02 0,03 0,24 3,33 1,13 0,93 0,46 2,05 0,68 x  

Lafoensia pacari 9 10,00 0,77 0,05 0,06 0,53 2,22 0,75 1,29 0,65 2,05 0,68 x  

Alibertia edulis 7 7,78 0,60 0,03 0,03 0,28 3,33 1,13 0,88 0,44 2,01 0,67 x x 

Stryphnodendron 

adstringens 
4 4,44 0,34 0,02 0,03 0,23 3,33 1,13 0,57 0,28 1,70 0,57 x x 

Mimosa claussenii 8 8,89 0,68 0,02 0,02 0,22 2,22 0,75 0,90 0,45 1,65 0,55 x  

Copaifera langsdorffii 3 3,33 0,26 0,06 0,07 0,61 2,22 0,75 0,86 0,43 1,62 0,54  x 

Myrcia splendens 7 7,78 0,60 0,03 0,03 0,25 2,22 0,75 0,84 0,42 1,60 0,53  x 

Myrcia variabilis 4 4,44 0,34 0,01 0,01 0,12 3,33 1,13 0,46 0,23 1,59 0,53 x  

Psidium laruotteanum 4 4,44 0,34 0,01 0,01 0,10 3,33 1,13 0,44 0,22 1,57 0,52 x x 

Guapira noxia 3 3,33 0,26 0,02 0,02 0,18 3,33 1,13 0,43 0,22 1,56 0,52 x x 

Kielmeyera coriacea 5 5,56 0,43 0,03 0,03 0,30 2,22 0,75 0,73 0,36 1,48 0,49 x  

Salvertia convallariodora 2 2,22 0,17 0,05 0,06 0,53 2,22 0,75 0,70 0,35 1,45 0,48 x  

Eugenia dysenterica 3 3,33 0,26 0,03 0,04 0,32 2,22 0,75 0,58 0,29 1,33 0,44 x x 

Erythroxylum daphnites 5 5,56 0,43 0,01 0,02 0,14 2,22 0,75 0,57 0,28 1,32 0,44  x 
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Espécie 
Árvore

s 

DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha

-1 

DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Cerrado 

Rupestr

e 

Cerrad

o 

Típico 

Styrax ferrugineus 3 3,33 0,26 0,03 0,03 0,31 2,22 0,75 0,56 0,28 1,31 0,44 x x 

Guatteria sellowiana 4 4,44 0,34 0,02 0,02 0,20 2,22 0,75 0,54 0,27 1,29 0,43 x  

Leptolobium dasycarpum 3 3,33 0,26 0,02 0,02 0,17 2,22 0,75 0,43 0,21 1,18 0,39 x x 

Antonia ovata 2 2,22 0,17 0,01 0,01 0,12 2,22 0,75 0,29 0,15 1,04 0,35 x  

Vochysia thyrsoidea 2 2,22 0,17 0,01 0,01 0,10 2,22 0,75 0,27 0,13 1,02 0,34 x x 

Byrsonima verbascifolia 2 2,22 0,17 0,01 0,01 0,07 2,22 0,75 0,24 0,12 0,99 0,33 x x 

Baccharis dracunculifolia 2 2,22 0,17 0,00 0,00 0,04 2,22 0,75 0,21 0,11 0,96 0,32 x x 

Pseudobombax tomentosum 2 2,22 0,17 0,04 0,04 0,39 1,11 0,38 0,56 0,28 0,93 0,31  x 

Curatella americana 1 1,11 0,09 0,04 0,04 0,35 1,11 0,38 0,43 0,22 0,81 0,27  x 

Solanum lycocarpum 3 3,33 0,26 0,02 0,02 0,15 1,11 0,38 0,40 0,20 0,78 0,26 x  

Cordiera concolor 3 3,33 0,26 0,01 0,01 0,09 1,11 0,38 0,34 0,17 0,72 0,24  x 

Hyptidendron canum 1 1,11 0,09 0,02 0,02 0,19 1,11 0,38 0,28 0,14 0,65 0,22 x  

Chomelia sp. 2 2,22 0,17 0,01 0,01 0,09 1,11 0,38 0,26 0,13 0,64 0,21 x  

Vochysia elliptica 2 2,22 0,17 0,01 0,01 0,08 1,11 0,38 0,25 0,13 0,63 0,21 x  

Tapirira guianensis 2 2,22 0,17 0,01 0,01 0,07 1,11 0,38 0,24 0,12 0,62 0,21  x 

Eremanthus glomerulatus 2 2,22 0,17 0,01 0,01 0,06 1,11 0,38 0,24 0,12 0,61 0,20 x  

Rourea induta 1 1,11 0,09 0,01 0,01 0,13 1,11 0,38 0,22 0,11 0,59 0,20 x  

Annona crassiflora 1 1,11 0,09 0,01 0,01 0,11 1,11 0,38 0,19 0,10 0,57 0,19 x  
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Espécie 
Árvore

s 

DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha

-1 

DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Cerrado 

Rupestr

e 

Cerrad

o 

Típico 

Casearia sylvestris 1 1,11 0,09 0,01 0,01 0,10 1,11 0,38 0,18 0,09 0,56 0,19 x  

Pterodon emarginatus 1 1,11 0,09 0,01 0,01 0,08 1,11 0,38 0,17 0,08 0,54 0,18 x  

Cardiopetalum calophyllum 1 1,11 0,09 0,01 0,01 0,07 1,11 0,38 0,15 0,08 0,53 0,18  x 

Erythroxylum tortuosum 1 1,11 0,09 0,01 0,01 0,05 1,11 0,38 0,14 0,07 0,51 0,17  x 

Cecropia pachystachya 1 1,11 0,09 0,01 0,01 0,05 1,11 0,38 0,13 0,07 0,51 0,17 x  

Couepia grandiflora 1 1,11 0,09 0,00 0,01 0,05 1,11 0,38 0,13 0,07 0,51 0,17 x  

Myrsine coriacea 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,04 1,11 0,38 0,13 0,06 0,50 0,17  x 

Neea theifera 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,04 1,11 0,38 0,12 0,06 0,50 0,17 x  

Xylopia sericea 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,04 1,11 0,38 0,12 0,06 0,50 0,17 x  

Terminalia fagifolia 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,03 1,11 0,38 0,12 0,06 0,50 0,17 x  

Enterolobium gummiferum 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,03 1,11 0,38 0,12 0,06 0,49 0,16 x  

Terminalia argentea 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,03 1,11 0,38 0,12 0,06 0,49 0,16  x 

Virola sebifera 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,03 1,11 0,38 0,12 0,06 0,49 0,16 x  

Cybistax antisyphilitica 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,03 1,11 0,38 0,11 0,06 0,49 0,16 x  

Matayba guianensis 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,02 1,11 0,38 0,11 0,05 0,48 0,16  x 

Aegiphila verticillata 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,02 1,11 0,38 0,11 0,05 0,48 0,16  x 

Agonandra brasiliensis 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,02 1,11 0,38 0,11 0,05 0,48 0,16  x 

Handroanthus ochraceus 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,02 1,11 0,38 0,10 0,05 0,48 0,16 x  
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Espécie 
Árvore

s 

DA 

ind.ha-1 
DR 

AB 

m² 

DoA 

m².ha

-1 

DoR FA FR IVC IVC% IVI IVI% 

Cerrado 

Rupestr

e 

Cerrad

o 

Típico 

Palicourea rigida 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,02 1,11 0,38 0,10 0,05 0,48 0,16 x  

Rudgea viburnoides 1 1,11 0,09 0,00 0,00 0,02 1,11 0,38 0,10 0,05 0,48 0,16  x 

Total Geral 1173 1303,33 
100,0

0 

10,1

4 
11,27 

100,0

0 

295,5

6 

100,0

0 

200,0

0 

100,0

0 

300,0

0 

100,0

0 
  

 

Tabela 17. Parâmetros fitossociológicos das espécies de indivíduos vivos registrados no censo (Cerrado Sentido Restrito – Ralo) 

Espécie Árvores DA ind.ha-1 DR AB m² DoA m².ha-1 DoR IVC IVC% 

Qualea parviflora 47 133,66 38,21 1,07 3,05 51,53 89,74 44,87 

Psidium myrsinites  20 56,88 16,26 0,14 0,39 6,55 22,81 11,40 

Roupala montana  22 62,56 17,89 0,10 0,27 4,57 22,46 11,23 

Qualea grandiflora 6 17,06 4,88 0,24 0,68 11,51 16,39 8,20 

Enterolobium gummiferum 1 2,84 0,81 0,14 0,40 6,75 7,56 3,78 

Annona crassiflora  2 5,69 1,63 0,05 0,14 2,37 3,99 2,00 

Bowdchia virgilioides 1 2,84 0,81 0,05 0,14 2,38 3,19 1,59 

Vochysia elliptica  3 8,53 2,44 0,01 0,04 0,71 3,14 1,57 

Maprounea guianensis 1 2,84 0,81 0,05 0,14 2,30 3,11 1,56 

Miconia albicans  2 5,69 1,63 0,02 0,05 0,78 2,40 1,20 

Erythroxylum deciduum 2 5,69 1,63 0,02 0,04 0,75 2,38 1,19 
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Espécie Árvores DA ind.ha-1 DR AB m² DoA m².ha-1 DoR IVC IVC% 

Myrcia variabilis 2 5,69 1,63 0,01 0,03 0,59 2,21 1,11 

Stryphnodendron adstringens 1 2,84 0,81 0,02 0,07 1,17 1,98 0,99 

Kielmeyera coriacea 1 2,84 0,81 0,02 0,07 1,13 1,94 0,97 

Simarouba versicolor  1 2,84 0,81 0,02 0,06 1,04 1,85 0,93 

Myrcia tomentosa 1 2,84 0,81 0,02 0,06 1,04 1,85 0,93 

Connarus suberosus 2 5,69 1,63 0,00 0,01 0,22 1,85 0,92 

Pouteria ramiflora 1 2,84 0,81 0,02 0,06 0,95 1,77 0,88 

Aegiphila verticillata 1 2,84 0,81 0,02 0,05 0,80 1,62 0,81 

Byrsonima coccolobifolia 1 2,84 0,81 0,02 0,05 0,76 1,57 0,79 

Dalbergia miscolobium 1 2,84 0,81 0,01 0,04 0,70 1,51 0,76 

Miconia burchellii 1 2,84 0,81 0,01 0,03 0,54 1,36 0,68 

Eriotheca pubescens  1 2,84 0,81 0,01 0,02 0,38 1,20 0,60 

Leptolobium dasycarpum 1 2,84 0,81 0,01 0,02 0,38 1,20 0,60 

Dimorphandra mollis 1 2,84 0,81 0,00 0,01 0,10 0,91 0,46 

Total Geral 123 349,79 100,00 2,08 5,92 100,00 200,00 100,00 
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A Figura 65, Figura 66 e Figura 67 apresentam os histogramas da contribuição dos 

parâmetros do Índice de Valor de Importância (IVI) para as principais espécies arbórea-

arbustivas registradas na amostragem e a Figura 68 apresenta o histograma da 

contribuição dos parâmetros do Índice de Valor de Cobertura (IVC) para as principais 

espécies arbórea-arbustivas registradas no censo. Essa análise permite avaliar as 

diferentes estratégias e características das espécies na ocupação e distribuição na área 

de estudo. 

 

Figura 65. Parâmetros fitossociológicos das 10 espécies mais importantes na análise do Índice de 

Valor de Importância (IVI) da Amostragem (E01).  
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Figura 66. Parâmetros fitossociológicos das 10 espécies mais importantes na análise do Índice de 

Valor de Importância (IVI) da Amostragem (E02). 

 

Figura 67. Parâmetros fitossociológicos das 10 espécies mais importantes na análise do Índice de 

Valor de Importância (IVI) da Amostragem (E03). 

 

Figura 68. Parâmetros fitossociológicos das 10 espécies mais importantes na análise do Índice de 

Valor de Cobertura (IVC) do Censo. 
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3.2.1.3.2.4 Espécies Imunes Ao Corte Ou De Interesse Conservacionista 

O levantamento florístico e florestal realizado na área de estudo evidenciou a 

ocorrência de 18 espécies protegidas por algum dos instrumentos de lei consultados. No 

total, foram registrados 394 indivíduos protegidos, cerca de 54,40 ind.ha-1, bem como 

aquelas listadas como dados insuficientes (DD), quase-ameaçadas (NT) ou vulnerável 

(VU) à extinção. Considerando toda a área em avaliação foram estimados 3.222 

indivíduos protegidos ou incluídos em alguma das classes supracitadas. 

A Tabela 18 apresenta a relação das espécies de interesse conservacionista, 

indicando o respectivo número de indivíduos registrados no levantamento florestal por 

espécie. É necessária, por parte da IBRAM, a emissão de autorizações específicas para 

a supressão destes indivíduos. 

Tabela 18. Lista de espécies protegidas registradas na área do levantamento passível a supressão de 
vegetação. 

Espécie Nome popular Status de Proteção Ind.ha-1 Nº ind. 

Protium heptaphyllum Almécega CNCFlora (DD) 0,62 24 

Aspidosperma 
macrocarpon 

Peroba-do-
Cerrado CNCFlora (LC); Decreto 39.469/18 

2,65 102 

Pseudobombax 
tomentosum 

Embiriçu 0,59 23 

Caryocar brasiliense Pequizeiro 
CNC-FLORA (LC); Decreto 

39.469/18; PORTARIA Nº 32, DE 
23 DE JANEIRO DE 2019 

20,31 783 

Aspidosperma 
tomentosum 

Guatambu CNCFlora (LC); Decreto 39.469/19 4,97 191 

Astronium fraxinifolium 
Gonçalo-

Alves 
CNCFlora (LC); IN N° 06 

MMA/2008 
1,33 51 

Bowdchia virgilioides 
Sucupira-

Preta 
CNCFlora (NT) 12,62 487 

Apuleia leiocarpa Garapa CNCFlora (VU) 0,68 26 

Dalbergia miscolobium 
Jacarandá-
do-Cerrado 

Decreto 39.469/18 

3,24 125 

Eugenia dysenterica Cagaita 0,99 38 

Handroanthus 
ochraceus 

Ipê-Amarelo-
do-Cerrado 

0,32 12 

Handroanthus 
serratifolius 

Ipê-Amarelo-
da-Mata 

2,26 87 

Tabebuia rosea Ipê-Rosa 0,03 1 
Vochysia thyrsoidea Gomeira 2,05 79 
Vochysia tucanorum Pau-Doce 0,34 13 
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Espécie Nome popular Status de Proteção Ind.ha-1 Nº ind. 

Copaifera langsdorffii Copaíba Decreto 39.469/18; IUCN (LC) 20,98 809 
Total Geral 73,97 2852 

Cabe mencionar que além das espécies elencadas na tabela supra, foram 

registradas 15 espécies listadas no Centro Nacional de Conservação da Flora como LC 

(low concern), ou seja, atualmente, menos preocupantes quanto ao risco de extinção. 

Desta maneira, para estas espécies não serão propostas medidas de conservação.  

A saber, as seguintes espécies registradas se enquadram nessa categoria: Andira 

vermífuga, Byrsonima coccolobifolia, Diospyros lasiocalyx, Eriotheca pubescens, 

Guatteria sellowiana, Hymenaea courbaril, Lafoensia pacari, Mimosa caesalpiniaefolia, 

Myrcia variabilis, Ocotea pulchella, Platypodium elegans, Stryphnodendron adstringens, 

Terminalia argentea, Xylopia aromática e Zeyheria montana. 

3.2.1.3.3 Inventário Florestal Quantitativo 

3.2.1.3.3.1 Análise da suficiência amostral 

Conforme já mencionado, para a realização do levantamento dos fragmentos de 

vegetação por meio de amostragem estratificada definiu-se os estratos de vegetação 

existentes, com base nos critérios de florística, densidade e cobertura do solo, além de 

demais características passíveis de serem observadas por meio de mapeamento. A 

definição destes estratos de vegetação nativa permitiu alocação e distribuição de 

parcelas em cada uma das classes pré-definidas. 

O número de parcelas aplicadas em cada estrato foi distribuído de forma aleatória, 

visando atender a proporcionalidade e a variabilidade fitofisionômica relativa à área de 

cada estrato em todo limite vegetado do empreendimento, totalizando 27,91ha, dos quais 

7,7 ha são representados pelo Estrato 01 – Estrato Florestal (Cerradão de Baixada), 9,98 

ha são representados pelo Estrato 02 – Estrato Florestal (Cerradão de Encosta), e 10,23 

ha são representados pelo Estrato 03 – Estrato Savânico (Cerrado Sentido Restrito – 

Subtipo Típico e Cerrado Rupestre). 
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Conforme descrito na metodologia, para os Estrato 01 e Estrato 02 foram 

amostradas 17 parcelas de 20 x 20 m (400 m²) e o Estrato 03 foram amostradas 9 

parcelas de 20 x 50 m (1.000 m²), totalizando 1,58 ha. A Figura 49 mostra a distribuição 

destas parcelas por estrato. 

Tabela 19. Informações necessárias ao processamento estatístico da amostragem estratificada. 

Estratos Nº parcelas Área amostrada Área estrato % amostrado 

Estrato 01 – Estrato Florestal 

(Cerradão de Baixada) 
8 0,32 ha 7,70 ha 4,16% 

Estrato 02 – Estrato Florestal 

(Cerradão de Encosta) 
9 0,36 ha 9,98 ha 3,61% 

Estrato 03 – Estrato Savânico 

(Cerrado Sentido Restrito - Típico e 

Cerrado Rupestre) 

9 0,9 ha 10,23 ha 8,80% 

TOTAL 26 1,58 ha 27,91 ha 5,66% 

Os resultados da análise estatística do processamento dos dados de volume, 

baseado na amostragem estratificada do inventário florestal realizado, serão 

apresentados nas tabelas seguintes. De acordo com os resultados encontrados, a 

intensidade amostral adotada foi suficiente para atender ao Limite de Erro (LE%) adotado 

para o presente estudo (20%). 

Tabela 20. Parâmetros estatísticos dos estratos amostrados.  

Parâmetros Volume m³.ha-1 

Média Estrato E01 (x1) 292,65 m³.ha-1 

Média Estrato E02 (x2) 65,58 m³.ha-1 

Média Estrato E03 (x3) 44,91 m³.ha-1 

Média Estratificada 142,02 m³.ha-1 

Variância Estrato E01 (S1²) 923,36 (m³.ha-1)2 

Variância Estrato E02 (S2²) 101,40 (m³.ha-1)2 

Variância Estrato E03 (S3²) 16,11 (m³.ha-1)2 

Variância Estratificada 376,11 (m³.ha-1)2 

A estratificação é usada com frequência em levantamentos florestais realizados 

por amostragem em regiões onde são encontradas diferentes formações vegetais, 

nestes casos o número de parcelas alocadas em cada estrato depende da área total 
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ocupada por cada um destes. Na Tabela 21 pode-se observar a relação entre a 

quantidade de parcelas amostradas em campo e o número máximo de parcelas adotadas 

em cada estrato. 

Tabela 21. Relação entre a quantidade de parcelas amostradas em campo e a quantidade de parcelas 
possíveis para cada estrato amostrado 

Parâmetros adotados Estr. 01 Estr. 02 Estr. 03 TOTAL 

Número de parcelas amostradas (n) 8 9 9 26 

Número máximo de parcelas (N) 192,53 249,51 102,27 544,31 

Proporção do estrato na área total (w) 0,31 0,35 0,35 - 

Proporção do estrato na população 

(W) 
0,35 0,46 0,19 - 

Fração amostral da população (f) 0,042 0,036 0,088 0,048 

Em relação ao parâmetro volume, obteve-se um erro amostral estratificado de 

18,95%, considerando que a média estratificada (E01, E02 e E03) foi estimada em 

142,02 m³.ha-1. Destarte, os resultados estatísticos apontam que não há necessidade de 

ampliar a amostragem a partir do lançamento de novas unidades amostrais. A tabela 

seguinte apresenta a síntese dos resultados da análise estatística da variável volume. 

Tabela 22. Síntese dos resultados da análise estatística da variável volume  

Parâmetros Estr. 01 Estr. 02 Estr. 03 Estratificada 

Média estratificada (m³.ha-1) 292,65 65,58 44,91 142,02 

Variância estratificada (m³.ha-1)2 923,36 101,40 16,11 376,11 

Variância da média estratificada 13,84 2,28 0,06 16,18 

Erro padrão da média estratificada 11,76 4,78 0,76 12,72 

Número efetivo de graus de liberdade 9 

Erro de amostragem absoluto 26,61 10,81 1,72 28,77 

Erro de amostragem relativo 9% 16% 4% 20% 

INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA 

IC [113,24 m³.ha-1 ≤      142,02 m³.ha-1       ≤ 170,79 m³.ha-1] = 95% 

INTERVALO DE CONFIANÇA PARA O TOTAL DA POPULAÇÃO 

IC [m³  2.685,24 m³   ≤      3.367,57 m°      ≤ 4.049,89 m³] = 95% 

Já em relação ao parâmetro densidade, obteve-se um erro amostral estratificado 

de 8,36%, considerando que a média estratificada (E01, E02 e E03) foi estimada em 

1.535,84 ind.ha-1. Destarte, os resultados estatísticos apontam que não há necessidade 

de ampliar a amostragem a partir do lançamento de novas unidades amostrais. A tabela 

seguinte apresenta a síntese dos resultados da análise estatística da variável densidade. 
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Tabela 23. Síntese dos resultados da análise estatística da variável densidade  

Parâmetros Estr. 01 Estr. 02 Estr. 03 Estratificada 

Média estratificada (ind.ha-1) 1.450,00 1.677,78 1.351,11 1.535,84 

Variância estratificada (ind.ha-1)2 6.946,43 8.913,19 20.133,61 10.325,64 

Variância da média estratificada 104,12 200,60 72,02 376,74 

Erro padrão da média estratificada 32,27 44,79 26,84 61,38 

Número efetivo de graus de liberdade 21 

Erro de amostragem absoluto 71,90 99,80 59,79 128,47 

Erro de amostragem relativo 4,96% 5,95% 4,43% 8,36% 

INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA 

IC [1.407,37 ind.ha-1 ≤      1.535,84 ind.ha-1       ≤ 1.664,30 ind.ha-1] = 95% 

INTERVALO DE CONFIANÇA PARA O TOTAL DA POPULAÇÃO 

IC [38.238 ind ≤      41.729 ind      ≤ 45.219 ind] = 95% 

3.2.1.3.3.2 Estimativa dos parâmetros quantitativos 

A média do volume do material lenhoso do inventário florestal considerando todas 

as áreas abrangidas pelo estudo contendo árvores foi de 97,10 m³.ha-1 (Tabela 24), 

equivalente a um volume total de material lenhoso calculado em 3.743,68 m³. Deste total, 

87,46% são provenientes de espécies nativa do Brasil, cujo transporte para áreas 

exteriores ao empreendimento só poderá ser realizado mediante emissão de Documento 

de Origem Florestal – DOF, o que não será necessário, pois todo o material suprimido 

será utilizado para reparos e benfeitorias do próprio empreendimento. 

Em relação à densidade de árvores vivas e mortas, o processamento dos dados 

estimou uma densidade de 1.120,73 ind.ha-1, correspondente a 43.208 indivíduos 

considerando toda a área requerida à supressão. Do total de indivíduos registrados na 

área em estudo, os resultados do processamento dos dados de inventário florestal 

apontam que 95% dos indivíduos vivos são nativos do Cerrado e considerando todos os 

indivíduos, 4,71% referem-se ao percentual de árvores mortas. 

Tabela 24. Resultados quantitativos do inventário florestal realizado na área em estudo. 

Parâmetros 
Árvores 
Isolada

s 

Cerrad
o Ralo 

Cerrado 
Rupestre 

Cerrado 
Típico 

Cerradão 
(Baixada) 

Cerradão 
(Encosta

) 

Total 
Geral 

Área da Fitofisionomia 
(ha) 

10,29 0,35 6,32 3,91 7,70 10,0 38,55 

Área levantada (ha) 10,29 0,35 0,90 0,90 0,32 0,4 13,13 

D µ  13,81 11,68 9,09 9,21 12,81 8,7 11,51 

Ht µ  5,35 3,40 3,24 3,21 10,21 5,3 5,18 

Árvores estimadas 1.353 126 9.761 4.057 11.167 16.745 43.208 
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Parâmetros 
Árvores 
Isolada

s 

Cerrad
o Ralo 

Cerrado 
Rupestre 

Cerrado 
Típico 

Cerradão 
(Baixada) 

Cerradão 
(Encosta

) 

Total 
Geral 

Dai árv.ha-1 131,44 358,33 
1.544,0

4 
1.038,8

0 
1.450,0

0 
1.677,7

8 
1.120,7

3 

Fustes estimados 1.880 146 10.465 4.670 11.913 18.464 47.538 

DA Fus.ha-1 182,64 415,20 
1.655,4

8 
1.195,9

3 
1.546,8

8 
1.850,0

0 
1.233,0

4 

Área basal estimada m² 38,91 2,12 82,14 38,19 241,10 142,6 545,04 

DoA m².ha-1 3,78 6,04 12,99 9,78 31,31 14,3 14,14 

Volume total estimado m³ 364,52 8,83 316,61 142,67 2253,73 654,6 
3.740,9

2 

Volume total m³.ha-1 35,41 25,10 50,08 36,53 292,65 65,6 97,03 

3.2.1.3.3.3 Parâmetros quantitativos por espécie botânica 

Conforme apresentado na Tabela 25, cerca de 42,82% do volume total registrado 

na área em estudo pertencem as seguintes espécies: Emmotum nitens (12,35%), 

Copaifera langsdorffii (9,43%), Ocotea spixiana (8,41%), Simarouba versicolor (8,24%) 

e Tachigali subvelutina (4,13%). Os resultados encontrados para as demais espécies 

com destaque em volume total não alteraram muito em relação ao observado na análise 

estrutural da vegetação (fitossociologia).
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Tabela 25. Resultados dos parâmetros quantitativos por espécies registradas na área requerida à supressão vegetal. DA – densidade absoluta indivíduos (ind.ha-
1); D ind. - Quantidade total de indivíduos; DAf – densidade absoluta fustes (fuste.ha-1); D Fus – quantidade total de fustes; VT m³.ha-¹ – volume por hectare; VT 

m³ – volume total na área. 

Espécie 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

DAP µ Ht µ Árvores 
DA 

ind.ha-1 
Fustes 

DA 
Fus.ha-1 

AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Emmotum nitens Nativa Nativa 14,37 8,67 2435 63,15 2791 72,40 65,45 1,70 461,95 11,98 

Copaifera langsdorffii Nativa Nativa 18,37 
10,4

0 
809 20,98 824 21,38 31,81 0,83 352,86 9,15 

Ocotea spixiana Nativa Nativa 16,27 9,96 862 22,36 945 24,52 31,89 0,83 324,31 8,41 
Simarouba versicolor Nativa Nativa 13,33 6,56 1584 41,10 1657 42,98 35,30 0,92 308,34 8,00 
- - - 11,38 4,08 2036 52,82 2210 57,31 24,22 0,63 292,92 7,60 
Tachigali subvelutina Nativa Nativa 15,52 7,75 572 14,83 575 14,91 18,19 0,47 154,43 4,01 
Mangifera indica Exótica Exótica 42,71 8,85 14 0,36 25 0,65 4,09 0,11 151,48 3,93 
Virola sebifera Nativa Nativa 9,01 7,39 3094 80,25 3119 80,90 23,36 0,61 142,60 3,70 
Miconia burchellii Nativa Nativa 10,55 3,34 3361 87,19 3777 97,97 42,37 1,10 139,16 3,61 
Tapirira obtusa Nativa Nativa 11,18 8,61 1161 30,12 1341 34,78 17,83 0,46 124,48 3,23 
Xylopia aromatica Nativa Nativa 9,26 4,77 2309 59,88 2375 61,61 17,06 0,44 85,20 2,21 

Ocotea corymbosa Nativa Nativa 40,15 
15,0

0 
48 1,25 48 1,25 6,69 0,17 66,44 1,72 

Qualea grandiflora Nativa Nativa 12,21 4,21 995 25,80 1257 32,60 14,36 0,37 57,31 1,49 
Tapirira guianensis Nativa Nativa 11,46 7,59 458 11,87 758 19,66 8,41 0,22 57,29 1,49 
Bowdchia virgilioides Nativa Nativa 16,89 6,65 487 12,62 535 13,87 9,88 0,26 56,88 1,48 
Qualea parviflora Nativa Nativa 12,45 3,65 1034 26,82 1143 29,65 14,37 0,37 52,49 1,36 

Platypodium elegans Nativa Nativa 28,85 
11,5

0 
25 0,65 25 0,65 4,27 0,11 50,86 1,32 

Hymenaea courbaril Nativa Nativa 19,20 7,36 55 1,42 55 1,42 4,21 0,11 41,02 1,06 
Pera glabrata Nativa Nativa 9,54 6,17 953 24,71 1013 26,28 7,15 0,19 36,62 0,95 

Callisthene major Nativa Nativa 25,50 
12,0

0 
48 1,25 48 1,25 3,75 0,10 36,61 0,95 

Terminalia glabrescens Nativa Nativa 15,86 
11,0

0 
144 3,75 168 4,37 4,21 0,11 35,04 0,91 

Xylopia sericea Nativa Nativa 7,45 7,88 1405 36,45 1486 38,54 6,39 0,17 33,97 0,88 
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Espécie 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

DAP µ Ht µ Árvores 
DA 

ind.ha-1 
Fustes 

DA 
Fus.ha-1 

AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Hirtella glandulosa Nativa Nativa 11,29 9,89 400 10,37 448 11,62 5,19 0,13 33,75 0,88 
Caryocar brasiliense Nativa Nativa 13,22 3,86 783 20,31 913 23,69 8,26 0,21 28,64 0,74 

Didymopanax morototoni Nativa Nativa 13,10 
11,6

2 
121 3,15 121 3,15 2,69 0,07 27,51 0,71 

Maprounea guianensis Nativa Nativa 9,30 6,02 930 24,12 941 24,41 4,78 0,12 23,94 0,62 
Inga alba Nativa Nativa 10,88 9,83 217 5,62 217 5,62 2,78 0,07 22,98 0,60 
Miconia ferruginata Nativa Nativa 10,35 2,62 618 16,04 755 19,57 7,27 0,19 22,48 0,58 
Ocotea pulchella Nativa Nativa 10,12 9,77 279 7,25 279 7,25 2,97 0,08 21,91 0,57 
Psidium myrsinites Nativa Nativa 7,62 3,35 1129 29,30 1228 31,86 6,20 0,16 21,07 0,55 
Vatairea macrocarpa Nativa Nativa 10,74 4,32 366 9,49 366 9,49 4,86 0,13 20,97 0,54 
Matayba guianensis Nativa Nativa 9,50 6,69 665 17,25 665 17,25 3,76 0,10 19,76 0,51 
Myrcia splendens Nativa Nativa 7,67 4,23 1258 32,64 1455 37,75 6,04 0,16 17,62 0,46 
Styrax camporum Nativa Nativa 12,07 9,17 100 2,59 152 3,94 2,06 0,05 16,04 0,42 
Terminalia argentea Nativa Nativa 15,77 7,08 137 3,55 152 3,94 2,66 0,07 15,34 0,40 

Calophyllum brasiliense Nativa Nativa 28,00 
16,0

0 
24 0,62 24 0,62 1,48 0,04 15,13 0,39 

Casearia grandiflora Nativa Nativa 6,77 8,13 600 15,55 648 16,80 2,58 0,07 14,22 0,37 

Persea americana Exótica Exótica 45,55 
10,5

0 
2 0,05 2 0,05 0,35 0,01 13,11 0,34 

Ouratea hexasperma Nativa Nativa 8,15 1,91 858 22,26 938 24,32 5,22 0,14 13,05 0,34 
Eriotheca pubescens Nativa Nativa 19,14 5,92 127 3,29 127 3,29 2,84 0,07 12,22 0,32 
Vochysia thyrsoidea Nativa Nativa 18,76 6,30 79 2,05 79 2,05 2,31 0,06 11,49 0,30 
Didymopanax macrocarpus Nativa Nativa 10,97 3,89 302 7,84 302 7,84 3,15 0,08 11,49 0,30 
Hymenaea stigonocarpa Nativa Nativa 14,20 6,25 284 7,36 284 7,36 2,31 0,06 11,16 0,29 
Antonia ovata Nativa Nativa 7,19 5,58 490 12,72 633 16,42 2,80 0,07 10,63 0,28 
Handroanthus serratifolius Nativa Nativa 8,62 5,87 534 13,85 535 13,88 2,56 0,07 10,59 0,27 
Mimosa caesalpiniaefolia Exótica Nativa 10,61 7,22 63 1,63 192 4,98 1,88 0,05 10,39 0,27 
Symplocos nitens Nativa Nativa 8,58 8,40 235 6,09 259 6,72 1,62 0,04 9,92 0,26 
Dimorphandra mollis Nativa Nativa 9,81 4,73 278 7,20 278 7,20 2,27 0,06 9,22 0,24 
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Espécie 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

DAP µ Ht µ Árvores 
DA 

ind.ha-1 
Fustes 

DA 
Fus.ha-1 

AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Fabaceae 1 Nativa Nativa 12,57 
14,6

7 
72 1,87 72 1,87 0,90 0,02 8,26 0,21 

Guapira graciliflora Nativa Nativa 9,49 4,21 333 8,63 360 9,35 3,01 0,08 7,99 0,21 
Ficus benjamina L. Exótica Exótica 22,14 7,20 3 0,08 5 0,13 0,29 0,01 7,78 0,20 
Miconia albicans Nativa Nativa 8,22 2,20 368 9,54 461 11,94 2,80 0,07 7,36 0,19 
Alibertia edulis Nativa Nativa 6,65 4,89 489 12,68 633 16,41 1,97 0,05 7,16 0,19 
Tabebuia rosea Nativa Nativa 50,20 9,50 1 0,03 1 0,03 0,20 0,01 6,96 0,18 
Pouteria ramiflora Nativa Nativa 18,21 4,25 94 2,44 94 2,44 1,73 0,04 6,75 0,18 
Annona crassiflora Nativa Nativa 18,10 5,40 50 1,31 56 1,46 1,45 0,04 6,69 0,17 
Roupala montana Nativa Nativa 8,69 3,15 366 9,51 394 10,23 1,98 0,05 6,66 0,17 
Qualea multiflora Nativa Nativa 9,02 3,75 385 9,98 390 10,11 2,13 0,06 6,57 0,17 
Dalbergia miscolobium Nativa Nativa 20,42 6,42 125 3,24 125 3,24 1,14 0,03 5,39 0,14 

Apuleia leiocarpa Nativa Nativa 25,43 
11,1

7 
26 0,68 26 0,68 0,59 0,02 5,14 0,13 

Stryphnodendron adstringens Nativa Nativa 19,42 4,37 110 2,85 111 2,88 1,35 0,04 5,09 0,13 
Hyptidendron canum Nativa Nativa 8,95 3,39 289 7,49 372 9,64 2,37 0,06 5,07 0,13 
Pterodon emarginatus Nativa Nativa 24,09 8,45 22 0,58 23 0,61 0,76 0,02 4,93 0,13 
Astronium fraxinifolium Nativa Nativa 13,72 7,90 51 1,33 51 1,33 0,64 0,02 4,68 0,12 
Kielmeyera speciosa Nativa Nativa 8,43 3,24 205 5,31 216 5,60 1,36 0,04 4,67 0,12 
Maclura tinctoria Nativa Nativa 17,51 6,14 13 0,34 22 0,57 0,76 0,02 4,48 0,12 
Byrsonima pachyphylla Nativa Nativa 7,79 2,42 283 7,35 376 9,75 1,72 0,04 4,47 0,12 
Myrsine guianensis Nativa Nativa 8,59 3,97 85 2,19 132 3,42 0,95 0,02 4,17 0,11 
Banisteriopsis latifolia Nativa Nativa 7,80 3,31 228 5,92 251 6,51 1,24 0,03 4,10 0,11 
Piptocarpha rotundifolia Nativa Nativa 11,07 3,45 110 2,86 112 2,91 1,12 0,03 4,05 0,10 
Aspidosperma tomentosum Nativa Nativa 7,93 3,43 191 4,97 191 4,97 1,11 0,03 3,29 0,09 
Davilla elliptica Nativa Nativa 8,02 2,02 205 5,31 216 5,60 1,17 0,03 3,07 0,08 
Myrcia fenzliana Nativa Nativa 8,14 5,20 139 3,60 139 3,60 0,87 0,02 3,05 0,08 
Salacia crassifolia Nativa Nativa 8,17 2,46 159 4,13 159 4,13 0,96 0,02 3,02 0,08 
Cardiopetalum calophyllum Nativa Nativa 7,67 5,53 240 6,23 241 6,26 0,82 0,02 2,99 0,08 
Vochysia tucanorum Nativa Nativa 18,57 5,97 13 0,34 16 0,42 0,56 0,01 2,98 0,08 
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Espécie 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

DAP µ Ht µ Árvores 
DA 

ind.ha-1 
Fustes 

DA 
Fus.ha-1 

AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Miconia cuspidata Nativa Nativa 8,30 
11,0

0 
72 1,87 72 1,87 0,42 0,01 2,94 0,08 

Cheiloclinium cognatum Nativa Nativa 13,15 5,25 52 1,34 52 1,34 0,80 0,02 2,89 0,07 
Lafoensia pacari Nativa Nativa 10,41 4,00 116 3,02 129 3,34 0,79 0,02 2,85 0,07 
Salvertia convallariodora Nativa Nativa 17,20 5,25 23 0,59 23 0,59 0,61 0,02 2,76 0,07 
Plenckia populnea Nativa Nativa 8,65 3,79 165 4,28 165 4,28 0,77 0,02 2,70 0,07 
Curatella americana Nativa Nativa 18,20 3,75 39 1,01 39 1,01 0,90 0,02 2,66 0,07 
Aspidosperma macrocarpon Nativa Nativa 8,19 3,49 102 2,65 102 2,65 0,65 0,02 2,56 0,07 
Siparuna guianensis Nativa Nativa 6,73 6,21 144 3,75 168 4,37 0,62 0,02 2,56 0,07 
Kielmeyera coriacea Nativa Nativa 11,52 3,90 115 2,99 115 2,99 0,70 0,02 2,22 0,06 
Casearia arborea Nativa Nativa 6,84 4,73 119 3,08 141 3,67 0,51 0,01 2,10 0,05 
Machaerium acutifolium Nativa Nativa 11,45 5,18 118 3,06 118 3,06 0,73 0,02 2,06 0,05 
Ixora brevifolia Nativa Nativa 12,35 4,75 24 0,62 48 1,25 0,60 0,02 1,92 0,05 
Pseudobombax tomentosum Nativa Nativa 15,50 4,75 23 0,59 23 0,59 0,44 0,01 1,90 0,05 
Diospyros lasiocalyx Nativa Nativa 15,73 4,00 29 0,75 29 0,75 0,45 0,01 1,82 0,05 
Vochysia rufa Nativa Nativa 7,93 3,27 127 3,29 130 3,37 0,54 0,01 1,79 0,05 

Anadenanthera colubrina Nativa Nativa 53,20 
11,0

0 
1 0,03 1 0,03 0,22 0,01 1,71 0,04 

Eugenia dysenterica Nativa Nativa 10,71 4,91 38 0,99 39 1,01 0,41 0,01 1,67 0,04 
Cordiera macrophylla Nativa Nativa 7,90 6,00 72 1,87 72 1,87 0,41 0,01 1,66 0,04 
Myrcia tomentosa Nativa Nativa 7,78 3,50 151 3,91 184 4,78 0,57 0,01 1,59 0,04 
Tachigali aurea Nativa Nativa 16,33 6,33 8 0,21 12 0,31 0,29 0,01 1,59 0,04 
Styrax ferrugineus Nativa Nativa 10,72 4,20 63 1,63 63 1,63 0,44 0,01 1,59 0,04 
Byrsonima coccolobifolia Nativa Nativa 7,58 2,97 115 2,97 115 2,97 0,47 0,01 1,57 0,04 
Brosimum gaudichaudii Nativa Nativa 7,66 4,53 60 1,55 85 2,20 0,42 0,01 1,53 0,04 

Protium heptaphyllum Nativa Nativa 10,10 
12,0

0 
24 0,62 24 0,62 0,19 0,01 1,43 0,04 

Averrhoa carambola Exótica Exótica 29,50 5,00 1 0,03 1 0,03 0,07 0,00 1,41 0,04 
Leptolobium dasycarpum Nativa Nativa 7,60 3,01 147 3,81 175 4,53 0,61 0,02 1,41 0,04 
Tapura amazonica Nativa Nativa 8,20 7,50 48 1,25 48 1,25 0,27 0,01 1,40 0,04 
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Espécie 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

DAP µ Ht µ Árvores 
DA 

ind.ha-1 
Fustes 

DA 
Fus.ha-1 

AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Erythroxylum deciduum Nativa Nativa 8,27 2,33 105 2,73 105 2,73 0,51 0,01 1,40 0,04 
Faramea cyanea Nativa Nativa 8,35 7,00 48 1,25 48 1,25 0,28 0,01 1,19 0,03 
Cecropia pachystachya Nativa Nativa 17,88 8,63 14 0,37 14 0,37 0,18 0,00 1,10 0,03 
Cybianthus detergens Nativa Nativa 7,53 3,81 90 2,32 97 2,50 0,36 0,01 1,10 0,03 
Pseudolmedia laevigata Nativa Nativa 7,75 7,00 24 0,62 48 1,25 0,23 0,01 1,09 0,03 
Erythroxylum suberosum Nativa Nativa 7,04 2,69 91 2,36 91 2,36 0,36 0,01 1,09 0,03 
Guatteria sellowiana Nativa Nativa 9,60 3,53 71 1,83 71 1,83 0,33 0,01 1,07 0,03 

Luehea divaricata Nativa Nativa 37,50 
14,0

0 
1 0,03 1 0,03 0,11 0,00 1,04 0,03 

Syzygium jambos Exótica Exótica 20,55 5,50 1 0,03 2 0,05 0,07 0,00 0,95 0,02 
Licania apetala Nativa Nativa 6,50 9,00 24 0,62 48 1,25 0,16 0,00 0,89 0,02 
Spondias purpurea Nativa Nativa 18,54 3,89 2 0,05 8 0,21 0,23 0,01 0,88 0,02 
Mimosa claussenii Nativa Nativa 5,93 3,28 91 2,36 91 2,36 0,25 0,01 0,83 0,02 
Byrsonima laxiflora Nativa Nativa 8,40 5,00 24 0,62 48 1,25 0,27 0,01 0,82 0,02 
Enterolobium gummiferum Nativa Nativa 18,00 3,54 15 0,40 15 0,40 0,22 0,01 0,81 0,02 
Anacardium occidentale Nativa Nativa 14,96 3,81 4 0,10 9 0,23 0,20 0,01 0,80 0,02 
Andira vermifuga Nativa Nativa 6,99 2,26 93 2,41 93 2,41 0,30 0,01 0,80 0,02 
Solanum lycocarpum Nativa Nativa 8,89 2,65 42 1,09 67 1,73 0,26 0,01 0,79 0,02 
Euplassa inaequalis Nativa Nativa 6,25 7,50 48 1,25 48 1,25 0,15 0,00 0,70 0,02 
Couepia grandiflora Nativa Nativa 6,90 3,67 67 1,73 67 1,73 0,25 0,01 0,70 0,02 
Guapira noxia Nativa Nativa 8,45 3,05 35 0,91 35 0,91 0,21 0,01 0,67 0,02 
Annona muricata Exótica Nativa 12,57 4,08 4 0,10 13 0,34 0,18 0,00 0,66 0,02 
Cybistax antisyphilitica Nativa Nativa 8,17 4,67 40 1,04 40 1,04 0,21 0,01 0,66 0,02 
Dracaena sp. Exótica Exótica 12,20 4,50 1 0,03 4 0,10 0,06 0,00 0,62 0,02 
Psidium guajava Nativa Nativa 16,59 3,71 4 0,10 7 0,18 0,18 0,00 0,62 0,02 
Rudgea viburnoides Nativa Nativa 7,19 3,36 96 2,48 98 2,53 0,29 0,01 0,60 0,02 
Ouratea castaneifolia Nativa Nativa 8,50 7,00 24 0,62 24 0,62 0,14 0,00 0,59 0,02 
Casearia sylvestris Nativa Nativa 11,10 6,50 11 0,29 11 0,29 0,11 0,00 0,56 0,01 
Machaerium opacum Nativa Nativa 9,86 4,53 39 1,00 39 1,00 0,17 0,00 0,55 0,01 
Myrcia variabilis Nativa Nativa 6,53 2,26 75 1,95 75 1,95 0,21 0,01 0,54 0,01 
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Espécie 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

DAP µ Ht µ Árvores 
DA 

ind.ha-1 
Fustes 

DA 
Fus.ha-1 

AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Ceiba speciosa Nativa Nativa 24,53 3,33 1 0,03 3 0,08 0,15 0,00 0,53 0,01 
Syagrus flexuosa Nativa Nativa 5,93 3,77 80 2,06 80 2,06 0,22 0,01 0,52 0,01 
Erythroxylum daphnites Nativa Nativa 5,87 2,17 85 2,19 85 2,19 0,22 0,01 0,52 0,01 
Aegiphila verticillata Nativa Nativa 12,66 4,66 17 0,45 17 0,45 0,12 0,00 0,49 0,01 
Myrsine coriacea Nativa Nativa 9,73 5,64 16 0,42 17 0,45 0,10 0,00 0,47 0,01 
Ficus sp. - - 20,30 4,50 1 0,03 1 0,03 0,03 0,00 0,46 0,01 
Rourea induta Nativa Nativa 13,00 2,50 11 0,29 11 0,29 0,15 0,00 0,43 0,01 
Citrus reticulata Exótica Exótica 10,22 4,20 1 0,03 5 0,13 0,05 0,00 0,40 0,01 
Aegiphila integrifolia Nativa Nativa 14,00 5,83 3 0,08 3 0,08 0,06 0,00 0,37 0,01 
Miconia dodecandra Nativa Nativa 7,20 6,00 24 0,62 24 0,62 0,10 0,00 0,36 0,01 
Micropholis venulosa Nativa Nativa 7,20 6,00 24 0,62 24 0,62 0,10 0,00 0,36 0,01 
Vochysia elliptica Nativa Nativa 7,42 2,80 26 0,67 26 0,67 0,11 0,00 0,31 0,01 
Cordiera concolor Nativa Nativa 6,03 2,83 34 0,88 34 0,88 0,10 0,00 0,30 0,01 
Psidium laruotteanum Nativa Nativa 5,73 1,95 45 1,18 45 1,18 0,12 0,00 0,29 0,01 
Chomelia sp. Nativa Nativa 7,60 2,25 23 0,59 23 0,59 0,10 0,00 0,28 0,01 
Schinus terebinthifolia Nativa Nativa 12,80 5,00 1 0,03 4 0,10 0,06 0,00 0,25 0,01 
Byrsonima verbascifolia Nativa Nativa 6,50 2,25 23 0,59 23 0,59 0,08 0,00 0,21 0,01 
Eremanthus glomerulatus Nativa Nativa 6,40 2,50 23 0,59 23 0,59 0,07 0,00 0,20 0,01 
Handroanthus ochraceus Nativa Nativa 11,80 3,35 12 0,32 12 0,32 0,05 0,00 0,17 0,00 
Baccharis dracunculifolia Nativa Nativa 5,10 2,90 23 0,59 23 0,59 0,05 0,00 0,14 0,00 
Erythroxylum tortuosum Nativa Nativa 5,85 1,50 11 0,29 23 0,59 0,06 0,00 0,14 0,00 
Peltophorum dubium Exótica Nativa 13,30 5,00 1 0,03 2 0,05 0,03 0,00 0,13 0,00 
Cupania vernalis Nativa Nativa 16,40 7,80 1 0,03 1 0,03 0,02 0,00 0,12 0,00 

Neea theifera Nativa Nativa 6,80 2,50 11 0,29 11 0,29 0,04 0,00 0,12 0,00 

Terminalia fagifolia Nativa Nativa 6,70 2,50 11 0,29 11 0,29 0,04 0,00 0,11 0,00 

Leucaena leucocephala Exótica Exótica 12,30 3,50 1 0,03 1 0,03 0,01 0,00 0,10 0,00 

Vellozia squamata Nativa Nativa 5,50 2,50 28 0,72 28 0,72 0,07 0,00 0,10 0,00 

Tecoma stans Exótica Exótica 9,35 4,00 1 0,03 2 0,05 0,01 0,00 0,10 0,00 

Eugenia uniflora Exótica Nativa 8,10 3,72 1 0,03 5 0,13 0,03 0,00 0,09 0,00 

Zeyheria montana Nativa Nativa 5,00 2,50 28 0,72 28 0,72 0,05 0,00 0,08 0,00 

Connarus suberosus Nativa Nativa 7,42 3,50 5 0,13 5 0,13 0,02 0,00 0,08 0,00 
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Espécie 
Origem 
Cerrado 

Origem 
Brasil 

DAP µ Ht µ Árvores 
DA 

ind.ha-1 
Fustes 

DA 
Fus.ha-1 

AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Senegalia polyphylla Nativa Nativa 13,00 7,00 1 0,03 1 0,03 0,01 0,00 0,07 0,00 

Syzygium cumini Exótica Exótica 8,55 3,50 1 0,03 2 0,05 0,01 0,00 0,07 0,00 

Pleroma granulosum Nativa Nativa 14,30 5,00 1 0,03 1 0,03 0,02 0,00 0,07 0,00 

Agonandra brasiliensis Nativa Nativa 5,20 2,00 11 0,29 11 0,29 0,02 0,00 0,06 0,00 

Vismia guianensis Nativa Nativa 10,30 10,00 1 0,03 1 0,03 0,01 0,00 0,06 0,00 

Morus nigra Nativa Nativa 7,80 3,67 2 0,05 3 0,08 0,02 0,00 0,05 0,00 

Palicourea rigida Nativa Nativa 5,00 1,30 11 0,29 11 0,29 0,02 0,00 0,05 0,00 

Zanthoxylum rhoifolium Nativa Nativa 10,30 5,00 1 0,03 1 0,03 0,01 0,00 0,04 0,00 

Strychnos pseudoquina Nativa Nativa 9,40 5,00 1 0,03 1 0,03 0,01 0,00 0,03 0,00 

Zanthoxylum riedelianum Nativa Nativa 8,50 4,00 1 0,03 1 0,03 0,01 0,00 0,02 0,00 

Cestrum axillare Nativa Nativa 5,60 4,50 1 0,03 1 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 

Total Geral   11,51 5,18 43.208 1120,73 47.538 1.233,04 545,04 14,14 3.740,92 97,03 
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3.2.1.3.3.4 Parâmetros quantitativos por classe diamétrica 

Por meio da análise da distribuição por classes diamétricas é possível ampliar 

o entendimento do comportamento das variáveis de interesse, contribuindo para o 

planejamento da supressão da vegetação. A Tabela 26, Tabela 27 e Tabela 28 

apresentam os resultados dos parâmetros quantitativos relacionados às densidades 

de árvores e fustes, área basal e volume do material lenhoso dos três estratos da 

vegetação passível de supressão na propriedade, e as Tabela 29 apresenta os 

resultados dos parâmetros quantitativos relacionados ao censo. 

Tabela 26. Parâmetros quantitativos por classe de diâmetro do levantamento realizado no Estrato 01 
– Florestal (Cerradão de Baixada) 

Classe diamétrica Nº Árvores Nº Fustes AB m² VT m³ 

05 -| 10 5.848 6.305 24,86 135,20 

10 -| 15 2.455 2.599 31,75 225,33 

15 -| 20 1.203 1.300 30,31 232,74 

20 -| 25 602 626 23,79 222,09 

25 -| 30 385 409 23,71 248,11 

30 -| 35 193 193 15,58 164,33 

35 -| 40 120 120 12,95 178,03 

40 -| 45 72 72 10,44 91,90 

45 -| 50 120 120 20,01 232,46 

≥ 50 168 168 47,70 523,53 

Total Geral 11.167 11.913 241,10 2253,73 

Tabela 27. Parâmetros quantitativos por classe de diâmetro do levantamento realizado no Estrato 02 
– Florestal (Cerradão de Encosta) 

Arial Nº Árvores Nº Fustes AB m² VT m³ 

< 05 0 55 0,08 0,18 

05 -| 10 12.947 14.084 52,86 173,22 

10 -| 15 2.329 2.689 30,27 127,92 

15 -| 20 804 859 19,53 92,57 

20 -| 25 444 499 19,31 136,06 

25 -| 30 166 194 10,93 61,26 

30 -| 35 0 28 2,44 15,75 

35 -| 40 28 28 2,82 21,94 

40 -| 45 28 28 4,33 25,67 

Total Geral 16.745 18.464 142,57 654,56 
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Tabela 28. Parâmetros quantitativos por classe de diâmetro do levantamento realizado no Estrato 03 
– Savânico (Cerrado Sentido Restrito – Típico e Cerrado Rupestre) 

Classe diamétrica Nº Árvores Nº Fustes AB m² VT m³ 

< 05 0 34 0,06 0,18 

05 -| 10 9.817 10.761 43,69 140,10 

10 -| 15 2.727 2.977 34,22 130,95 

15 -| 20 898 977 22,22 101,53 

20 -| 25 239 250 9,68 44,90 

25 -| 30 102 102 5,58 22,05 

35 -| 40 23 23 2,28 11,76 

≥ 50 11 11 2,60 7,80 

Total Geral 13.817 15.135 120,33 459,27 

Tabela 29. Parâmetros quantitativos por classe de diâmetro do levantamento realizado no Cerrado 
Ralo 

Classe diamétrica Nº Árvores/ha Nº Fustes/ha AB m²/ha VT m³/ha 

< 05 0 1 0,00 0,00 

05 -| 10 68 81 0,33 0,97 

10 -| 15 24 29 0,35 1,32 

15 -| 20 17 17 0,41 1,82 

20 -| 25 9 10 0,39 1,77 

25 -| 30 4 4 0,22 1,05 

30 -| 35 2 2 0,16 0,82 

40 -| 45 2 2 0,27 1,06 

Total Geral 126 146 2,12 8,83 

Tabela 30. Parâmetros quantitativos por classe de diâmetro do levantamento realizado nas áreas 
contendo Árvores Isoladas 

Classe diamétrica Nº Árvores/ha Nº Fustes/ha AB m²/ha VT m³/ha 

< 05 0 3 0,00 0,02 

05 -| 10 482 723 3,57 14,43 

10 -| 15 446 614 7,04 31,45 

15 -| 20 175 241 5,58 28,41 

20 -| 25 95 119 4,60 28,13 

25 -| 30 70 82 4,78 33,36 

30 -| 35 36 40 3,23 21,90 

35 -| 40 18 21 2,23 25,05 

40 -| 45 8 9 1,19 13,73 

45 -| 50 4 6 1,02 24,58 

≥ 50 19 22 5,68 143,46 

Total Geral 1.353 1.880 38,91 364,52 
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A distribuição do número total de árvores por classes diamétricas registrado 

nos remanescentes de vegetação nativa de Cerradão e Cerrado segue o padrão 

comportamental gráfico de J-Invertido (Figura 69 a Figura 73). Esse padrão indica um 

número de árvores concentradas nas classes diamétricas iniciais, tendo alta 

quantidade de indivíduos nas classes de menores diâmetros e baixa quantidade nas 

classes de maiores diâmetros. 

 

Figura 69. Distribuição diamétrica do número de árvores e fustes do levantamento do E01 – 

Cerradão (Baixada)  

  

Figura 70. Distribuição diamétrica do número de árvores e fustes do levantamento do E02 – 

Cerradão - Encosta  
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Figura 71. Distribuição diamétrica do número de árvores e fustes do levantamento do E03 – 

Cerrado Típico e Rupestre 

  

Figura 72. Distribuição diamétrica do número de árvores e fustes do levantamento do Cerrado 

Ralo  
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Figura 73. Distribuição diamétrica do número de árvores e fustes do levantamento das árvores 

isoladas  

A distribuição diamétrica dos parâmetros referentes à área basal (Figura 74 a 

Figura 78) e volume total (Figura 79 a Figura 83) apresentaram comportamentos 

similares, sem um padrão conhecido. 

 

Figura 74. Distribuição diamétrica da área basal do levantamento realizado no E01 – Cerradão 

(Baixada) 
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Figura 75. Distribuição diamétrica da área basal do levantamento realizado no E02 – Cerradão 

- Encosta  

 

Figura 76. Distribuição diamétrica da área basal do levantamento realizado no E03 – Cerrado 

Típico e Rupestre  
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Figura 77. Distribuição diamétrica da área basal do levantamento do Cerrado Ralo  

 

Figura 78. Distribuição diamétrica da área basal do levantamento das árvores isoladas  
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Figura 79. Distribuição diamétrica do volume total do levantamento realizado no E01 – Cerradão 

(Baixada) 

 

Figura 80. Distribuição diamétrica do volume total do levantamento realizado no E02 – Cerradão 

- Encosta  
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Figura 81. Distribuição diamétrica do volume total do levantamento realizado no E03 – Cerrado 

Típico e Rupestre  

 

Figura 82. Distribuição diamétrica do resultado volumétrico do levantamento do Cerrado Ralo  
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Figura 83. Distribuição diamétrica do resultado volumétrico do levantamento das árvores 

isoladas  

3.2.1.4 Compensação Florestal 

Para o cálculo da compensação florestal, foram utilizados os dados e as 

informações produzidas no âmbito dos resultados do Inventário Florestal realizado na 

propriedade, em conjunto com a avaliação dos mecanismos já consolidados e 

impostos pelo Decreto 39.469/2018. Incialmente procedeu-se classificação do uso do 

solo e o enquadramento aplicável conforme os mecanismos do referido Decreto. Essa 

análise gerou os seguintes resultados da Figura 84 e Tabela 31 

Tabela 31. Análise do uso do solo da propriedade e do enquadramento conforme o Decreto 
39.469/2018. 

Enquadramento Fitofisionomia 
Mapa Áreas 
Prioritárias 

Área 

Remanescente de vegetação 
nativa - Grupo I 

Cerrado Rupestre 
Baixa 1,58 

Média 2,69 

Remanescente de vegetação 
nativa - Grupo II 

Cerrado Ralo 
Média 0,17 

Muito alta 0,18 

Cerrado Típico Baixa 3,74 

Remanescente de vegetação 
nativa - Grupo III 

Cerradão de Encosta 
Baixa 1,29 

Média 5,13 

Cerradão de Baixada 
Baixa 1,50 

Média 4,78 

Árvores Isoladas Áreas antropizadas N/A 9,38 

TOTAL 30,44 
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Figura 84 - Mapa de prioridades segundo o Decreto nº 39.469/2018.
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3.2.1.4.1 Cálculo da Compensação Florestal dos remanescentes de vegetação nativa 

Nas áreas da propriedade registraram-se remanescentes de vegetação nativas 

pertencentes à fitofisionomia de Cerrado Rupestre (6,32 ha), Cerrado Sentido Restrito – 

Ralo e Típico (4,26 ha), e Cerradão (17,68 ha), os quais somam 28,26 ha. Deste total, apenas 

21,05 são passíveis à supressão vegetal. 

Assim, considerando toda a propriedade como área requerida, a compensação 

florestal foi calculada multiplicando essa área pelo fator resultante da análise cruzada das 

informações utilizadas para o enquadramento de cada remanescente. A tabela seguinte 

apresenta o resultado do enquadramento das áreas contendo remanescentes de vegetação 

nativa passíveis à compensação florestal conforme determina os Art. 26 e 27 do Decreto 

39.469/2018: 

Tabela 32. Resultado do cálculo da compensação florestal referente à eventual supressão dos 
remanescentes de vegetação conforme Decreto 39.469/2018 

Enquadramento Fitofisionomia Área 
Mapa Áreas 
Prioritárias 

Faixa de 
Volume 

Fator  

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo I 
Cerrado Rupestre 

1,58 Baixa > 40 m³/ha 2 

2,69 Média > 40 m³/ha 3 

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo II 

Cerrado Ralo 
0,17 Média 20 a 40 m³/ha 3 

0,18 Muito alta 20 a 40 m³/ha 5 

Cerrado Típico 3,74 Baixa 20 a 40 m³/ha 3 

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo III 

Cerradão de Encosta 
1,29 Baixa < 80 m³/ha 2 

5,13 Média < 80 m³/ha 2,5 

Cerradão de Baixada 
1,50 Baixa > 200 m³/ha 3 

4,78 Média > 200 m³/ha 4 

Árvores Isoladas Áreas antropizadas 9,38 N/A N/A N/A 

A partir dos dados apresentados foi possível calcular a compensação florestal devido 

à supressão de remanescentes de vegetação nativa, as quais se enquadram nos grupos II 

e III. Ante ao exposto, a compensação florestal devida pelas áreas passíveis à supressão 

do Grupo II foi calculada em 23,84 ha e do Grupo III em 50,72 ha, totalizando 74,56 ha 

(Tabela 33). 
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Tabela 33. Cálculo da compensação florestal conforme o Decreto nº 39.469/2018 (com aplicação da 
majorante de 30% sobre as áreas de Cerradão) 

Enquadramento Fitofisionomia 
Mapa Áreas 
Prioritárias 

Área Fator 
Total de área a ser 

compensada 

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo I 
Cerrado Rupestre 

Baixa 1,58 2 3,16 

Média 2,69 3 8,06 

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo II 

Cerrado Ralo 
Média 0,17 3 0,52 

Muito alta 0,18 5 0,89 

Cerrado Típico Baixa 3,74 3 11,21 

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo III 

Cerradão de Encosta 
Baixa 1,29 2 3,35 

Média 5,13 2,5 16,68 

Cerradão de Baixada 
Baixa 1,50 3 5,83 

Média 4,78 4 24,86 

Total 21,05 - 74,56 

3.2.1.4.2 Cálculo da Compensação Florestal de árvores isoladas e/ou pertencentes às 

espécies protegidas 

Além da compensação dos fragmentos remanescentes de vegetação nativa, 

também foram calculadas as compensações de árvores isoladas e árvores tombadas como 

Patrimônio Ecológico-Urbanístico do Distrito Federal que se encontravam em áreas 

antropizadas dentro da poligonal de estudo. 

Para as árvores isoladas foi considerado como indivíduo arbóreo-arbustivo nativo 

todos os indivíduos que apresentaram DAB maior ou igual 30 cm. A compensação dessas 

árvores obedeceu ao estabelecido no artigo 36, sendo adotada a compensação em mudas, 

numa proporção de 05 indivíduos para cada 01 suprimido. 

Tabela 34. Cálculo da compensação florestal para árvores isoladas e árvores tombadas como Patrimônio 
Ecológico-Urbanístico do Distrito Federal conforme o Decreto nº 39.469/2018 

Enquadramento 
Número de Árvores do 

Inventário 

Número de mudas a 

serem compensadas 

Árvores isoladas de espécies nativas 

(DAB ≥ 30cm) 
32 160 

Total 32 160 

3.2.1.4.3 Avaliação da conversão da Compensação Florestal em recursos financeiros 
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Em relação à proposta da modalidade de compensação, para fins de tomada de 

decisão quanto à modalidade de compensação florestal, a proposta apresentada considera 

os parâmetros determinados pelo Inciso V do Art. 20, do Decreto 39.469/2018, a saber: 

V - Conversão em recursos financeiros de até 100% da obrigação devida, cabendo 

ao proponente informar qual o percentual desejado, devendo depositar 50% no FUNAM, 

mediante aceite que ateste a capacidade integral de execução, acrescidos do percentual 

de 7,5% destinado à administração da execução dos recursos, ficando os 50% restantes 

do valor convertido destinado ao órgão ambiental; 

O Art. 24 do referido Decreto determina que a conversão da compensação florestal 

em recursos financeiros, se dará de acordo com taxa de conversão a ser estabelecida em 

Portaria Conjunta entre o gestor do Fundo e o órgão ambiental. A referida taxa de conversão 

de compensação florestal foi regulamentada pela Portaria Conjunta nº 03/2020, que em seu 

Art. 1º estabelece: 

Art. 1º. Fica estabelecido valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) por 1 hectare 

como taxa de conversão da compensação florestal em recursos financeiros para 

remanescente de vegetação nativa.  

Art. 2º Fica estabelecido o valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) por muda como taxa 

de conversão da compensação florestal em recursos financeiros para árvores isoladas 

Assim, o cálculo de conversão resultaria em um valor a ser compensado de R$ 

2.091.596,30 (dois milhões, noventa e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta 

centavos). Importa ressaltar que a presente proposta do cálculo, da modalidade e da forma 

de execução da compensação florestal contidas no presente documento poderão sofrer 

futuras alterações e ajustes. Conforme o projeto urbanístico atual, a memória de cálculo da 

compensação florestal ficou da seguinte forma: 

Tabela 35. Memória de cálculo da compensação florestal conforme os mecanismos 

do Decreto nº 39.469/2018, a partir da aplicação da conversão pecuniária para a área do 

Projeto Urbanístico. 
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Enquadramento Fitofisionomia Área 
Total de área a ser 

compensada 

Número 
de 

mudas 

Conversão 
pecúnia 

R$ 28.000/há 

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo I 
Cerrado Rupestre 

1,58 3,16  R$ 88.585,90 

2,69 8,06  R$ 225.663,14 

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo II 

Cerrado Ralo 
0,17 0,52  R$ 14.508,14 

0,18 0,89  R$ 25.047,96 

Cerrado Típico 3,74 11,21  R$ 313.766,96 

Remanescente de 
vegetação nativa - 

Grupo III 

Cerradão de Encosta 
1,29 3,35  R$ 93.831,05 

5,13 16,68  R$ 467.107,10 

Cerradão de Baixada 
1,50 5,83  R$ 163.308,93 

4,78 24,86  R$ 695.997,12 

Antropizadas Árvores Isoladas 9,38 Árvores isoladas 135 R$3.780,00 

Total Geral 30,44 74,56 872 R$ 2.091.596,30 

3.2.1.5 Considerações Finais 

O empreendimento está localizado próximo da BR-251, na Região Administrativa do 

Jardim Botânico - DF. A propriedade possui uma área total de 38,81 hectares, na qual 

apenas 30,44 hectares serão utilizados para a implantação do empreendimento de 

parcelamento urbano. O uso do solo registrado na área do empreendimento é composto 

principalmente por áreas ocupadas por Cerrado Rupestre, Cerrado Sentido Restrito – ralo 

e típico e Cerradão (Encosta e Baixada), além de áreas antropizadas com árvores isoladas 

em maioria de origem nativa. Para fins do levantamento da vegetação, utilizou-se a 

Amostragem Estratificada e Censo Florestal.  

Considerando toda a área avaliada pelo presente estudo, os indivíduos vivos 

identificados botanicamente distribuíram-se em 55 famílias, 129 gêneros e 175 espécies, 

sendo 14 exóticas. O grau taxonômico de determinação alcançou 97% de identificação ao 

nível de espécie e 99% para gênero. O levantamento florístico realizado na área de estudo 

evidenciou a ocorrência de 16 espécies protegidas por algum dos instrumentos de lei 

consultados. Cabe destacar que a supressão desses indivíduos protegidos deve ser 

precedida da emissão de autorização pelo IBRAM-DF, específica para a supressão destas 

espécies, e procedida por ações mitigadoras. 
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A média do volume de material lenhoso calculado para toda a área da propriedade 

foi de 97,03 m³.ha-1, equivalente ao total de 3.740,92 m³. De forma a reduzir os impactos 

ambientais gerados sobre a vegetação remanescente e sobre os trabalhadores que 

executarão a atividade de supressão vegetal, é imprescindível que esta seja executada por 

empresa especializada e/ou acompanhada por profissionais habilitados. Durante a 

execução da supressão vegetal, devem ser adotadas medidas e diretrizes de controle 

ambiental e de segurança do trabalho de forma a garantir a sustentabilidade ao longo desta 

atividade. 

Diante dos resultados apresentados pelo presente relatório de inventário florestal, 

julga-se viável do ponto de vista técnico e ambiental a supressão das árvores ocorrentes 

nas áreas requeridas à instalação do empreendimento, desde que sejam atendidas as 

exigências contidas na legislação ambiental nos âmbitos Federal e Distrital, bem como as 

condicionantes, exigências e restrições contidas na Autorização de Supressão Vegetal – 

ASV, a ser emitida pelo IBRAM, principalmente no tocante ao cumprimento da 

Compensação Florestal. 

3.2.2 FAUNA 

O estudo de fauna está sendo tratado no âmbito do Processo SEI 00391-

00018652/2021-41, sob análise da Diretoria de Licenciamento VI. A aprovação do Plano de 

Trabalho para o estudo de fauna culminou na emissão da Autorização Ambiental SEI-GDF 

nº 10/2022 – IBRAM/PRESI (Doc. SEI/GDF81989052) que considera: 

• o estudo da fauna terrestre (mastofauna, herpetofauna, ornitofauna e 

entomofauna) realizado em quatro sítios ou quadrantes amostrais nos 

remanescentes de vegetação em melhor estado de conservação; e 

•  o estudo da fauna aquática (icitiofauna) realizado em três sítios amostrais 

inseridos na AII do empreendimento, sendo um o Córrego Passagem das 

Pedras e os outros dois no Ribeirão Cachoeirinha. 

Os objetivos específicos deste estudo consideram: 
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• Identificar e listar o maior número possível das espécies presentes na área do 

empreendimento;  

• Determinar a distribuição das espécies na área do empreendimento, visando 

identificar a extensão dos impactos sobre as populações locais;  

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

afetadas diretamente pelo empreendimento;  

• Proposição de medidas mitigatórias, levando em conta os resultados do 

estudo e as características de história natural das espécies.  

• Identificar qualitativamente e quantitativamente a fauna das áreas de 

influência do empreendimento, incluindo listagem taxonômica com ênfase 

para as espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, indicadoras da 

qualidade ambiental e de interesse econômico e científico;  

• Identificar e mapear em escala compatível os sítios de reprodução, 

deslocamento e áreas de dessedentação;  

• Identificar o habitat e nicho ecológico das espécies;  

• Diagnosticar a fauna e a ação antrópica sobre ela exercida;  

• Selecionar e justificar bioindicadores ambientais para fins de monitoramento.  

A metodologia aprovada considera uma campanha de levantamento de campo 

compreendendo o inventário das espécies da Mastofauna (pequenos não-voadores, médio e 

grandes mamíferos), Ornitofauna, Herpetofauna, Entomofauna (Apoidae) e ictiofauna, 

ressaltando aquelas que são raras, ameaçadas de extinção, de valor econômico e de 

interesse epidemiológico. Dessa forma, foram a coleta de informações primárias 

considerou: Busca ativa - Observação direta e indireta padronizada; Armadilhas 

fotográficas; Armadilhas de Interceptação e Queda; Armadilhas de Sherman e entrevistas. 

Os resultados preliminares, registraram as seguintes espécies para os grupos 

faunísticos: 

Tabela 36 - Espécies identificadas, preliminarmente, na área (Mastofauna) 

Espécies Nome popular 

Eira barbara Irara 

Cerradomys scotti Rato-vermelho 
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Oligoryzomys 
nigripes 

Camundongo-do-
mato 

Gracilinanus agilis Cuíca-graciosa 

Callithrix penicillata Sagui-de-tufo-preto 

Necromys lasiurus Rato-pixuna 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 

Tabela 37 - Espécies identificadas, preliminarmente, na área (Herpetofauna) 

Espécies Nome popular 

Barycholos ternetzi Rãzinha 

Boa constrictor Jiboia 

Boana albopunctata Perereca-carneiro 

Boana lundii Perereca-usina 

Chiasmocleis albopunctata Desconhecido 

Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo 

Leptodactylus luctator Rã-manteiga 

Leptodactylus mystacinus Rã-assobiadora 

Ololygon cf. skaios Desconhecido 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro 

Physalaemus nattereri Rã-quatro-olhos 

Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro 

Scinax sp. Desconhecido 

Tropidurus torquatus Calango 

Tabela 38 - Espécies identificadas, preliminarmente, na área (Ictiofauna) 

Espécies Nome popular 

Astyanax sp. Lambari-do-rabo-vermelho 

Astyanax sp.2 Lambari-do-rabo-vermelho 

Hypostomus cf. ancistroides (Ihering, 1911) Cascudo 

Knodus sp. Lambari 

Poecilia reticulata Peters 1859 Guppy 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) Jundiá 

Tabela 39 - Espécies identificadas, preliminarmente, na área (Entomofauna) 

Espécies Nome popular 

Eulaema cingulata Abelha 

Eulaema nigrita Abelha 

Aglae caeruleus Abelha 

Trigona hialinata Abelha 

Euglossa sp. Abelha 
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Os resultados completos da análise de fauna podem ser acessados no Estudo de Fauna, 

que será apresentado no formato de um relatório consolidado realizado conforme Plano de 

Trabalho especifico aprovado pelo IBRAM. 

3.2.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

As fontes de levantamento dos dados acerca dos aspectos socioeconômicos 

consideraram, para o presente estudo, os indicadores disponibilizados na Pesquisa Distrital 

por Amostra de Domicílio – PDAD (2018), acessadas através do sítio eletrônico da 

Companhia de Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Distrito Federal – Codeplan. 

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT dividiu o DF em sete Unidades 

Territoriais de Planejamento a fim de melhor direcionar as ações. Este estudo abrange a 

região Administrativa do Jardim Botânico, situada agrupada na UTP Leste. 

O perfil populacional da Região Administrativa de Jardim Botânico é de classe média 

e alta, com alta escolaridade. A maior parte dos condomínios é fechada, com entrada 

controlada e possui administração ou síndico. O padrão de ocupação da área é de 

condomínios horizontais com moradias de alto padrão. 

Uma das explicações para o crescimento populacional no Jardim Botânico foi a 

criação de novos parcelamentos de solo, tanto de condomínios oriundos de propriedades 

privadas, quanto os criados pelo GDF. 

Este crescimento é o resultado do surgimento de novos parcelamentos de solo 

fazendo com que as áreas rurais e ou naturais se transformem em áreas urbanas (o que 

nem sempre significa que elas se tornem urbanizadas), contribuindo grandemente com a 

evolução urbana local.  

3.2.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA 

A PDAD 2018 aponta que a população urbana da RA Jardim Botânico era de 26.449 

pessoas, sendo 51,3% do sexo feminino com idade média de 34,5 anos. 
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A pirâmide etária traz a distribuição da população por faixas de idade e por sexo 

(Figura 85). Sobre o estado civil, 47,2% da população com 14 anos ou mais de idade se 

declararam casados. 

Quanto à origem dos moradores, 51,9% informaram ter nascido no próprio DF.Para 

os que não nasceram no DF, o estado mais reportado foi Minas Gerais, segundo 20,1% 

dos entrevistados a PDAD (2018)  

 

Figura 85 -Distribuição da população por faixas de idade e sexo, Jardim Botânico, Distrito 
Federal,2018 

No que diz respeito à raça/cor da pele, verificou-se que a resposta mais comum foi 

branca, para 69,2% dos moradores. 
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Figura 86 – Distribuição da população por raça/cor da pele, Jardim Botânico, Distrito Federal. 
FONTE: Codeplan/ DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 

3.2.3.2 ESCOLARIDADE 

Sobre a escolaridade, 98,7% dos moradores com cinco anos ou mais de idade 

declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 60,7% reportaram 

frequentar escola particular.  

Entre aqueles que frequentavam escola, 62,6% estudavam na RA Plano Piloto. O 

principal meio de transporte declarado foi automóvel para 81,8% dos respondentes. O 

tempo gasto mais reportado foi entre 15 e 30 minutos para 40,6% dos moradores. 

No que diz respeito à escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais, 75,2% 

declararam ter o ensino superior completo 
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Figura 87 – Distribuição da escolaridade da população com 25 anos ou mais, Jardim Botânico, 
Distrito Federal. FONTE: Codeplan/ DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 

3.2.3.3 TRABALHO E RENDIMENTO 

Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, 58,8% estavam ocupadas (12.637 

pessoas). Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da 

população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 

18 e 29 anos, 31,1% se encontravam nesta situação (1.455 jovens). 

Para os ocupados, foi questionada a atividade da empresa em que estes exerciam 

o seu trabalho principal, sendo o setor de Serviços o mais informado, segundo 86,1% dos 

respondentes. A Região Administrativa onde a maioria dos respondentes declarou exercer 

seu trabalho principal foi Plano Piloto (65,9%). Finalmente, a posição na ocupação mais 

comum foi empregado (exceto doméstico), para 58% dos entrevistados. 

Sobre a formalização dos trabalhadores, 45,2% informaram ter carteira de trabalho 

assinada pelo atual empregador. Sobre a cobertura da Previdência Social pública (INSS), 

83,1% declararam fazer contribuição. 

No que tange ao deslocamento para o trabalho: 6,7% responderam utilizar ônibus; 

84,6% informaram utilizar automóvel; e 6,5% caminhavam até a localidade laboral. Sobre 
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a duração deste trajeto, entre 15 e 30 minutos foi o tempo de deslocamento mais reportado 

(42,9% dos respondentes) 

 

Figura 88 – Meios de transporte utilizados para o deslocamento até o trabalho principal, Jardim 
Botânico, Distrito Federal. FONTE: Codeplan/ DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 

No que diz respeito à remuneração de trabalho principal, o valor médio observado 

foi de R$ 8.021,49. No que tange à desigualdade, o coeficiente de Gini3 para esta 

remuneração foi de 0,44. renda domiciliar estimada foi de R$ 15.621,6, que resulta em um 

valor médio por pessoa de R$ 5.846,1. Quanto à desigualdade, o índice de Gini da renda 

domiciliar foi de 0,4, enquanto para a renda por pessoa foi de 0,42. 

 

3 O coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade que varia entre 0 e 1, em que o valor nulo indica 
igualdade total e o valor unitário indica desigualdade total 
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Figura 89 – Distribuição do rendimento domiciliar por faixas de salário mínimo, Jardim Botânico, 
Distrito Federal. FONTE: Codeplan/ DIEPS/GEREPS/PDAD 2018. Obs: O valor do salário mínimo 

em 2018 era de R$ 954,00 

3.2.3.4 CARACTERÍSTICAS DO DOMICILIO 

A unidade de observação utilizada nesta pesquisa foi o domicílio particular, tendo-se 

um número estimado de 7.361 unidades ocupadas, com uma média de 3,59 moradores por 

domicílio. No que diz respeito ao tipo, 97,9% dos domicílios eram casas enquanto a 

condição de ocupação mais comum era “próprio, já pago”, para 76,2%. Por fim, 49,4% dos 

lotes eram regularizados, segundo informação dos moradores 

3.2.3.5 CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

Quanto ao abastecimento de água: 80,8% dos domicílios tinham acesso à rede geral 

da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB); 5,5% tinham 

poço/cisterna; 17% tinham poço artesiano; e 27,7% declararam fazer captação de água da 

chuva. 

No que diz respeito ao esgotamento sanitário, verificou-se que: 50,9% dos domicílios 

estavam ligados à rede geral da CAESB; 78,4% declararam ter fossa séptica. 
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Sobre o abastecimento de energia elétrica: 100% declararam possuir conexão à rede 

geral da Companhia Energética de Brasília (CEB); 12,1% utilizavam geradores solares; e 

2,4% possuíam alguma outra forma de geração de energia renovável 

Sobre o recolhimento de lixo, 100% afirmaram ter coleta direta, sendo 70,4% seletiva 

e 90,6% não seletiva. 

Passando para as questões referentes à infraestrutura urbana existente nas 

proximidades dos domicílios, verificou-se que a rua de acesso principal ao domicílio era 

asfaltada em 88% das unidades, 83,9% afirmaram ter calçada, das quais 82,7% tinham 

meio fio, sendo avaliadas como “boa”, segundo 54,2% dos respondentes.  

Para 97,9% dos entrevistados havia iluminação na rua principal de acesso ao 

domicílio, enquanto 82,2% responderam que havia rede de água pluvial. Sobre as 

proximidades dos domicílios, 6,9% responderam que havia entulhos, 11,4% informaram 

que as ruas ficavam alagadas em ocasiões de chuva, 19,5% disseram que sua rua ou ruas 

próximas eram esburacadas e 83,9% informaram que tais ruas eram arborizadas. 

Segundo 82,7% dos respondentes existiam parques e jardins nas proximidades, 

para 72,8% existiam quadras esportivas, para 43,5% havia ciclovia ou ciclo faixa e para 

76,1% existia PEC – Ponto de Encontro Comunitário 

3.2.3.6 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS URBANOS E COMUNITÁRIOS DA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA AO PARCELAMENTO (EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, LAZER E 

SIMILARES);  

De acordo com o cadastro disponibilizado pelo Geoportal, nas proximidades do 

empreendimento, e considerando a Região Administrativa em que o mesmo está inserido 

(Jardim Botânico), foram identificados os seguintes equipamentos urbanos/comunitários: 
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Tipologia (Mobiliário) Nome 

Saúde Centro de saúde Rodovia 465 Km04 

Segurança 19º Batalhão da Polícia Militar (Complexo 

Penitenciário – Fazenda Papuda 

Espaço cultural Biblioteca do Centro de Detenção provisória 

Todos, estão inseridos nos Complexo Penitenciário Fazenda Papuda, que é uma 

região de segurança máxima onde foram erguidos 4 presídios (CDP, CIR, PDF I e PDF II) 

e, por isso, os equipamentos ali mapeados não são de livre acesso à população local. 

Este diagnóstico corrobora com as carências listadas pela comunidade do Jardim 

Botânico4, que pleiteiam por recursos para a implantação de equipamentos públicos de 

saúde, educação, segurança, cultura, lazer e esporte e mobilidade. 

Nas proximidades do empreendimento encontra-se o CEF – Centro de ensino 

fundamental Nova Betânia, mas esta unidade educacional pertence à região administrativa 

de São Sebastião. É possível notar, como demonstra a Figura 90, que existe uma 

concentração muito maior de equipamentos urbanos e mobiliários de esporte e lazer na 

Região Administrativa de São Sebastião, talvez, por se tratar de uma região administrativa 

que apresenta seu uso urbano mais consolidado. 

Um fato que abriga uma expectativa positiva com a consolidação do 

empreendimento é a possibilidade de uma expansão urbana organizada, com benefícios 

em termos de estabelecimento de novas ofertas habitacionais e ampliação de 

equipamentos públicos na região. 

 

4 4ª Oficina Pública, para a revisão do PDOT. realizada pela SEDUH. Disponível em: 
https://www.mcjb.org.br/portal/noticias/mcjb-e-sindicos-reivindicam-o-desenvolvimento-do-jb-em-5-eixos/. 
Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB) e síndicos reivindicam o desenvolvimento do JB em 5 
eixos: Gestão Social da Terra, Habitação e Regularização, Ruralidades. Meio Ambiente e Infraestrutura, 
Desenvolvimento Econômico Sustentável e Centralidades 
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Figura 90 – Equipamentos urbanos/comunitários nas proximidades do empreendimento. A maior 
concentração de equipamentos urbanos e mobiliários de esporte e lazer está na região 

administrativa de São Sebastião.FONTE: GEOPORTAL 

3.2.3.7  CAPACIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ABSORVER O AUMENTO DA 

DEMANDA;  

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) é operado 

em duas categorias ou modais: rodoviário e metroviário. No modal rodoviário, operam os 

serviços Básico (empresas concessionárias e cooperativa) e complementar (rural e 

executivo).  

O modelo de transporte no DF é formado por um sistema tronco-alimentado, com 

integração tarifária que possui validade temporal de até três horas. As linhas alimentadoras 

conectam as Regiões Administrativas (RAs) e as vias de menor capacidade a um conjunto 

de linhas troncais, que funcionam como corredores estruturais do sistema. As linhas de 

ônibus são classificadas como:  
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• Troncais: interligam as Regiões Administrativas e o Plano Piloto. Operação a partir dos terminais de 
integração ou com captação na origem quando a demanda justificar. 

• Alimentadoras (AL): linhas locais, internas a uma bacia, captam e/ou distribuem a demanda dos 
serviços troncais ou fazem o atendimento a viagens locais. 

• Intersetores (IS): linhas internas a uma bacia que fazem o atendimento entre localidades das Regiões 
Administrativas. 

• Perimetrais: interligam lotes (bacias) fora do Plano Piloto e fazem a ligação entre as localidades 
periféricas. 

A RA Jardim Botânico é atendida pelo serviço de transporte oferecido pela empresa 

privada Pioneira, fazendo parte da Bacia 2 onde são atendidas as regiões administrativas 

do Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Jardim Botânico, Gama, Santa Maria, Park Way (Epia) 

e Candangolândia. 

No Jardim Botânico não há terminais rodoviários ou estações, desta forma, a origem 

dos ônibus é diversificada, como também são diversificados os destinos. No trajeto, entre 

a origem e o destino, os ônibus passam por determinadas localidades do Jardim Botânico.  

De acordo com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade, os locais 

destinados ao embarque e ao desembarque de passageiros são classificados em: Pontos 

com abrigos– apresentam infraestrutura (piso/cobertura); e Pontos com placas– possuem 

apenas uma placa indicativa de ponto de parada. São implantadas, na maioria das vezes, 

em locais em que não há espaço para implantação de abrigos. 

O Distrito Federal possui 4.409 pontos de parada, sendo que 3.844 possuem abrigos 

de concreto de concreto ou de metal/vidro e 565 são placas de sinalização de parada. 

De acordo com DFTrans5, no Jardim Botânico há 83 pontos de ônibus com as 

seguintes características: 52 abrigos, 16 placas e 15 habituais (onde os motoristas 

costumam parar a pedido dos passageiros e que, por isso, se tornaram paradas). As linhas 

disponíveis para a população da RA Jardim Botânico são as seguintes: 

 

 

5 GDF. DFTrans. Tansporte Urbano do Distrito Federal. Disponível em: http://www.dftrans.df.gov.br/ 
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Tabela 40 – Linhas de ônibus cujo itinerário passa por localidades da RA Jardim Botânico. Fonte: 
SEMOB (DF no ponto)6 

 

Entretanto cabe ressaltar que devido às características desta RA, composta por 

condomínios em sua quase totalidade, as linhas de ônibus passam em vias principais que 

limitam a prestação do serviço. Quem utiliza o transporte coletivo é predominantemente a 

população de trabalhadores que prestam serviço nesta RA, pois dentre os moradores 

84,6% disseram que utilizam automóvel para deslocamento até o trabalho principal e 

apenas 6,7% utilizam o ônibus (PDAD, 2018). Tendo em vista que a classificação de 

densidade demográfica do empreendimento é baixa (permitidos de 15 até 50 

 

6 GDF. SEMOB-DF – DF no Ponto. Disponível em: https://dfnoponto.semob.df.gov.br/#linhas. Acesso em 
outubro/2021 
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habitantes/hectare), pode-se considerar que o transporte público atualmente disponível é 

capaz de absorver o incremento da demanda. 

3.3.6. Informar, caso haja, a existência de sítios arqueológicos, culturais e históricos 

na área afetada pelo empreendimento (IPHAN). 

Por meio do Oficio Nº 35/2022 – IPHAN-DF-IPHAN (doc. SEI 78610119) o IPHAN, 

manifestou pelo enquadramento do empreendimento em nível III, em função da tipologia 

constante no Anexo II da Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015 e caracterização constante 

no Anexo I da mesma IN. Ainda de acordo com mesmo Oficio, fica registrado que pelas 

normas de preservação de bens culturais no Distrito Federal (Portaria IPHAN nº 166/16 e 

68/2012), não há previsão de impacto aos bens Tombados (patrimônio material, Decreto-

lei nº 25/37), tampouco aos bens Registrados (patrimônio imaterial, Decreto nº 3551/2000). 

O Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico - PAIPA, foi 

protocolado no âmbito do Processo nº 01551.000005/2022-82 para que possa ser 

analisado e aprovado no que se refere ao disposto na Instrução Normativa 01/15 e no Art. 

5º da Portaria 07/88.  

Uma vez manifestada a aprovação do PAIPA pelo IPHAN, será publicada Portaria 

Autorizativa no Diário Oficial da União para execução, em campo, do PAIPA.  

A execução do PAIPA deverá ser descrita em Relatório de Avaliação de Impacto 

Ambiental Arqueológico (RAIPA). 

Cabe esclarecer que, conforme Art. 31 da Instrução nº001/2015, o IPHAN é instado 

a se manifestar pelo órgão ambiental competente no período que antecede a emissão da 

Licença de Instalação. Ou seja, as providencias até então adotadas, são tempestivas e não 

criam óbice para o prosseguimento do licenciamento prévio do empreendimento. 
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4 URBANISMO 

O Projeto Urbanístico foi desenvolvido com o objetivo de viabilizar a ocupação da 

gleba para fins urbanos, de forma compatível com as condicionantes do meio ambiente 

natural, do meio construído e do meio socioeconômico da região onde se insere, 

condicionantes abordadas no diagnóstico deste estudo ambiental. 

A proposta urbanística parte da premissa de se propor um cenário que, ao mesmo 

tempo que cria um espaço urbanizado para atender necessidades de um público alvo, 

respeita as fragilidades e tira partido das feições naturais da gleba e de outros elementos 

pré-existentes, minimizando possíveis impactos e potencializando as oportunidades que o 

território oferece. 

O projeto de urbanismo foi desenvolvido com base nas diretrizes urbanísticas gerais 

para a região Sul-Sudeste e DF 140 – DIUR 07/2018 e com as diretrizes urbanísticas 

específicas definidas para a gleba em questão – DIUPE 03/2022, além de disposições do 

PDOT/09 e demais legislação urbanística e ambiental incidente na área. 

4.1 DIRETRIZES URBANÍSTICAS  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, órgão 

gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, tem a competência de 

definir Diretrizes Urbanísticas, nos termos da Lei Federal N° 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do DF - PDOT, Lei Complementar N° 803, de 25 de abril de 2009, 

e sua atualização, Lei Complementar N° 854, de 15 de outubro de 2012, que dispõe sobre 

a regularização fundiária rural e urbana. 

O empreendimento encontra-se integralmente na área de abrangência da Diretriz 

Urbanística DIUR 07/2018, aprovada pela Portaria nº 105, de 14 de agosto de 2018. 

Foi emitida para o parcelamento em pauta a DIUPE 03/2022 que detalha a DIUR 

07/2018, ora equivalente ao Estudo Territorial Urbano da área em questão, que nos termos 

da o Art. 6º da Portaria Nº 59, de 27 de maio de 2020 regulamenta a emissão dos Estudos 

Territoriais Urbanos e das Diretrizes Urbanísticas Específicas. 
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4.2 DIRETRIZES DE SISTEMA VIÁRIO 

Conforme ilustrado pela figura a seguir, extraída da DIUPE 03/2022, a poligonal do 

parcelamento deverá ser acessada por Via de atividades, Via de circulação e Via Parque 

constantes da DIUR 07/2018. 

 

Figura 91 – Diretrizes de sistema viário e circulação e diretrizes de uso e ocupação do solo. 
FONTE: DIUPE 03/2022  

A Via de atividades, tem objetivo de proporcionar alta acessibilidade ao 

bairro/centralidade, enquanto que a Via de Circulação de Vizinhança, visa distribuir fluxos 

e proporcionar acessibilidade na esfera da vizinhança e, por fim, a Via Parque, contorna 

espaços livres de uso público, parques urbanos e áreas protegidas, constituindo acesso e 

elemento de delimitação desses espaços e de sua integração ao contexto urbano. 

O traçado viário proposto na DIUPE 03/2022 tem o objetivo de garantir a 

continuidade dos sistemas viário, cicloviário e de pedestres, bem como a implantação de 
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mobiliário urbano e arborização. As vias indicadas na DIUPE são públicas e não podem ser 

obstruídas por muros, cercas, guaritas, ou qualquer outro impedimento à livre circulação da 

população. Cabe ressaltar que o traçado viário é indicativo e poderá sofrer ajustes na 

elaboração do projeto urbanístico, sempre garantindo a continuidade e conexão da malha 

urbana.  

Todas as vias do novo parcelamento deverão atender o dimensionamento definido 

na Nota Técnica n° 02/2015 – DAUrb/SUAT/SEGETH e no Decreto n° 38.047/17. 

4.3 ÁREAS PÚBLICAS 

Em conformidade com o art. 43 da Lei Complementar N° 803, de 25 de abril de 2009 

(PDOT/09), a DIUPE 03/2022 dispõe que 15% da área parcelável, como mínimo, devem 

ser destinados a Equipamentos Públicos, distribuídos em: Equipamento Público 

Comunitário (EPC), Equipamento Público Urbano (EPU) e Espaços Livres de Uso Público 

(ELUP), de uso e domínio público. 

A DIUPE 03/2022 define, para o projeto em questão, os percentuais de áreas 

públicas verdes e para equipamentos detalhados e reproduzida a seguir: 

Tabela 41– Tabela de percentual aplicada ao projeto para cada tipologia de áreas públicas 

ÁREAS PÚBLICAS PERCENTUAL 

Equipamento Público Comunitário (EPC) 5% 

Espaço Livre de Uso Público (ELUP) 10% 

Equipamento Público Urbano 

(EPU) 

0% 

Total mínimo exigido 15% 

São dadas orientações específicas para a configuração dessas áreas públicas, nos 

itens 6.3 a 6.14 da DIUPE 03/2022. 

Os Equipamentos Públicos Comunitários (EPC) devem ser distribuídos ao longo de 

toda a gleba, evitando que ocorra uma concentração de EPC em um único ponto. Os ELUP 

devem ser integrados ao tecido urbano por meio das vias, calçadas, ciclovias/ciclofaixas, 

de modo a propiciar o acesso à população dessas áreas e constituindo espaços públicos 
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qualificados de lazer e recreação para a população, com infraestrutura e mobiliário urbano 

que proporcionem atividades diversificadas, incentivando a sua apropriação pela população 

e incorporando áreas de vegetação nativa existente quando possível. 

O percentual de EPU, assim como sua localização e a dimensão das faixas de 

servidão para a sua implantação, podem ser alterados após consulta às concessionárias, 

tendo em vista o princípio de aproveitamento do território. 

4.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A gleba está inserida na zona C da DIUR 07/2018, conforme figura 1 da DIUPE, 

reproduzida abaixo: 

 

Figura 92 – Localização da gleba em relação ao zoneamento da DIUR 07/2018. FONTE: DIUPE 
03/2022, p.3  

A Zona C, sob um âmbito geral de sua classificação, é constituída das áreas que 

contornam ou estão nas proximidades dos espaços ambientalmente protegidos e inclui 

áreas de sensibilidade ambiental ao parcelamento do solo, com risco de erosão, onde o 
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uso e ocupação deverão ser compatíveis com a proteção do meio ambiente e em especial 

do solo e dos recursos hídricos, observadas as recomendações e restrições provenientes 

do procedimento do licenciamento ambiental. Nesse sentido, aplicam-se a essa Zona os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

Na Zona C são permitidos os usos e parâmetros de ocupação do solo detalhados na 

DIUPE, reproduzida abaixo: 

Tabela 42 – Parâmetros urbanísticos atribuídos ao parcelamento conforme uso proposto. FONTE: DIUPE 
03/2022 

Zona UOS 

Coeficiente de 

aproveitamento 

básico 

Coeficiente de 

aproveitamento 

máximo 

Altura 

máxima 

(m) 

Taxa de 

permeabilida

de mínima do 

lote (%) 

Zona C 

RO 1  

RO 2 
1 2 9,50 30 

CSII 1 1 1 15,50 20 

CSIIR1 1 1 15,50 20 

CSIIR1 NO 1 1 13 20 

Inst 1 1 13 30 

Inst EP Parâmetros constantes no Art. 11 da LUOS* 

*LUOS – Lei de Uso e Ocupação do Solo – Lei Complementar Nº 948, de 16 de janeiro de 

2019. “Art. 11. Os parâmetros de ocupação dos lotes da UOS Inst EP são: I - afastamento mínimo 

previsto no Anexo IV; II - coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido pelo PDOT para a 

zona urbana onde se localiza; III - altura máxima igual à maior altura estabelecida no Anexo III para 

a respectiva localidade urbana; IV - taxa de permeabilidade mínima de 20% para lotes com área 

superior a 2.000 metros quadrados. Parágrafo único. Os lotes de UOS Inst EP podem ser 

compartilhados por 2 ou mais equipamentos urbanos ou comunitários.” 

Na Zona C é permitido o parcelamento no formato de condomínio urbanístico. É 

solicitado garantir uma permeabilidade da malha urbana, tendo como referência um 

quarteirão de até 60.000m², exceto onde houver impedimento pelas características físicas 

do terreno, e para atividades de grande porte, conforme dispuser a DIUPE.  

É solicitado delimitar, sempre que possível, as áreas de maior sensibilidade 

ambiental com vias parques, bem como, fortalecer a Estratégia de Conectores Ambientais 
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do PDOT, por meio da criação de áreas verdes como ELUPs e parques lineares ao longo 

dos conectores Santana e Cachoeirinha. 

Condicionantes do meio construído: 

A vizinhança imediata de inserção do empreendimento se encontra ainda livre de ocupação 

urbana, apresentando atualmente predominantemente ocupações do tipo chácara de 

recreio, com propriedades com área acima de 2 hectares, conforme exemplificado na 

imagem a seguir. 

 

Figura 93: Vizinhança imediata do empreendimento e suas características rurais ainda de baixa 
ocupação. Fonte: Google Earth. 

Na Região da DF-140 as ocupações urbanas existentes predominantes são condomínios 

horizontais de baixa densidade, com residências no formato de sobrados. É notável na região 

a baixa oferta de áreas comerciais e de prestação de serviços, bem como, de equipamentos 

públicos comunitários.  
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4.5 DENSIDADE POPULACIONAL 

A gleba está inserida na faixa de densidade Baixa do PDOT, na qual são permitidos 

de 15 até 50 habitantes / hectare. 

De acordo com a Tabela 2 da DIUPE 03/2022, para a gleba em pauta, com área de 

33,44 a população mínima será de 502 habitantes e a máxima será de 1.672 habitantes. 

Ressalta-se que a poligonal de APP poderá ser ajustada a partir do Estudo Ambiental. 

É permitido, entretanto, um acréscimo populacional nas áreas lindeiras às Vias de 

Atividades, que para a gleba em pauta poderá ser de até 319 habitantes, conforme cálculo 

apresentado na Tabela 3 da DIUPE 03/2022. 

 

1.2 Descrição da proposta urbanística e justificativa de atendimento das diretrizes e 

das condicionantes ambientais 

A Planta Geral da proposta de uso e ocupação, que será brevemente descrita a 

seguir, se encontra no Anexo L. 

O empreendimento está localizado na região Sul-Sudeste do Distrito Federal, na 

Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, com acesso principal a partir da 

rodovia DF-140. 

Trata-se de um parcelamento do solo urbano de baixa densidade, destinado 

predominantemente ao uso residencial, composto por sete condomínios urbanísticos 

articulados pelo sistema víario e por áreas livres públicas. Os usos do solo foram 

distribuídos de forma a se configurar uma paisagem urbana ampla e de fácil leitura, com 

forte presença de vegetação. Buscou-se um equilíbrio entre a preservação dos trechos 

ambientalmente mais delicados e a oferta de moradia e de espaços para usufruto da 

população, em cumprimento da função social da propriedade. 

4.6 SISTEMA VIÁRIO 

Em concordância com as diretrizes para o sistema viário e com as normas acima 

citadas, no projeto urbanístico o acesso ao parcelamento foi proposto pela Via de Atividades 

que intersecta a gleba no seu extremo oeste, entre a Via de Circulação e a Via Parque. 
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Nesse trecho a via em questão terá caixa total de 27,10m, sendo composta por duas pistas 

de 7,00m de largura cada uma em sentidos opostos, separadas por um canteiro central de 

2,00m, ciclovia de 2,50m de largura numa lateral e calçadas de 4,30m de largura em ambos 

os lados da via. 

O sistema viário no interior do parcelamento será estruturado em sentido longitudinal 

por uma via central, formatada como via de Circulação de Vizinhança 1, complementada 

por vias transversais de hierarquia Circulação de Vizinhança 2 – VCV-2, as quais darão 

acesso aos lotes condominiais. As vias internas dos condomínios serão dimensionadas 

como VCV-2 dos sub-tipos zona 30 e via compartilhada.  

4.7 ÁREAS E USOS PROPOSTOS 

A área objeto do parcelamento possui 38,7857 hectares, dos quais 100% são 

considerados área passível de parcelamento.  

Na área parcelada, são propostos 07 condomínios urbanísticos, bem como áreas 

destinadas a áreas verdes e espaços livres de uso público para a implantação de praças e 

espaços de convivência. Os condomínios urbanísticos serão exclusivamente de uso 

residencial multifamiliar, com as unidades autônomas no formato de sobrados, sendo a 

área privativa das unidades entre 400m² e 800m², aproximadamente. Conforme legislação 

urbanística vigente, cada condomínio será detalhado num Projeto com Diretrizes Especiais 

Urbanísticas para unidades autônomas – PDEU. 

O empreendimento está estruturado por uma via central duplicada e com amplas 

áreas verdes ao longo da qual são acessados os condomínios, os demais lotes e as áreas 

verdes públicas. Como usos do solo complementares são propostos 01 lote de uso 

comercial e de prestação de serviços, próximo ao acesso principal do parcelamento, e 06 

lotes para Equipamento Público, localizados no interior do empreendimento, com acesso 

franco pela via central. Dentre esses lotes Inst-EP, há 01 lote destinado aos equipamentos 

do sistema de abastecimento de água (Centro de Reservação, UTS e poço), localizado na 

cota mais alta da gleba, com acesso por via pública. 

Os usos do solo propostos seguem a classificação de usos e atividades permitidos 

na LC nº 948/2019 – LUOS-DF e estão de acordo com as diretrizes urbanísticas gerais para 



 

Página 198 de 266 

a região (DIUR 07/2018) e com as diretrizes urbanísticas específicas para esse 

parcelamento (DIUPE 03/2022): 

• CSIIR 1 NO - uso previsto para os lotes de condomínios residenciais 

horizontais; de acordo com a LUOS-DF, localiza-se em áreas de maior 

acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e 

subcentros e possibilita usos comerciais, Prestação de Serviços, Institucional, 

Industrial e Residencial Não Obrigatório, onde são permitidos, 

simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, 

institucional, industrial e residencial, nas categorias habitação unifamiliar ou 

habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação multifamiliar em 

tipologia de apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um 

dos usos;  

• CSIIR 1 NO Uso proposto para 01 lote localizado próximo à entrada do 

parcelamento, junto à Avenida de Atividades e à via estruturante do 

parcelamento, com a intenção de ofertar comércio e prestação de serviços na 

escala local, ou seja, inicialmente para atendimento dos moradores do 

empreendimento; 

• Inst.EP - Institucional Equipamento Público, onde são desenvolvidas 

atividades inerentes às políticas públicas setoriais, constituindo lote de 

propriedade do poder público que abrigue, de forma simultânea ou não, 

equipamentos urbanos ou comunitários; 

• Espaços Livres de Uso Público (ELUP) e áreas verdes - Espaço Livre de Uso 

Público - ELUP: áreas destinadas a praças, jardins, parques, áreas de 

recreação e outras áreas verdes; 
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Figura 94 – Planta Geral de Uso e Ocupação do Solo. Fonte: ARIA, 2022. 

Cabe alertar que o Estudo Preliminar certamente deverá ainda passar por ajustes 

durante sua análise para aprovação junto à SEDUH. 

4.7.1 PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DOS LOTES (COEFICIENTES DE 

APROVEITAMENTO E TAXAS DE PERMEABILIDADE/OCUPAÇÃO)  

Os parâmetros de ocupação dos lotes propostos no parcelamento estão detalhados 

no quadro abaixo. Verifica-se que os parâmetros estão de acordo com o determinado nas 

diretrizes urbanísticas. 
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Tabela 43 – Parâmetros de ocupação para os lotes propostos no empreendimento. 

UOS 

Coeficiente de 

aproveitamento 

básico 

Coeficiente de 

aproveitamento 

máximo 

Altura 

máxima (m) 

Taxa de 

permeabilidade 

mínima do lote (%) 

     

CSIIR 1 NO 1 1 13 20 

Inst EP Parâmetros constantes no Art. 11 da LUOS* 

4.7.2 ÁREAS PÚBLICAS E SISTEMA DE ESPAÇOS VERDES 

Para atendimento dos percentuais de áreas públicas mínimas exigidas, o projeto 

propõe 04 lotes de uso Inst-EP e áreas livres de uso público distribuídas no parcelamento 

para usufruto da população, nas quantidades detalhadas no quadro a seguir. 

Tabela 44 – Áreas públicas propostas 

ÁREAS PÚBLICAS ÁREA (m²) PERCENTUAL DA ÁREA 

PARCELADA 

Equipamento Público 

Comunitário (EPC) 

19.563,392 5,04% 

Espaço Livre de Uso Público 

(ELUP) 

56.014,873 14,44% 

Equipamento Público 

Urbano (EPU) 

1.800,362 0,46% 

Total proposto 77.378,627 19,95% 

Cabe esclarecer que, de acordo com exigências da CAESB, para os equipamentos 

de SAA, especificamente Centro de Reservação - CR e Unidade de Tratamento 

Simplificado de Água – UTS, é necessário criar um lote (unidade imobiliária) a ser doado à 

concessionária. Por esse motivo, no projeto consta um lote EPU, destinado ao SAA, 

localizado no ponto mais alto da gleba. Já os poços para abastecimento de água poderão 

ficar em áreas verdes livres do empreendimento (ELUPs). 

Importante alertar que as quantidades detalhadas no quadro acima deverão ser 

ajustadas ao longo do desenvolvimento do Projeto de Urbanismo, até sua aprovação pela 

SEDUH. 
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No que diz respeito às áreas verdes do parcelamento, em especial aquelas 

destinadas ao usufruto público (ELUPS), o empreendimento propõe seu tratamento como 

um sistema de espaços verdes interconectados, aos quais será dado tratamento 

paisagístico criterioso e de alta qualidade, com profusa arborização preferencialmente com 

espécies nativas da região, uso racional de pavimentos permeáveis e demais qualificação 

necessária para possibilitar o contato direto da população com os espaços verdes, com 

conforto e segurança. 

Merece menção nesse quesito o canal artificial de irrigação que atravessa a gleba 

em sentido norte-sudeste. O projeto adotou o canal como um elemento de destaque da 

paisagem, adequando os limites dos lotes e inserindo o mesmo em amplas faixas verdes, 

que serão tratadas com paisagismo que permita o contato visual e auditivo com o elemento 

de água, preservando a segurança da população e a qualidade da água no canal. 

4.7.3 QUADRO SÍNTESE DO PARCELAMENTO 

O quadro a seguir apresenta o resumo do parcelamento, em termos quantitativos. 

Tabela 45 – Quadro síntese do parcelamento 
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4.7.4 DENSIDADE POPULACIONAL 

Conforme já relatado, são criados 07 (sete) lotes condominiais que serão ocupados 

exclusivamente com unidades unifamiliares. Os lotes destinados aos condomínios têm 

tamanhos e formatos diferentes, em função das características do sítio. As unidades 

autônomas em cada um dos condomínios também apresentam tamanho diferentes, de 

forma que a ter certa diversidade na oferta de unidades.  

Considerando a densidade populacional permitida para a gleba, a área disponível e 

a tipologia de unidade que será ofertada, o empreendimento propõe o total de 373 

unidades, que resulta numa população total de 1.231 habitantes. Dessa forma, para a gleba 

de 38,7857 hectares, a densidade populacional bruta proposta será de: 1231/38,78 = 31,74 

hab/hectare, que está dentro da faixa de densidade permitida para a gleba. Conforme já 

informado, as 373 unidades unifamiliares estarão distribuídas em 07 condomínios de casas, 

com uso exclusivamente residencial. 

4.7.5 ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS PELO PROJETO 

URBANÍSTICO 

O projeto urbanístico busca atingir um cenário mais sustentável, por meio da 

premissa de se propor uma ocupação urbana que respeita e tira partido das feições naturais 

da gleba e outros elementos pré-existentes, tais como: a vegetação nativa remanescente, 

o relevo e o canal de irrigação que atravessa a gleba. 

4.7.5.1 APA do Planalto Central 

A gleba objeto do empreendimento está inserida na APA do Planalto Central, e 

especificamente, na Zona de Uso Sustentável dessa Unidade de Conservação. Em relação 

às diretrizes para ocupação urbana na ZUS, destacam-se as seguintes diretrizes 

específicas, constantes no Plano de Manejo da APA do Planalto Central, aprovado pela 

Portaria nº28/2015) e citadas na DIUPE 03/2022: 

• A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba do 

parcelamento; 
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• Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de modo 

a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água; 

• As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e 

artificial de aquíferos; 

• Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas verdes 

delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários; 

Para garantir a permeabilidade de 50% do solo da área do parcelamento como um 

todo, o projeto propõe: amplas faixas de áreas verdes públicas entre os lotes residenciais, 

destinação de áreas contínuas para preservação da vegetação existente, especialmente 

nos trechos de relevo mais acidentado, faixas de serviço nas calçadas com largura maior 

que o mínimo exigido pela legislação de parcelamento do solo (equivalentes a 25% da área 

do sistema viário), previsão de áreas verdes de uso comum dentro dos condomínios, e 

exigência de taxa de permeabilidade mínima de 40% nas unidades autônomas. A taxa de 

permeabilidade mínima das unidades autônomas será definida na NGB dos lotes PDEUs 

(condomínios urbanísticos) e a taxa de permeabilidade mínima de cada condomínio estará 

definida na NGB dos lotes que compõem o projeto de urbanismo, isto é, na NGB geral do 

parcelamento. Além dessas propostas, o percentual de permeabilidade será completado 

por meio da utilização de pavimentos permeáveis nas calçadas e nas ciclovias. 

As áreas permeáveis consideradas em cada uso do solo proposto estão detalhadas 

no quadro a seguir. Ressalta-se que o quantitativo final de áreas permeáveis será calculado 

na versão final do projeto de urbanismo que será aprovado pela SEDUH. 
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Tabela 46 – Quadro Preliminar de Permeabilidade do Parcelamento 

 

As áreas verdes públicas do parcelamento serão classificadas e registradas como 

ELUPs, que são áreas predominantemente vegetadas e permeáveis, qualificadas apenas 

com trilhas, passeios e pequenas áreas equipadas para usufruto da população. 

A criação de amplas áreas verdes, com preservação da cobertura vegetal existente 

vem ao encontro das diretrizes acima relacionadas, contribuindo para evitar processos 

erosivos e favorecer a recarga de aquíferos. 

Igualmente a utilização de faixas de serviço maiores que o mínimo exigido, possibilita 

o plantio de árvores de médio porte ao longo das vias, contribuindo também para a 

estabilidade do solo, especialmente se utilizadas espécies nativas, de raiz profunda. 

4.7.5.2 Solos 

O diagnóstico do meio físico apontou a presença de um trecho com solo 

hidromórfico, no qual não é recomendada a ocupação urbana. O projeto urbanístico não 

apenas destinou 100% dessa área para Espaço Livre de Uso Público, como ainda 

aumentou essa área não ocupada com uma faixa de proteção (buffer) de 50m em volta do 

limite da área mapeada com solo hidromórfico, como medida preventiva, área que ficará 

fora dos lotes passíveis de ocupação. 
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Os outros tipos de solo mapeados não apresentam restrições para o parcelamento 

nem para a ocupação. No entanto, destaca-se que a maior parte do Neossolo Litólico, 

coincide com os trechos mais declivosos da gleba, os quais foram destinados a áreas 

verdes públicas, ou seja, ficarão livres de edificações. 

4.7.5.3 Declividade 

Conforme o mapa de declividade apresentado no RIVI, o parcelamento apresenta 

trechos com declividade igual ou maior que 30%. Em relação aos trechos da gleba com 

declividade alta, o projeto de urbanismo adotou duas estratégias básicas: 

a) Fazer o traçado viário estruturante acompanhando as curvas de nível, e fazer 

as vias internas curtas, de forma a evitar a necessidade de grandes alterações 

do relevo (redução de cortes e aterros para a urbanização); 

b) Incluir a maior parte das áreas declivosas nas áreas verdes do parcelamento, 

sejam elas públicas (ELUPs) ou áreas verdes dentro dos condomínios. 

Ressalta-se que, conforme dita o art. 3º da Lei Federal nº6.766/79: 

“Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 
específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei 
municipal. (Redaçãodada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 
(...) 
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), salvo se atendidas exigências específicas das 
autoridades competentes; (grifo nosso)” 

Infere-se que a Lei de Parcelamento do Solo Urbano não proíbe o parcelamento de 

áreas com declividade alta, apenas condiciona a ocupação destas para fins urbanos ao 

atendimento das exigências a serem definidas pelos órgãos competentes para o 

licenciamento do parcelamento.  
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4.7.6  LEVANTAMENTO DOS USOS E VOLUMETRIA DOS IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES 

EXISTENTES NOS LIMÍTROFES AO LOCAL.  

Em virtude de a área de estudo estar inserida em ambiente de características rurais, 

a análise da volumetria das edificações nas propriedades limítrofes fica comprometida, uma 

vez que as poucas edificações existentes são casas de baixa estatura, bastante distante 

umas das outras e inseridas em ambiente bastante arborizado, paisagem que não favorece 

esse tipo de análise e, portanto, carente de resultados expressivos. 

5 INFRAESTRUTURA 

5.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Conforme mencionado anteriormente, o atendimento do empreendimento com o 

sistema de abastecimento de água por meio da Concessionária é tecnicamente viável, 

porém, está condicionado ao início da operação do futuro sistema produtor Paranoá Sul. 

Assim, para implantação do empreendimento antes do início da operação desse sistema 

produtor, deverá ser viabilizado um sistema independente de captação e distribuição 

baseado em captação subterrânea por poços tubulares profundos. Essa alternativa foi 

indicada pela CAESB e encontra-se associada a concessão de outorgas de uso de água 

subterrânea emitidas pela ADASA. 

Portanto, as normas que serem seguidas para fins de concepção desse projeto de 

fornecimento e distribuição de água são:  

• NBR 12.211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento 

de água; 

• NBR 12.217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para 

abastecimento público; 

• NBR 12.218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento 

público; 

• Normas Internas da CAESB. 

Para o perfeito funcionamento do sistema de abastecimento de água a ser 

implantado é necessária uma correta projeção populacional que possibilite a previsão das 
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demandas com a maior exatidão possível e que minimize os erros e incertezas inerentes a 

tal processo. Para o caso em questão estima-se uma população de 1941 habitantes, 

baseada na área do empreendimento e na densidade populacional estabelecida pelo 

PDOT-DF. 

Outro fator importantíssimo para o dimensionamento do projeto é a definição dos 

coeficientes do dia e hora de maior consumo. Os valores adotados são aqueles usualmente 

utilizados em sistemas de abastecimento de água, associados às prescrições normativas 

da ABNT. 

5.1.1 COEFICIENTES DE VARIAÇÃO DE CONSUMO: 

K1 = 1,20 – coeficiente do dia de maior consumo; 

K2 = 1,50 – coeficiente da hora de maior consumo. 

5.1.2 CONSUMO “PER CAPITA”: 

De acordo com o Termo de Viabilidade Técnica – TVT nº 020/2022 expedido pela 

CAESB, o valor do consumo per capita é de 208 L/hab/dia. Segundo esse mesmo 

documento a Vazão média de Distribuição em L/s é de 7,19 L/s. 

Adotando os coeficientes de variação de consumo acima apresentados, a CAESB 

estabeleceu os seguintes parâmetros de projeto: 

Quadro 11 – Vazões de Projeto para água Potável 

Sistema 
População 

(hab.) 

Vazão (L/s) 

Média Máx. Diária 
Máx. 

Horária 

Abastecimento 

de Água Potável 
1.941 7,19 8,63 12,94 

A concepção básica do sistema de coleta e distribuição de água do empreendimento 

Le Grand Jardin é composta pela captação de água por meio de sete poços tubulares 

profundos distribuídos pelo parcelamento. A água bruta coletada desses poços será 
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conduzida por meio de redes adutoras internas a propriedade até a Unidade de Tratamento 

Simplificada situada na porção mais elevada da Gleba. Após o tratamento e 

armazenamento nos reservatórios, a água tratada será distribuída para os lotes por meio 

de redes de distribuição primárias e secundárias, também internas à Gleba. 

 

Figura 95: Caminhamento da rede adutora de água bruta. 



 

Página 209 de 266 

 

Figura 96: Redes de distribuição de água. 

Outros detalhes podem ser vistos na planta consolidada Anexo M. 
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5.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Para o dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário do empreendimento 

devsem ser consideradas as seguintes normas para estimativa da produção de esgotos: 

• NBR 12.208/92 – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário; 

• NBR 9.648/86 – Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário; 

• NBR 9.649/86 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário; 

• Normas Internas da CAESB. 

Conforme já apresentado a população foi estimada em função da densidade máxima 

prevista para o empreendimento, totalizando 1941 habitantes. 

5.2.1 COEFICIENTES DO DIA E HORA DE MAIOR CONSUMO: 

Os valores adotados foram aqueles usualmente utilizados em sistemas de 

abastecimento de água, associados às prescrições normativas da ABNT. 

Coeficientes de variação de consumo: 

K1 = 1,20 – coeficiente do dia de maior consumo; 

K2 = 1,50 – coeficiente da hora de maior consumo; 

K3 = 0,50 – coeficiente da hora de menor consumo. 

5.2.2 COEFICIENTE DE RETORNO ÁGUA / ESGOTO: 

Levando em consideração que na área de projeto não existe sistema público de 

esgotamento sanitário, optou-se pelo coeficiente de retorno igual a 0,80, que é normalmente 

utilizado na elaboração de projetos de esgotamento sanitário. 
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5.2.3 VAZÃO DE INFILTRAÇÃO: 

A quantidade de água infiltrada depende das características do solo 

(permeabilidade), da posição do nível do lençol de água relativamente à da canalização de 

esgotos e do material dos condutos e das estruturas dos poços de visita. 

O material a ser empregado nos condutos será o PVC para esgoto, com junta 

elástica, logo a rede coletora é estanque, não permitindo água de infiltração ao longo do 

conduto. 

Na ausência de dados locais específicos, a norma brasileira NBR 9.649, indica a 

faixa de valores de 0,05 a 1,0l/s.km. 

5.2.4 VAZÃO DO SES 

De acordo com o Termo de Viabilidade Técnica – TVT nº 020/2022 expedido pela 

CAESB, o valor do consumo per capita é de 208 L/hab/dia. Segundo esse mesmo 

documento a Vazão média de Contribuição de esgotos do empreendimento é de 3.74 L/s. 

Adotando os coeficientes de variação de consumo acima apresentados, a CAESB 

estabeleceu os seguintes parâmetros de projeto: 

Quadro 12 – Estimativa de contribuição de Esgotos do empreendimento. 

POPULAÇÃO 

(hab) 

VAZÃO TOTAL DE ESGOTO (l/s) 

MÉDIA MÁXIMA DIÁRIA 
MÁXIMA 

HORÁRIA 

1941 3,74 4,49 6,73 

Apesar de estabelecida o volume de contribuição de esgotos pela CAESB, a 

concessionária, por meio do mesmo Termo de Viabilidade Técnica nº 020/2022, informa 

que a região do empreendimento está inserida na Bacia de atendimento da ETE São 

Sebastião, mas que não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para 

seu atendimento. 
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Informa que existe a possibilidade de interligação ao sistema da Caesb após a 

execução das obras de reforma e ampliação da ETE São Sebastião, cujos projetos 

encontram-se em fase de desenvolvimento. Contudo, o atendimento imediato só pode ser 

possível por meio de sistema independente de esgotamento sanitário. 

No caso do sistema independente, sugeriu duas alternativas: a implantação do 

Sistema com fossas sépticas e sumidouros e o Sistema condominial. 

Para o sistema de fossas sépticas e sumidouros, recomendou obedecer às 

prescrições das normas NBR-7229 e NBR-13969 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), com fundamentação em teste de permeabilidade do solo. 

5.3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Para a avaliação do sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos 

gerados pelo empreendimento nas fases de implantação e operação, realizou-se consulta 

ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, a fim de obter informações quanto 

à capacidade de atendimento à área do empreendimento. 

Deve-se levar em consideração que pela Constituição Federal e Lei Federal nº 

11.445 (BRASIL, 2007), cabe ao Distrito Federal promover e realizar com eficiência a 

limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos em seu conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do resíduo domiciliar urbano e do resíduo originário da varrição e limpeza 

corretiva de vias e logradouros públicos em todo o território do Distrito Federal, portanto, 

novas áreas urbanizadas já estão incluídas neste escopo. 

O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF – PDRSU, regulamentado pelo Decreto 

nº 29.399 (DISTRITO FEDERAL, 2008), orienta ações integradas de gestão de resíduos 

para os próximos 30 anos no DF, seus investimentos e as políticas públicas a serem 

adotadas, principalmente em relação ao tratamento e ao destino final do resíduo coletado 

no DF. Atualmente cerca de 2.500 toneladas/dia de resíduo domiciliar/comercial são 

coletadas pelas empresas terceirizadas pelo SLU. 
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São atribuições do SLU prover toda a nova região do DF com coleta domiciliar e 

coleta seletiva, estrutura técnica, física, os custos unitários dos serviços e todo o 

monitoramento dos resíduos, conforme Decreto nº 27.898 (DISTRITO FEDERAL, 2007). 

Em resposta à Carta-Consulta, o SLU respondeu que se encontra equipado e 

preparado para executar a coleta na área de ocupação prevista para o empreendimento. 

De acordo com a Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010) e Lei Distrital nº 5.610 

(BRASIL, 2016), o SLU encontra-se responsável por coletar resíduos sólidos domiciliares, 

resíduos não perigosos e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas 

em estabelecimentos de uso não residencial em quantidade não superior a 120 (cento e 

vinte) litros por dia, por unidade autônoma. Caso essa quantidade de resíduos citados 

ultrapasse esse limite de 120 litros/dia, fica estabelecido que os empreendimentos 

geradores devem assumir a responsabilidade da coleta e transporte de seus resíduos até 

o destino final, sendo este o Aterro Controlado de Brasília, que se encontra sob 

responsabilidade do Governo do Distrito Federal.  

O SLU realiza atualmente nas proximidades da área do empreendimento a coleta 

comum dos resíduos domiciliares e comerciais. Por essa razão afirma que não haverá 

impacto significativo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados,  

5.4 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Para avaliar o sistema e a capacidade de atendimento das redes de águas pluviais 

existentes que possam atender ao empreendimento, foi realizada consulta à Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. 

A NOVACAP, por meio da Carta-Resposta informou que por se tratar de uma área 

nova não tem capacidade de atender a área do empreendimento quanto à drenagem de 

águas pluviais. 

Portanto, os estudos devem abordar as tendências previstas no PDDU-DF, uma vez 

que a ADASA, pela Resolução nº 09 (DISTRITO FEDERAL, 2011), estabeleceu os critérios 

e procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga do direito de uso dos 
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recursos hídricos para lançamento de águas pluviais em corpos de água de domínio do 

Distrito Federal. 

Tal resolução objetiva a implantação de soluções compensatórias de drenagem, 

agindo complementarmente às estruturas convencionais, evitando deste modo a 

transferência dos impactos para jusante do ponto de lançamento, através da utilização de 

dispositivos de infiltração, detenção e retenção das águas pluviais. Os principais aspectos 

considerados são a vazão máxima de lançamento (critérios quantitativos) e tempo de 

detenção do sistema (critérios qualitativos). 

A implantação do sistema de drenagem no empreendimento apresentará as 

seguintes unidades básicas: bocas de lobo, galerias, poços de visitas, reservatório de 

detenção e, principalmente, dissipadores tipo impacto nos pontos finais das galerias. 

Os dispositivos a serem empregados nos pontos de lançamentos serão projetados 

seguindo rigorosamente as normas e padrões da NOVACAP. 

A concepção geral do sistema de drenagem urbana foi realizada por meio da 

definição da(s) área(s) de contribuição. 

O empreendimento apresenta características importantes no que diz respeito à 

drenagem superficial, que devem ser aproveitadas para maior eficiência do sistema e 

mitigação de impactos à jusante. Estas características são apresentadas abaixo: 

• O parcelamento dispõe de grandes áreas verdes; 

• O Ribeirão cachoeirinha apresenta-se com certo grau de preservação de sua 

vegetação de mata galeria, possuindo nessas faixas de solo, elevada 

proteção contra processos erosivos. 

• O projeto deverá se ater à velocidade de escoamento das águas pluviais, bem 

como a previsão de sistemas de dissipação nos pontos finais de lançamento, 

respeitando todas as prerrogativas exigidas pela ADASA para lançamento de 

drenagem em corpo hídrico, tais como: 

o Avaliação das vazões mínimas e máximas do corpo hídrico receptor; 
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o Estimativa da descarga máxima de escoamento no leito natural do 

corpo hídrico, objetivando a comparação entre a vazão máxima do 

curso d’água acrescida do lançamento previsto de drenagem pluvial e 

avaliação final se existe ou não a possibilidade de extravasamentos de 

água (caso o lançamento de águas pluviais provoque um 

extravasamento de águas no leito do curso d’água); 

o Mitigação de impactos ambientais negativos provenientes da 

instalação de dissipador e do próprio lançamento de drenagem pluvial, 

como compatibilização de velocidades entre as águas pluviais após o 

dissipador e a descarga fluvial do corpo receptor, avaliação de altura 

do dissipador com relação ao nível d’água do curso d’água, proteção 

de margens do curso d’água com enrocamentos etc. 

5.4.1 PARÂMETROS DE PROJETO 

5.4.1.1 Método de cálculo: 

Para o desenvolvimento do cálculo da vazão excedente de águas pluviais utiliza-se 

o “Método Racional”. O método racional para a avaliação da vazão de escoamento 

superficial consiste na aplicação: 

Q = n x C x i x A 

Em que: 

Q = vazão (l/s); 

n = Coeficiente de Retardamento; 

C = Coeficiente de Escoamento Superficial; 

i = intensidade de chuva crítica (l/s x ha); 

A = área contribuinte para a seção considerada (ha). 
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5.4.1.2 Coeficiente de escoamento superficial (C) 

O coeficiente de escoamento determina uma relação entre a quantidade de água 

que precipita e a que escoa em uma área com um determinado tipo de cobertura de solo. 

Quanto mais impermeável for a cobertura do solo, maior será esse coeficiente. 

Para a fixação do coeficiente de escoamento superficial podem ser usados valores 

tabelados, apresentados pela bibliografia para a determinação deste coeficiente de 

escoamento de acordo com as superfícies urbanas. A NOVACAP recomenda os valores 

dispostos no Quadro 13. 

Quadro 13 – Valores de coeficientes de escoamento superficial conforme a cobertura do solo 

Superfícies C 

Calçadas ou impermeabilizadas 0,90 

Intensamente urbanizadas e sem 

áreas verdes 
0,70 

Residências com áreas ajardinadas 0,40 

Integralmente gramadas 0,15 

Fonte – Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de Drenagem Pluvial - 
NOVACAP, Adaptado. 

No caso em que uma mesma área possui tipos diferentes de coberturas é necessária 

a compatibilização dos coeficientes. Esta é feita, realizando-se uma média ponderada dos 

valores, conforme equação. 





=

==
n

i

i

n

i

ii

A

CA

C

1

1

 

Em que: 

Ai = a área parcial, “i” considerada; 

Ci = o coeficiente relacionado à área Ai. 
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5.4.1.3 Intensidade – Duração – Frequência (IDF) 

Para determinação da intensidade pluviométrica de projeto foi utilizada a equação 

IDF abaixo, elaborada pelo Engenheiro Francisco Pereira e recomenda pela NOVACAP. 

i =
21,7 . F0,16

(tc + 11)0,815
 . 166,67 

Em que: 

I = Intensidade da Chuva (l/s/ha); 

F = Período de Retorno (anos); 

Tc = Tempo de concentração (minutos); 

166,67 = Coeficiente de Transformação de (mm/min.) em (l/s/ha). 

5.4.1.4 Período de recorrência: 

Os tempos de retorno a serem utilizados no dimensionamento são: 

• 10 anos para as redes de drenagem; 

• 10 anos para os reservatórios de detenção (atendimento aos aspectos de 

qualidade e quantidade da ADASA). 

5.4.1.5 Tempo de concentração: 

O tempo de concentração consiste no espaço de tempo que as águas pluviais 

levarão para alcançar a seção da rede que está sendo considerada. Este tempo de 

deslocamento varia com a distância e as características do terreno, tais como depressões 

e granulometria do solo. 

Para o cálculo do tempo de concentração utiliza-se a seguinte fórmula: 

tc = te + tp 
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Em que: 

tc = tempo de concentração em minuto; 

te= tempo de deslocamento superficial ou tempo de entrada em minuto; 

tp = tempo de percurso em minuto. 

O tempo de deslocamento superficial ou de entrada é o tempo gasto pelas águas 

precipitadas, nos pontos mais distantes, para atingir a rede através dos acessórios de 

captação.  

O tempo de percurso (tp) é o tempo de escoamento das águas no interior das redes, 

desde o início até a seção considerada. Este tempo é determinado no desenvolvimento da 

planilha de cálculo com base no método cinemático: 

tp =
L

V
 

Em que: 

tp = tempo de percurso em segundo; 

L = comprimento do trecho de rede em metros; 

V = velocidade da água no interior da rede em m/s. 

O sistema de coleta e manejo das aguas pluviais do empreendimento será composto 

por um arranjo em dispositivos convencionais, por meio de redes coletoras em concreto 

armado e bocas de lobo do tipo qualidade, e um sistema de amortização misto, em duas 

etapas, a primeira por meio de trincheiras de infiltração localizadas em áreas verdes na 

poligonal do empreendimento e a segunda em uma bacia de detenção (sistema 

convencional) ao final da rede, para posterior lançamento no corpo hídrico. 

A contribuição para o sistema se dará pelo escoamento superficial nas vias, mas 

também receberá os efluentes provenientes dos lotes, previamente tratados e amortecidos 

individualmente de acordo com a Lei Complementar nº 929 para os lotes maiores de 600m² 
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e vazão máxima de saída estipulada pela Resolução 9 de 2011 da ADASA. Já para os lotes 

menores, sem abrangência da lei, será estipulada uma taxa de amortecimento baseado em 

sua área total. 

 

Figura 97: Concepção básica do sistema da rede de drenagem pluvial no interior do parcelamento. 
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O Anexo N apresenta a planta com sistema de drenagem em nível conceptivo, cujo 

lançamento se dará no Ribeirão Cachoerinha por meio de dissipador. 

 

Figura 98: Recorte do trecho de lançamento do projeto de drenagem pluvial projetado pelo 
Empreendimento Le Grand Jardin. 

5.5 SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Para a avaliação do sistema de fornecimento de energia elética, realizou-se consulta 

à Neoenergia a fim de verificar a existência de possíveis interferências e obter informações 

com relação à capacidade de atendimento ao empreendimento.  

Em resposta à Carta-Consulta, a Neoenergia respondeu que pode fornecer energia 

elétrica ao empreendimento, desde que atendidas às condições de fornecimento, as quais 

serão fornecidas por meio de estudo técnico que será elaborado após formalização do 

pedido por parte do interessado. 

Nesta ocasião deverá ser fornecido o memorial descritivo, baseado no Art. 27 da 

REN  nº 414/2010 – ANEEL (BRASIL, 2010), contendo infomações básicas como a 

destinação, as atividades, o potencial de ocupação da unidade, o cronograma de 

implantação, entre outras. 

O estudo técnico avaliará a capacidade de atendimento da rede existente e poderá 

indicar a necessidade de expansão e reforços do sistema de distribuição para viabilizar a 
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sua conexão ao empreendimento, bem como a necessidade de se disponibilizar área 

interna ao empreendimento para instalação de equipamentos do serviço de distribuição de 

energia elétrica. 

Após isso, serão elaborados os projetos e orçamentos da obra de conexão, cujas 

responsabilidades pelos custos estão definidas na REN nº 414/2010 – ANEEL (BRASIL, 

2010). O empreendedor, poderá optar pela execução direta das obras necessárias, caso 

não aceite alguma das condições propostas (orçamento ou prazo de execução). Havendo 

esta opção, os projetos deverão ser apresentados e aprovados pela CEB. 

Para o início das obras, o local em questão deverá estar devidamente licenciado 

pelos órgãos ambientais, sendo a obtenção das licenças de responsabilidade do 

empreendedor. 

Em relação às interferências, a Neoenergia informa que não existem entre o projeto 

e as redes existentes na região. 

6 CARTOGRAFIA BÁSICA 

O Anexo O compila os mapas temáticos do presente estudo. 

7 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A análise dos impactos ambientais do empreendimento Le Grand Jardin está focada 

pelo presente estudo nas interferências capazes de serem geradas no interior do 

empreendimento e na sua vizinhança imediata. Assim, o objetivo desse tema é identificar, 

descrever e avaliar os impactos ambientais relevantes que serão gerados nas áreas 

selecionadas de análise, considerando as áreas de influência dos componentes ambientais 

diagnosticados (meios biótico, físico e socioeconômico), durante as etapas de 

planejamento, construção e ocupação do parcelamento de solo urbano. 

Para o debate dos impactos ambientais esperados pelo desenvolvimento do 

empreendimento preferiu-se utilizar-se de métodos já consagrados e utilizados na análise 

de parcelamentos de solos, constantes na literatura, e na experiência da equipe. Portanto 
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o método escolhido foi a Lista de Checagem (checklist) citado por Sanches (2006) e Moreira 

(1992) apud Romacheli (2009).  

No presente estudo o método de lista de checagem foi adaptado com a inserção da 

classificação dos impactos ambientais, assim definidas: 

a) Natureza do Impacto: positivo (P) ou negativo (N). 

Os impactos positivos são identificados como aqueles que trazem benefícios ao 

ambiente, enquanto os impactos negativos são aqueles apontados como nocivos. 

b) Ocorrência do Impacto: efetivo (E) ou potencial (Po). 

O impacto efetivo é aquele indicado como o que realmente vai acontecer, enquanto 

o impacto potencial apresenta uma expectativa de acontecimento, podendo não ocorrer. 

c) Incidência do Impacto: direto (D) ou indireto (I). 

Considera-se impacto direto aquele decorrente efetivamente da intervenção 

realizada, enquanto impacto indireto o consequente de outro(s) impacto(s) gerado(s) pelo 

desenvolvimento do empreendimento. 

d) Abrangência do impacto: local (L) ou regional (R). 

Considera-se como impacto local os efeitos se fazem sentir apenas na AID e ADA, 

e o impacto é regional quando os efeitos são previstos para a AII. 

e) Duração do Impacto: temporário (T), permanente (Pe) ou cíclico (C). 

Como impacto temporário entende-se o que se manifesta durante uma ou mais fases 

do empreendimento e cessam ao fim do processo a ele atribuído, enquanto os impactos 

permanentes representam alteração definitiva de um componente do meio ambiente. Os 

impactos cíclicos são entendidos como recorrentes em frequências periódicas. 

f) Tempo do impacto: imediato (Im), médio prazo (Mp) ou longo prazo (Lp). 
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Entende-se com imapcto imediato aquele que ocorre durante a ação a ele atribuída; 

impactos de médio ou longo prazo são os que ocorrem após a ação que os gera. O 

estabelecimento desse tempo está relacionado a natureza e da vida útil da atividade a ser 

avaliada. Para o caso do empreendimento em questão, parcelamento de solo, pode-se 

defini-se prazo médio, como da ordem de meses, e o longo, da ordem de anos. 

g) Reversibilidade do Impacto: reversível (Rv) ou irreversível (Iv). 

Considera-se o impacto reversível quando os seus efeitos sobre o ambiente podem 

ser revertidos ao longo do tempo por meio da resiliência ou pela adoção de medidas de 

controle ambiental corretivas. O impacto é considerado irreversível quando se identifica que 

nehuma medida de controle ambiental ou a resiliência não podem reverter os efeitos 

causados ao ambiente. 

h) Magnitude: irrelevante (Ir), pouco relevante (Pr), relevante (Re) ou muito 

relevante (Mr). 

Entende-se como impacto irrelevante quando seus efeitos são considerados 

insignificantes sobre a qualidade do meio ambiente. Pouco relevante quando o efeito resulta 

em alteração de menor magnitude, sem comprometer intensamente a qualidade do meio 

ambiente. O impacto é considerado relevante quando seu efeito resulta em alteração de 

consideravel relevância sobre o ambiente, comprometendo sua qualidade. Por fim, o 

impacto é muito relevante quando o efeito representa uma alteração de grande intensidade 

sobre certo componente ambiental, comprometendo de forma muito intensa a qualidade do 

meio ambiente. 

Diante dos conceitos estabelecidos acima, a análise dos impactos ambientais 

causados pelo parcelamento de solo Le Grand Jardin deve ser realizada sob a ótica das 

suas três etapas de desenvolvimento, a saber: Planejamento, Instalação e Operação. 

A fase de planejamento está voltada aos estudos e projetos desenvolvidos para 

realização do parcelamento. A Instalação está relacionada com as obras que envolvem a 

construção do projeto e a operação está relacionada com o funcionamento do projeto, que 
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envolve as moradias, o estabelecimento do comercio e a colocação em carga dos 

equipamentos de infraestrutura. 

7.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

Geração de Emprego e renda: A fase de planejamento é responsável pela criação e 

manutenção de empregos. A necessidade de realização de estudos e projetos nessa fase 

de projeto necessitam a contratação de profissionais e análises preliminares. Assim ocorre 

o incremento no uso de profissionais, escritórios e de estruturas laboratoriais o que 

dinamiza a economia e promove o desenvolvimento de procedimentos e novas tecnologias. 

Classificação: positivo, efetivo, indireto, regional, temporário, médio prazo, 

irreversível e relevante. 

Valorização das Terras: Como já discutido anteriormente, a expectativa de 

construção do empreendimento Le Grand Jardin e a divulgação do seu Projeto Urbanístico 

em meio ao ambiente ainda de características rurais, promoverá uma sensação de 

valorização do espaço e consequentemente dos preços das propriedades. A possibilidade 

de novos empresários, ao tomarem conhecimento do projeto, demonstrarem interesse em 

propriedades na região também é inerente ao processo de licenciamento proposto. Uma 

vez entendido pela sociedade que o empreendimento promoverá a construção de 

equipamentos públicos comunitários e urbanos, além da oferta de lotes para habitação, 

comércios e áreas de lazer motiva a valorização dos lotes lindeiros, por lhes fornecerem 

função social e urbanística, onde se pode impulsionar a economia local, gerando emprego 

e renda. 

Classificação: positivo, potencial, indireto, regional, permanente, médio prazo, 

irreversível e relevante. 

Modificação da Estrutura Territorial do Entorno: A proposição do Projeto Urbanístico 

em meio a um ambiente rural promove o direcionamento de recursos para incremento da 

infraestrutura necessária para sua implantação. Por o empreendimento estar situado numa 

Zona Urbana de Dinamização, os recursos financeiros em infraestrutura já são aplicados 

antes mesmo da construção dos empreendimentos Urbanos, o que já vem ocorrendo com 
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a duplicação da DF-140 na Região. Assim, o planejamento de novos projetos urbanos altera 

a estrutura de urbanidade local e de seu entorno, incrementando a expectativa de 

crescimento e desenvolvimento da Região. Isso incentiva o surgimento de novas áreas 

habitacionais, comerciais e de lazer, além de equipamentos públicos comunitários e 

urbanos. 

Classificação: positivo, efetivo, indireto, regional, permanente, médio prazo, 

irreversível e relevante. 

Pressão sobre a Infraestrutura Existente: Ao mesmo tempo em que parte da 

infraestrutura é incrementada pelo Etado para atendimento ao empreendimento projetado, 

outra parcela não apresenta recursos para implantação ou ampliação, sofrendo pressão 

pela falta de prestação de serviços, ou mesmo de possibilidade de incremento. Com isso é 

inerente que o empreendedor promova investimentos e compromissos onerosos para que 

seu projeto siga a diante. De certa forma, a pressão exercida sobre a infraestrutura 

existente possibilita a discussão sobre o planejamento e desenvlimento do meio urbano ou 

a transição do meio rural, principalmente sobre as vias, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, energia elétrica, transporte e serviços públicos como educação, 

segurança e saúde. 

Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo, 

irreversível e pouco relevante. 

Uso e Ocupação do Solo: com a expectativa de desenvolvimento de um projeto 

urbano em meio ao uso e ocupação estritamente rural. Promove-se, em alguns casos, a 

modificação do uso e ocupação dos imóveis vizinhos ao que se tem projetado. Não é 

estranha a percepção da paralização de atividades de cunho rural em virtude da valorização 

das terras e o inicio do processo de especulação imobiliária em virtude do acendimento de 

novos usos e ocupações na área de estudo. A expectativa da possibilidade do uso urbano 

pode suprimir o uso rural e assim impactar o uso e ocupação do solo. 

Classificação: positivo e negativo, efetivo, direto, regional, permanente, médio 

prazo, irreversível e relevante. 
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Ocupação Ordenada do Solo: O empreendimento Le Grand Jardin está situado em 

meio rural e sujeito ao processo de ocupação desordenado no que se refere aos aspectos 

urbanísticos e ambientais. Portanto, entende-se que o planejamento do projeto dentro dos 

ditâmes da lei, conforme apresentado no Projeto Urbanístico, é o meio mais apropriado 

para evitar o processo de ocupação desordenada do solo e de promover a devida gestão 

do território pelos órgãos de controle. As constantes análises e discussões a respeito do 

projeto nos ambientes da gestão publica favorecem o melhor entendimento da área e o 

acompanhamento mais efetivo das concessionárias, Secretarias de Estado e Agências 

gestoras. 

Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível 

e relevante. 

7.2 FASE DE INSTALAÇÃO 

A fase de intalação será marcada pela obra propriamente dita e pelos impactos 

inerentes ao processo. Nessa etapa são esperados os impactos mais expressivos e 

imediatos sobre o ambiente (biótico e abiótico), sobre a economia e sobre o planejamento 

urbano. 

Uso e Ocupação do Solo: A implantação do empreednimeto Le Grand Jardin, dirigido 

ao parcelamento de solo para fins urbanos em área integralmente desocupada, promoverá 

o cumprimento de sua função urbana, concordando com a legislação urbanística brasileira 

que busca incentivar o desenvolvimento das áreas efetivamente urbanas do território em 

detrimento ao uso não planejado. Espera-se a formação de um espaço urbano precursor e 

complementar a outros projetos já em desenvolvimento na região, oferecendo e 

complementando a oferta de serviços urbanos para a população local e e para o Distrito 

Federal. 

Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível 

e relevante. 

Cobertura Vegetal: Relacionado com a realização da supressão vegetal na área de 

desenvolvimento do projeto. A supressão será responsável pela retirada de árvores-
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arbustos e da camada herbácea, nativas e exóticas ao Cerrado, interfere no comportamento 

físico e químico do solo, no fluxo de águas (uma vez que será incentivado o run-off e 

diminuída a infiltração) e na fauna (perda dos abrigos, alimentos e espaços de locomoção). 

É um impacto inerente ao processo de urbanização e por isso possui instrimentos 

normativos de gestão e compensação. 

Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível 

e relevante. 

Diversidade Genética: A perda da diversidade genética é esperada com a supressão 

da vegetação, uma vez que sua realização elimina alguns genes da flora nativa, onde 

podem existir árvores matrizes, diminuindo a diversidade genética e a redução da 

reprodução. 

Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível 

e relevante. 

Surgimento de animais e insetos Cosmopolitas (Cachorros, gatos, ratos, baratas, 

moscas, mosquitos, escorpiões, etc): A execução da obra promoverá a geração de abrigos 

e alimentos para esses animais e insetos sinantrópicos. Geralmente estão associados aos  

resíduos sólidos e efluentes gerados pelos colaboradores durante as obras de implantação 

do projeto. 

Classificação: negativo, potencial, direto, local, temporário, imediato, reversível e 

pouco relevante. 

Alteração de Habitats Terrestres: A supressão da cobertura vegetal promoverá 

perturbações no habitat da fauna local, uma vez que seus abrigos, alimentos e caminhos 

de locomoção serão diretamente afetados. A movimentação de solo, a geração de ruídos 

e outras perturbações no ambiente promoverá o afungentamento da fauna que buscará 

outras áreas em busca de novos abrigos, caminhos de locomoção e estratos vegetais que 

servem de nutrientes e de fonte de água. 

Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, imediato, irreversível e 

pouco relevante. 
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Vulnerabilidade do Solo à Erosão: Com a supressão vegetal na área de estudo, 

promoverar-se o aumento do escoamento superficial de água e consequente incremento 

dos riscos de erodibilidade do solo. Na poligonal de projeto foram identificadas 4 (quatro) 

classes de solo, Cambissolo, Neossolo, Gleissolo e Latossolo, sendo as duas primeiras 

associadas a terrenos de alta declividade e, portanto, vulneráveis aos processos erosivos, 

quando desprovidos de vegetação. Igualmente, o latossolo, mesmo desenvolvido em áreas 

planas, se sujeita processos erosivos quando submetidos a fluxo intensos de água.  

Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, temporário, médio prazo, reversível 

e pouco relevante. 

Vulnerabilidade do Subsolo à erosão: O subsolo será exposto aos efeitos causados 

pelas intempéries durante as obras de terraplanagem, cortes, aterros, escavações e/ou 

fundações. Ao ser exposto, o subsolo, torna-o vulnerável às ações das intempéries (chuvas, 

ventos, insolação) e com a incidência do escoamento superficial de águas também estará 

sujeito à ocorrência de processos erosivos. 

Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, temporário, médio prazo, reversível 

e pouco relevante. 

Compactação e consequente Impermeabilização do Solo: O trânsito de veículos, 

máquinas e pessoas promovem a agregação das partículas na camada superficial do solo, 

principalmente no Latossolo Argiloso, uma vez que o cambissolo e o neossolo, bastante 

representativos na área, já não apresentam grande permeabilidade.  A agregação das 

partículas do solo promove a compactação e, consequentemente, interfere na infiltração de 

água no solo e subsolo. 

Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, médio prazo, reversível 

e relevante. 

Alteração da Paisagem Natural: A paisagem além de ser alterada pela supressão 

vegetal, também é modificada pelo desenvolvimento da terraplagem e nivelamento do 

terreno, inerente às obras de parcelamento de solo. A modificação da topografia do terreno 
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por meio de cortes e aterros tornam a declividade mais uniforme e menos irregular, 

buscando a suavização da paisagem.  

Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, imediato, irreversível e 

pouco relevante. 

Contaminação do Solo e Subsolo: O Trãnsito constante de máquina pesadas durante 

as obras suscetibilizam o local a contaminação do solo e subsolo por combustíveis, óleos 

e graxas. O contato direto dessas substências com o solo, promovem a sua contaminação, 

o que atingir o subsolo devido ao derramamento intenso, incentivando a penetração dessas 

substâncias, ou pela realização de escavações em níveis mais profundos.  

Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo, 

reversível e relevante. 

Geração de Resíduos Sólidos da Construção Civil: Inerente a construção civil, a 

geração de resíduos sólidos é responsável por aumentar a carga de materiais inserviveis a 

serem tratados nos pontos de transbordos e aterros sanitários. Essa condição causa 

impacto de escala regional, elevando o volume a ser tratado e enviado para destinação 

final. 

Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, reversível e 

relevante. 

Geração de Ruídos: A operação de máquinas, veículos e equipamentos durante as 

obras, potencializam as emissões sonoras. Esse impacto será muito sentido no local de 

contrução do empreendimento Le Grand Jardin, isso porque será desenvolvido em área de 

caracteriztcas urbanas, distante dos ruídos da cidade. Apesar da baixa taxa ocupacional de 

pessoas na região, esse impacto será bastante sentido pela fauna local, que poderá se 

afungentar devido ao incomodo gerado.  

Classificação: negativo, efetivo, direto, local, temporário, imediato, irreversível e 

pouco relevante. 
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Emissão de Gases Poluentes e Partículas na Atmosfera: Está associado a duas 

atividades principais: 

1 - Funcionamento de máquinas e veículos durante as obras em razão da queima de 

combustíveis. 

2- Escavações, aterros e circulação de maquinas no local da obra gerando 

particulados suspensos de poeira. 

Esses gases e particulados podem causar danos respiratórios aos trabalhadores e 

incomodidade a vizinhança, alme de também afetar a paisagem devido a sedimentação da 

poeira. 

Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, irreversível e 

relevante. 

Geração de Odores desagradáveis: Resultado da decomposição dos resíduos 

sólidos orgânicos gerados e armazenados no canteiro de obras, alme de derramamento de 

produtos químicos. 

Classificação: negativo, potencial, indireto, local, temporário, imediato, reversível e 

pouco relevante. 

Poluição da Água Subterrânea: Esse impacto é causado pela possível infiltração de 

substâncias poluentes no subsolo durante as obras, tais como óleos, combustíveis, ou 

outros produtos químicos em grande volume e ou quantidade. Esse impacto possui mairo 

potencialidade nas áreas onde se desenvoveram o latossolo, solo que favorece a tem 

favorecida a infiltração devido sua alta condutividade hidráulica, associada a topografia 

plana. 

Poluição do Canal de Irrigação: Pelas mesmas causas apontadas pela pouição da 

água subterrânea, a água do canal de irrigação pode ser contaminada. Contudo, entende-

se que esses riscos podem ser aumentados no canal, uma vez que suas águas correm 

superficialmente, portanto mais vulneráveis a contaminação.  
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Poluição da Água do Ribeirão Cachoeirinha: Em função desse curso d´agua ser o 

receptor da descarga de águas pluviais do empreendimento, será necessária a interferência 

e a realização de obras as margens desse recurso hídrico. Para viabilidade da rede está 

sendo projetado um dissipador de lançamento na sua margem direita. Como a obra 

ocorrerá as margens do curso d’água, são esperados impactos sobre a qualidade de suas 

águas, mesmo que momentâneos. Assim, os mesmos riscos de derramamento esperados 

para os recursos hídricos discutidos acima são esperados para o Ribeirão Cachoeirinha, 

porém mais amplificados devida a forte possibilidade de trabalho com maquinas nas 

proximidades do curso d’água em comento. 

Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, longo prazo, 

reversível e relevante. 

Geração de Empregos, Renda e Tributos: Durante as obras são esperadas as 

criações de postos de trabalho e a contratação de serviços de natureza indireta. O grande 

fluxo de trabalho e correlações profissionais criadas serão responsáveis pelo 

desenvolvimento de procedimentos e alternativas técnicas e tecnológicas favoráveis à 

economia. A geração de empregos e de serviços incrementará a renda da população 

economicamente ativa e, indiretamente, o aquecimento da economia e a geração de 

impostos que serão revestidos em melhoria para a cidade. 

Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, irreversível e 

relevante. 

Ocupação da área em Atendimento às Normas e Parâmetros Urbanísticos: O 

cumprimento integral com instrumentos normativos do Estado promoverá a adequada 

ocupação do solo, em respeito aos preceitos do planejamento da cidade e do maio 

ambiente.  

Classificação: positivo, potencial, direto, regional, permanente, longo prazo, 

irreversível e relevante. 

Risco de acidente: a movimentação dos maquinários, escavações e transporte de 

cargas para construção do empreendimento e o aumento significativo do trânsito de 
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veículos pesados reduz o nível de serviço da via local e eleva os riscos de ocorrência de 

acidentes de trânsito e no canteiro de obras. 

Classificação: negativo, potencial, direto, regional, temporário, imediato, reversível 

e relevante. 

Incômodos a população residente: Durante a execução da obra do empreendimento 

será contante o trânsito de grande número de pessoas e veículos de grande porte, o que 

acarretará o incremento ao uso da infraestrutura existente na região. Assim, os residentes 

da região sentirão a participação dos novos trabalhadores nas linhas de transporte coletivo, 

estabelecimentos comerciais, equipamentos públicos e vias de circulação, alterando o 

cotidiano das pessoas residentes das propriedades vizinhas. 

Classificação: negativo, efetivo, indireto, regional, temporário, imediato, irreversível 

e relevante. 

7.3 FASE DE OPERAÇÃO 

Os impactos identificados na fase de operação são os correlacionados com a 

construção das moradias, ocupação das residências, estabelecimentos comerciais, 

equipamentos públicos comunitários e operação dos sistemas de infraestrura que entrarão 

em carga assim que os obras do parcelamento de solo estiverem concluídas. 

Impedimento da regeneração da cobertura vegetal: devido a mudança na forma de 

ocupação do espaço onde a propriedade de carcateristica rural abrirá espaço para a 

ocupação urbana, será inevitável o incremento da taxa de impermeabilização do solo, 

condição que impedirá a regeneração natural da flora nos trechos impermeabilizados.  

Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, médio prazo, irreversível 

e relevante. 

Atração de animais cosmopolitas (baratas, moscas, mosquitos, escorpiões e ratos): 

com a chegada da população humana, tanto para construção das casas quanto para 

ocupação das moradias, observer-se-á a oferta de abrigo e de alimentos para esses 
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animais. Mesmo de forma inconsciente, o ser humano promove a aproximação desses 

animais devido aos seus hábitos e costumes. 

Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, imediato, irreversível 

e relevante. 

Afungentamento dos animais silvestres: A presença humana, seus hábitos e os 

ruídos que seus equipamentos emitem promovem o afungentamento da fauna silvestre que 

por instinto de proteção poderá deixar de abrigar as matas e ambientes locais. 

Classificação: negativo, potencial, direto, local, permanente, imediato, irreversível e 

relevante. 

Alteração no microclima: A temperatura do ar e do ambiente receberá considerável 

alteração que decorre do aumento da insolação na superficie, evaporação e redução da 

evapotranspiração e sombreamento, causados pela retirada da camada vegetal e 

ampliação das áreas impermeabilizadas, elevando a temperatura e reduzindo a umidade 

relativa do ar. 

Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, longo prazo, 

irreversível e relevante. 

Geração de ruídos: Promovida devido a ocupação pelos futuros 

moradores/comerciantes na área, a geração de ruídos está associada com a circulação de 

pessoas e veículos e o uso de seus equipamentos, seja em espaços públicos, comerciais 

ou residências.  

Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível 

e pouco relevante. 

Emissão de gases poluentes na atmosfera: Causada pela circulação de veículos dos 

residentes, comerciantes e trabalhadores do parcelamento de solo em análise, além do 

transporte público e prestadores de serviços de infraestrutura.  
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Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e 

pouco relevante. 

Poluição da água subterrânea: Excessiva carga de efluentes domésticos sem 

tratamento adequado e despejo direto no solo, conseguinte alteração dos parâmetros de 

qualidade das águas subterrâneas. 

Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, longo prazo, 

irreversível e relevante. 

Consolidação da Zona Urbana: O PDOT-DF estabelece a área como Zona Urbana 

e assim devem ser incentivados investimentos para que a Zona seja implementada 

conforme o Plano Diretor do DF. Nesse sentido o empreendimento Le Grand Jardin 

contribui com estratégia de ocupação territorial e transforma uma área rural subaproveitada 

em um projeto urbano com potencial para oferecer moradias, emprego, alternativa de 

comercio e serviços públicos para a comunidade do Distrito Federal. 

Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, longo prazo, 

irreversível e relevante. 

Oferta de equipamentos públicos: A ocupação do Le Grand Jardin pelos futuros 

moradores e comerciantes pressionará a necessidade de ampliação, melhoria e 

diversificação dos Equipamentos Públicos à população da região administrativa, ampliando 

inclusive a prestação de serviços para a população rural mais carente. 

Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo, 

irreversível e relevante. 

Geração de empregos, renda e arrecadação tributária: A partir das primeiras 

ocupações por moradores do empreendimento serão sentidos os impactos gerados sobre 

a renda aos empresários construtores, comerciantes, trabalhadores e prestadores de 

serviços, incidindo em aumento na arrecadação tributária. A geração de emprego e renda 

permitirá melhorar o padrão de consumo de parte da sociedade e assim colaborar com o 

crescimento socioeconômico da região e do Distrito Federal. 
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Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível 

e relevante. 

Uma vez levantados todos os impactos e estabelecidas as suas devidas 

classificações, optou-se por trabalhar com a Matriz de Interação como ferramenta de 

apresentação e identificação dos impactos, uma vez que essa técnica é bastante difundida 

nas avaliações dos estudos ambientais e possibilita valorar os impactos identificados em 

termos de importância e magnitude, assinalando possíveis interações entres as ações e os 

fatores identificados como positivo ou negativos.  

O método baseado em Matrizes de Interação tem sua origem na conhecida Matriz 

de Leopold (Leopold et al., 19717), concebida para avaliar os impactos ambientais da 

mineração no início da década de 1970. Essa matriz é uma tabela de dupla entrada, na 

qual as colunas relacionam ações causadoras de impactos decorrentes dos projetos e as 

linhas, fatores ambientais da área de influência do projeto a serem afetados pelas ações, 

formando células, cada uma representando o cruzamento entre uma ação e um fator ou 

característica ambiental. 

Ademais, foi empregada, nesta matriz, uma escala de cores que representam os 

níveis de relevância decorrentes do produto da interação de magnitude e importância dos 

diversos impactos identificados. 

 

7 Leopold, L.B.; Clarke, F.S.; Hanshaw, B.B.; Balsey Jr,T.(1971) -A procedure for 

evaluating environmental impact. Washington: 13p., U. S. Geological Survey, Circular 645, 

Washington, D.C., U.S.A. Disponível em http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED053006.pdf 
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Quadro 14 – Matriz de Impactos ambientais. 
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Geração de emprego e renda Planejamento   P E     I   R T       Mp     Iv     Re   

Modificação da estrutura territorial do entorno Planejamento   P E     I   R   Pe     Mp     Iv     Re   

Pressão sobre a infraestrutura existente Planejamento N   E   D     R   Pe     Mp     Iv   Pr     

Uso e Ocupação do solo Planejamento   P E   D     R   Pe     Mp     Iv     Re   

Ocupação ordenada do solo Planejamento   P E   D     R   Pe   Im       Iv     Re   

Valorização das terras Planejamento/Operação   P   Po   I   R   Pe     Mp     Iv     Re   

Uso e Ocupação do solo Instalação   P E   D     R   Pe   Im       Iv     Re   

Cobertura vegetal Instalação N   E   D     R   Pe   Im       Iv     Re   

Diversidade genética Instalação N   E   D     R   Pe   Im       Iv     Re   

Ocorrência de animais e insetos cosmopolitas Instalação N     Po D   L   T     Im     Rv     Pr     

Alteração de habitats terrestres Instalação N   E   D   L     Pe   Im       Iv   Pr     

Vulnerabilidade do solo à erosão Instalação N   E     I L   T       Mp   Rv     Pr     

Vulnerabilidade do subsolo à erosão Instalação N   E     I L   T       Mp   Rv     Pr     

Compactação e consequente impermeabilização do 
solo 

Instalação 
N   E   D   L     Pe     Mp   Rv       Re   

Alteração da Paisagem Natural Instalação N   E   D   L     Pe   Im       Iv   Pr     

Contaminação do Solo e Subsolo Instalação N     Po   I L     Pe     Mp   Rv       Re   

Geração de Resíduos Sólidos da Construção Civil Instalação N   E   D                               

Geração de Ruídos Instalação N   E   D   L   T     Im       Iv   Pr     

Emissão de Gases Poluentes e Partículas na 
Atmosfera 

Instalação 
N   E   D     R T     Im       Iv   Pr     

Geração de odores desagradáveis Instalação N     Po   I L   T     Im     Rv     Pr     

Poluição da Água Subterrânea Instalação N     Po   I   R T     Im   Lp Rv       Re   

Poluição do canal de irrigação Instalação N     Po   I   R T     Im   Lp Rv       Re   

Poluição da água do Ribeirão Cachoeirinha Instalação N     Po   I   R T     Im   Lp Rv       Re   

Geração de Empregos, Renda e Tributos Instalação   P E   D     R T     Im       Iv     Re   
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Ocupação da área em atendimento às Normas e 
Parâmetros Urbanísticos 

Instalação 
  P   Po D     R   Pe       Lp   Iv     Re   

Risco de acidente Instalação N     Po D     R T     Im     Rv       Re   

Incômodos à população vizinha Instalação N   E     I   R T     Im       Iv     Re   

Impedimento da regeneração da cobertura vegetal Operação N   E   D   L     Pe     Mp     Iv     Re   

Atração de animais e insetos cosmopolitas Operação N     Po   I L     Pe   Im       Iv     Re   

Afugentamento dos animais silvestres Operação N     Po D   L     Pe   Im       Iv     Re   

Alteração no microclima Operação N   E     I L     Pe       Lp   Iv     Re   

Geração de ruídos Operação N   E   D     R   Pe   Im       Iv   Pr     

Emissão de gases poluentes na atmosfera Operação N   E   D     R   Pe   Im       Iv   Pr     

Poluição da água subterrânea Operação N     Po   I   R   Pe       Lp   Iv     Re   

Consolidação da zona urbana Operação   P E   D     R   Pe       Lp   Iv     Re   

Oferta de equipamentos públicos Operação   P E   D     R   Pe     Mp     Iv     Re   

Geração de Empregos, Renda e Tributos Operação   P E   D     R   Pe   Im       Iv     Re   
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8 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

Uma vez identificados e classificados todos os impactos negativos potenciais ou 

efetivos a serem causados pelo empreendimento Le Grand Jardin, deverão ser avaliadas 

e apontadas as medidas a serem adotadas para redução ou impedimento desses impactos 

ambientais. Tais medidas são denominadas Medidas mitigadoras de impactos ambientais. 

A indicação e a pratica de tais medidas têm o objetivo de minimizar os efeitos nocivos dos 

impactos ambientais negativos e otimizar, quando possível, os impactos ambientais 

positivos gerados pelo empreendimento, em suas fases de Planejamento, 

Instalação/Construção e Operação. 

Assim, o presente capítulo demonstra de forma clara e efetiva as medidas 

mitigadoras a serem realizadas pelos empreendedores e seus colaboradores na realização 

do empreendimento em todas as suas fases de desenvolvimento. 

8.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

• Consultar previamente todos os órgãos da administração pública na busca 

dos atos normativos e licenciadores que conferem segurança a realização do 

empreendimento, bem como promover a devida articulação para soluções 

compartilhadas dos conflitos de interesses entre as esferas governamentais 

e a comunidade da área de influência. 

• Realizar todos os projetos do parcelamento respeitando a legislação vigente 

a boa técnica profissional, promovendo um projeto que respeito aos requisitos 

ambientais, sociais, econômicos e administrativos. 

• Requerer, receber, respeitar e fazer cumprir todas as licenças e autorizações 

expedidas pelos órgãos governamentais e concessionarias que visam garantir 

a compatibilidade do empreendimento às legislações e normas vigentes, às 

políticas de desenvolvimento e aos atributos ambientais e edilícios específicos 

da área; 
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8.2 FASE DE INSTALAÇÃO 

• Executar as obras em pleno respeito aos projetos aprovados, licenças 

concedidas, procedimentos e normas estabelecidas pela administração 

pública. 

• Fornecer e Monitorar a utilização correta dos EPIs, conforme a função 

desempenhada, com destaque aos óculos, à máscara, aos capacetes, 

protetores auriculares, botas, vestimentas adequadas e protetor solar. 

• Promover o correto abastecimento dos veículos, máquinas e equipamentos 

de serviços e efetuar suas corretas manutenções preventivas e corretivas em 

local apropriado, coberto, com piso impermeabilizado e dotado de sistema de 

drenagem de efluentes oleosos, visando evitar o derramamento de 

combustíveis, lubrificantes ou outros fluidos contaminantes no canteiro de 

obras e nas vias lindeiras; 

• Promover a correta segregação de resíduos com o acondicionamento correto 

dos resíduos orgânicos e administrativos em sacos plásticos, dentro de 

lixeiras com tampa para  disponibilização diária ao SLU; 

• Distribuir e alocar numero suficiente de lixeiras pelo canteiro de obras com o 

objetivo de acondicionar os resíduos gerados diariamente pelos 

colaboradores; 

• Proibir a queima de qualquer combustível fóssil ou tipo de resíduo sólido; 

• Promover escavações de solo e serviços de terraplanagem somente nos 

locais estabelecidos pelas obras de infra-estrutura e de urbanismo do 

Empreendimento, evitando-se a degradação desnecessária de áreas verdes 

permeáveis; 

• Proibir a circulação e movimentação de máquinas, equipamentos e veículos 

nas áreas onde a cobertura vegetal não será suprimida, assim como inibir o 

transito de maquinas e equipamentos nas áreas onde não serão realizadas 

intervenções de engenharia, com intuito de evitar a supressão desnecessária 

da vegetação e a compactação do solo. 
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• Suspender as atividades de escavação e aterro nos dias e horários com 

registros de precipitações pluviométricas volumosas (alta intensidade) ou de 

longa duração; 

• Promover a correta sinalização das vias de serviço com o intuito de reduzir a 

velocidade de condução de veículos e o risco de acidentes. Deve ser dedicada 

atenção aos acessos ao canteiro de obras, sinalizando a velocidade permitida 

no trecho. Deverão ser consultados/informados os órgãos de trânsito 

competentes antes do início das obras; 

• Promover a imediata contenção e reparação do ambiente afetado por 

eventual derramamento de substâncias contaminantes (combustíveis, 

lubrificantes, tintas, solventes,etc) e comunicar imediatamente ao IBRAM para 

que faça a apuração e tome as medidas normativas cabíveis; 

• Monitorar, conter e recuperar os processos erosivos que surgirem durante a 

obra, identificando as suas causas e adotando as medidas cabíveis; 

• Instalar as fontes fixas causadoras de ruídos em ambientes, 

preferencialmente, confinados ou semi confinados; 

• Promover campanhas de umidificação de superfícies com solo exposto às 

intempéries e locais onde haja propensão de suspensão de poeira (vias e 

pátios), principalmente durante a estação seca, visando evitar danos 

respiratórios e oftalmológicos aos operários e vizinhos da obra; 

• Identificar, demarcar e proteger as áreas verdes do projeto com o intuito de 

ampliar a infiltração das águas pluviais e a formação de solos desnudos 

propagadores de poeira; 

• Promover a construção do sistema de drenagem pluvial durante o período de 

seca ou quando as chuvas ocorrerem em baixa intensidade ou curta duração. 

As obras de construção de redes de drenagem devem ser comunicadas à 

NOVACAP antes do início da execução; 

• Exigir as devidas licenças ambientais dos fornecedores de insumos de origem 

mineral (areia, brita, cimento e outros), madeiras ou peças pré-moldadas. 

• Executar um Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

PGRCC. 
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• Executar um Programa de Educação Ambiental – PEA, orientando os 

colaboradores sobre o correto manejo dos resíduos sólidos e o consumo 

consciente da água. 

• Conscientizar os colaboradores quanto a proibição de realizar caça ou captura 

de animais silvestres, muito menos matar ou mutilar animais de qualquer 

espécie. Orientar os colaboradores à comunicar os chefes de equipes ao sinal 

de presença de qualquer animal silvestre no ambiente da obra. 

• Prorizar a contratação de trabalhadores que residam mais próximos da área 

de projeto, observando os instrumentos normativos legais para isso; 

• Promover o monitoramento periódico da obra em relação ao atendimento das 

restrições, condicionantes e exigências estabelecidas na Licença de 

Instalação do empreendimento; 

• Preferir o uso de materiais de construção provenientes de fontes sustentáveis, 

como a utilização de madeiras certificadas; plásticos, metais e outros 

materiais reciclados; 

• Promover o plantio de mudas típicas do Cerrado consorciado ao plantio 

paisagístico do empreendimento, assim como executar todos os plantios em 

locais a serem indicados pelo IBRAM, conforme Termo de Compromisso de 

Compensação Florestal a ser assinado, nos termos definidos pelo Decreto 

Distrital nº 14.783/1993 (DISTRITO FEDERAL, 1993), alterado pelo Decreto 

Distrital nº 23.585/2003 (DISTRITO FEDERAL, 2003); 

• Realizar a devida compensação ambiental, a partir de Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental a ser assinado, nos termos 

definidos nas INs nos 76/2010 (DISTRITO FEDERAL, 2010) e 001/2013 

(DISTRITO FEDERAL, 2013) do IBRAM; 

• Realizar a obra em respeito a boa técnica de engenharia e atender a todas 

exigências, que porventura, os órgãos da administração pública 

emitam/exijam. 

• Executar todas as obras com especial atenção aos atributos ambientais e 

sociais da região, atentando-se a manutenção da qualidade ambiental das 

águas do ribeirão Cachoeirinha e do canal de irrigação que percorre a área. 

• Realizar os programas de monitoramento ambiental e de evolução da obra. 
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8.3 FASE DE OPERAÇÃO 

• Manter os equipamentos de drenagem de águas pluviais sempre limpos para 

seu adequado funcionamento e realizar a fiscalização a fim de evitar as 

ligações clandestinas de redes de esgoto, informando à NOVACAP e ao 

IBRAM quando encontradas irregularidades e ilegalidades; 

• Realizar o plantio e o monitoramento da cobertura vegetal nas áreas 

permeáveis, garantindo os meios de infiltração de água no solo e evitando o 

desenvolvimento de processos erosivos; 

• Promover a eficiente limpeza pública (varrição e coleta de resíduos sólidos) 

de maneira a evitar o carreamento de resíduos sólidos e particulados em 

direção ao sistema de drenagem de águas pluviais; 

• Campanhas de conscientização sobre o correto acondicionamento dos 

materiais de construção, de maneira a evitar o carreamento para as bocas de 

lobo e para a rede de drenagem pluvial. 

• Auxiliar na ampliação e melhoraria da oferta de transporte publico urbano para 

motivar o uso do transporte coletivo em detrimento ao transporte individual, 

propiciando a redução de emissões de poluentes na atmosfera e a melhoraria 

de fluxo do trânsito local; 

• Promover uma campanha de conscientização dos novos proprietários a 

respeito da preservação do meio ambiente e a convivência com a vegetação 

nativa e com os animais silvestres. 

• Realizar os programas de monitoramento ambiental voltados à operação do 

empreendimento. 

9 MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

A efetiva impantação do Empreedemento Le Grand Jardin promoverá alterações 

positivas e negativas ao meio, as quais foram devidamente identificadas, apresentadas e 

discutidas nos capítulos anteriores desse Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI. Na 

busca de garantir o sucesso da empreitada, causando o mínimo de interferência possível, 

será proposta uma série de programas de monitoramento ambiental a serem desenvolvidos 

em fase de impantação do empreendimento, podendo se extender para a fase de operação. 
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O Monitoramento Ambiental se apresenta como um instrumento de gestão utilizado 

para controle dos impactos ambientais negativos derivados do desenvolvimento da 

atividade de parcelamento de solo, pois aponta ações de detalhamento para o 

desenvolvimento das principais medidas preventivas e/ou mitigadoras dos danos ao meio 

ambiente. Assim, descreve um roteiro de ações a serem desenvolvidas com o intuito de 

melhorar e manter as condições ambientais na área de projeto, mantendo roteiros de ações 

a serem desenvolvidos durante as fases de implantação e ocupação do empreendimento 

em questão. A seguir estão relacionados os programas propostos para as obras e operaçõ 

do Empreendimento Le Grand Jardin: 

• Programa de Monitoramento das Ações de Limpeza do Terreno, Remoção da 

Vegetação e Movimento de Terra; 

• Programa de Monitoramento de Efluentes de Obras; 

• Programa de Monitoramento de Ruídos de Obras; 

• Programa de Monitoramento de Sinalização e Controle de Tráfego na Obra; 

• Programa de Monitoramento de Processos Erosivos; 

• Programa de Monitoramento de Vigilância Sanitária Ambiental; 

• Programa de Monitoramento de Educação Ambiental; 

• Programa de Monitoramento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; e 

• Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos Superficiais. 

Os detalhes para desenvolvimento desses programas serão apresentados a seguir 

e melhor detalhados nos PBAs específicos a serem apresentados em fase de Licença de 

Instalação. 

9.1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA DO TERRENO, 

REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA 

Programa de suma importância para mitigar os impactos ambientais devido a 

supressão de vegetação local. Este programa só poderá ser executado após a concessão 

da devida Autorização de Supressão Vegetal e visa definir a metodologia a ser aplicada 

para supressão da vegetação. Como mitigação do impacto ao qual é atrelado, estará 

vinculado ao plano de Resgate de Fauna. 
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Justificativa 

O desenvolvimento do parcelamento envolverá o desmatamento de vegetação de 

cerrado remanescente e em regeneração. Apos a Emissão da LP, deverá ser detalhado o 

inventário florístico da área afetada para estabelecimento da ASV e da execução do Plano 

de Supressão. 

Durante a limpeza e conformação do terreno haverá supressão vegetal de todos os 

portes, com aproveitamento da madeira, quando possível, bem como movimentação de 

solo para atividades de corte/aterro e terraplenagem, ocasionando a exposição do solo e 

subsolo às intempéries físicas, gerando, assim, impactos ambientais negativos, quando não 

tomadas às devidas medidas preventivas. 

Objetivos 

O objetivo do Programa de Supressão é explicitar todas as atividades a serem 

executadas para supressão da vegetação, técnicas e maquinário a ser utilizado, visando 

mitigar impactos ambientais negativos na região, acidentes de trabalho e atividades 

desnecessárias que possam vir a acontecer no decorrer da atividade, principalmente fora 

do perímetro da área de estudo.  

Todas as etapas deverão ser descritas de forma a facilitar o trabalho da equipe 

responsável pela supressão além de estipular prazos e custos para essa atividade. 

O interessado deverá requerer junto ao IBRAM a ASV – Autorização de Supressão 

Vegetal, mediante processo administrativo especifico. 

A metodologia empregada no programa de supressão da vegetação será constituída 

de duas fases principais, sendo elas: desmatamento e retirada do material lenhoso da área 

e limpeza do terreno. A primeira fase inclui as etapas de desmatamento, retirada dos tocos, 

processamento e enleiramento do material lenhoso e por fim, transporte do material para 

fora da área. A segunda etapa inclui retirada de resíduos remanescentes e destinação final 

adequada. 
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Atividades 

Anterioremnte a execução das ações de supressão vegetal, devem ser realizadas a 

remoção dos resíduos diversos e a transferência de ninhos de árvores, caso existam,  para 

áreas naturais vizinhas. 

As atividades relacionadas a supressão vegetal (abate, desgalhamento, traçamento, 

enleiramento e transporte) serão realizadas com a devida Autorização de Supressão 

Vegetal-ASV a ser emitida pelo IBRAM, além da obtenção do Documento de Origem 

Florestal – DOF, serão restritas á área de projeto, devendo-se armazenar o top soil, para 

posterior reutilização, bem como transporte e disposição final dos resíduos vegetais 

inservíveis ao aterro do Jóquei. 

Frequência 

O desenvolvimento desse programa será realizado por meio de vistorias semanais 

(ou de maior frequência a depender da ação realizada) e apresentados relatórios mensais 

até a finalização da Etapa de limpeza e terraplanagem, o que ocorrerá durante a instalação 

do parcelamento e da respectiva infraestrutura. Finalizada as obras e os serviços de 

limpeza e terraplanagem, será confeccionado um relatório final com a descrição e avaliação 

das ações desenvolvidas ao longo do programa. 

9.2 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES DE OBRAS 

Justificativa 

No desenvolvimento das obras de implantação do parcelamento serão gerados 

efluentes específicos decorrentes das intervenções de engenharia e da ocupação humana, 

os quais devem ser administrados de maneira a prevenir a ocorrência de danos ambientais. 

Objetivos 

Realizar o manejo de efluentes gerados durante a fase de construção do 

empreendimento, sendo eles: efluentes domésticos, efluentes oriundos da lavagem de 
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betoneiras e maquinários; e, havendo oficina de manutenção, efluente proveniente desta, 

além daqueles provenientes da drenagem pluvial. 

Atividades 

A realização do monitoramento dos efluentes de obra consiste no atendimento de 

um roteiro de procedimentos técnicos para verificação do seu respectivo manejo. 

Efluente da lavagem de betoneira: 

O líquido oriundo da lavagem desses caminhões deve ser armazenado em caixas 

de decantação de finos, cuja função é separar da parte líquida as frações sólidas. 

A água separada no processo de decantação, proveniente da lavagem dos 

caminhões betoneira, deve ser reutilizada na própria lavagem das betoneiras e na aspersão 

sobre os agregados, pisos e solo exposto para reduzir a suspensão de particulados na 

atmosfera, caso seja necessário. 

Efluente oleoso: 

Havendo oficina de manutenção de maquinários e veículos ou ponto de 

abastecimento de combustíveis no canteiro de obras, será necessária a implantação de um 

sistema de drenagem oleoso no local, bem como atendidas todas as normas específicas 

sobre o assunto. 

Frequência 

O acompanhamento desse programa será feito por meio de vistorias semanais de 

campo com a posterior emissão de relatório parcial mensal e acumulado semestral. Ao final 

das obras, bem como das respectivas construções das edificações, deverá se 

confeccionado um relatório final com a descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao 

longo do programa. 
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9.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS DE OBRAS 

Justificativa 

Durante toda a fase de implantação do empreendimento serão notáveis os ruídos 

em diferentes graus de intensidade gerados pelo maquinário e pelas diversas atividades 

inerentes a construção civil, podendo causar danos à saúde dos agentes receptores 

localizados (trabalhadores, usuários e/ou população do entorno). 

Objetivos 

Avaliar as condições acústicas do ambiente, as principais fontes de geração de 

ruidos e verificar se a pressão sonora nas adjacências da área de estudo encontram-se nos 

limites estabelecidos na legislação vigente, com o intuito de preservar a saúde ocupacional 

dos trabalhadores e usuários durante a fase de construção de todo empreendimento. 

Atividades 

O Programa de Monitoramento de Gerenciamento de Ruídos de Obras tem como 

principal atividade realizar medições do nível de ruído e avaliá-los de acordo com os limites 

estabelecidos pela legislação vigente. 

Para efeito de comparação entre os parâmetros obtidos e os limites da legislação 

serão consideradas as seguintes normas e/ou Lei: 

NBR 10.151/2000 (ABNT, 2000) – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando 

o conforto da comunidade, e 

Resolução do CONAMA nº 001/1990 (BRASIL, 1990) – Estabelece normas 

referentes à emissão de ruídos no meio ambiente, e 

Lei Distrital nº 4.092/2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008) – Dispõe sobre o controle 

da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos 

resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal; 
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Decreto Distrital nº 33.868/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012) – Regulamenta a Lei 

Distrital nº 4.092/2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008), que dispõe sobre o controle da 

poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos 

resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal. 

A Resolução do CONAMA nº 001/1990 (BRASIL, 1990) estabelece que a emissão 

de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política, não devem ser superiores aos 

considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151/2000 (ABNT, 2000), cujos limites são 

apresentados a seguir  no Quadro 15: 

Quadro 15 – Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A) 

Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de 

hospitais ou de escolas 
50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e 

administrativa 
60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000. 

As obras, decorrentes da construção do parcelamento, poderão provocar alterações 

no cenário acústico nas proximidades da área de estudo, assim, o monitoramento do ruído 

deve ser executado comparando os valores obtidos com os valores apresentados no 

Quadro 15. 

Frequência 

Sugere-se que sejam realizadas mensalmente ou em menor prazo quando se 

identificar uma atividade específica que causará grande incomodidade à vizinhança e aos 

colaboradores. Medições serão realizadas nas principais frentes de serviços e canteiros de 

obras com posterior emissão de relatório mensal. Ao final das obras, bem como das 
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respectivas construções das edificações, confeccionar um relatório final com a descrição e 

avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa. 

9.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE 

TRÁFEGO NA OBRA 

Justificativa 

Com o desenvolvimento das obras do parcelamento são esperados fluxos de 

pessoas, equipamentos, maquinários e veículos no interior e redondezas da área de 

projeto, aumentando riscos de acidentes de trânsito envolvendo veículos relacionados à 

obra. 

A realização de um efetivo programa de Monitoramento de Sinalização e Controle 

de Tráfego na Obra será necessário para propiciar maior segurança aos trabalhadores e 

usuários, por meio de de ações e procedimentos que envolvam medidas de respeito à 

sinalização, manutenção e divulgação. 

Objetivos 

Adminstrar a correta sinalização vertical e horizontal do canteiro de obras, de 

maneira a estabelecer um ambiente de transito seguro que auxilie o deslocamento de 

pessoas, equipamentos e veículos. 

Atividades 

Devem ser executadas pelo empreendedor as seguintes atividades durante a 

construção do empreendimento: 

1. Criar uma identificação visual para os veículos envolvidos nas obras; 

2. Prover dispositivos capazes de incluir orientação aos pedestres através de 

sinalização e placas de advertência; 

3. Instalar placas de sinalização antes do início dos trechos em obras, em sua 

extensão e no final do trecho; 
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4. Instalar dispositivos de controle e velocidade de tráfego corretamente 

(apoiados, fixos, montados); 

5. Observar quanto à exigência e ao uso obrigatório em todo o trajeto, de lonas 

protetoras sobre os caminhões que saem das jazidas; 

6. Realizar manutenção sistemática dos dispositivos de controle de tráfego para 

que sejam sempre limpos e visíveis; 

7. Treinar colaboradores diretamente envolvidos com as atividades relacionadas 

com a execução da obra, conforme o escopo específico de suas funções. 

Frequência 

Realizar o acompanhamento por meio de vistorias quinzenais e confecção de 

relatórios mensais contendo registros fotográficos que relatem as ações desenvolvidas. Ao 

final das obras, confeccionar um relatório final com a descrição e avaliação das ações 

desenvolvidas ao longo do programa. 

9.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 

Justificativa 

Durante as obras do parcelamento serão executadas atividades de execução de 

abertura de vias de serviço, cortes/aterros, escavações, terraplanagem, asfaltamento, etc, 

todas com efetivo e/ou potencial impacto negativo, uma vez que envolvem desmatamentos 

e exposição do solo às intempéries. 

Os locais com solo expostos e/ou descobertos de vegetação se tornam 

extremamente susceptíveis a processos erosivos, quando não tomadas às devidas 

medidas preventivas. 

Objetivos 

Identificar as causas e o conjunto de ações operacionais que evite o surgimento de 

erosões e que retifique os processos erosivos em desenvolvimento na área de estudo, 

provocado pelas obras de construção e ocupação do empreendimento. 
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Atividades 

Identificação das fontes geradoras de erosões: 

A ocorrência de processos erosivos está relacionada basicamente com os seguintes 

elementos: presença de água, solo exposto, relevo que favoreça o escomento em 

detrimento a infiltração, ausência de cobertura vegetal e impermeabilização. 

Identificação dos trechos suscetíveis à erosão: 

A realização de escavações para instalação das tubulações e/ou redes dos 

equipamentos públicos urbanos (águas pluviais, águas, esgoto, energia elétrica, etc.) e os 

trechos onde forem realizadas atividades de cortes e aterros do solo são críticos para o 

desenvolvimento de erosões e foram definidos como os mais susceptíveis a esses 

processos.  

As medidas preventivas e o monitoramento sistemático deverão ser aplicados em 

toda a área de estudo, não se limitando aos trechos citados acima, com a finalidade de 

identificar o início da formação de erosões e adotar eventuais medidas corretivas. 

Identificação e monitoramento de processos erosivos: 

Este procedimento será adotado nos trechos de maior susceptibilidade às erosões, 

definidos por meio de um mapeamento inicial que apontará os principais focos de riscos, 

em especial atenção aos locais de corte/aterro e naqueles onde se possa indicar o miaor 

fluxo superficial de águas. 

Frequência 

As vistorias de campo destinadas ao acompanhamento das atividades inerentes ao 

programa serão realizadas semanalmente com emissão de relatórios parciais mensais e 

um relatório acumulado no final de cada ciclo hidrológico. Ao final das obras deverá ser 

elaborado um relatório final com a descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo 

do programa. 
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9.6 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Justificativa 

A necessidade de elaboração do Programa de Monitoramento de Educação 

Ambiental, em atendimento à Instrução Normativa nº 058/2013 – IBRAM (DISTRITO 

FEDERAL, 2013), para o empreendimento, é de suma importância, pois conscientizará os 

colaboradores e a população quanto ao entendimento da importância do meio ambiente e 

como suas práticas refletem diretamente para conservação ou degradação ambiental. 

Fato importante a ser considerado é o fato da obra do parcelamento ocorrer em 

ambiente que ainda resguarda áreas de vegetação nativa e contato com a natureza, 

portanto com o cerrado e com a fauna silvestre. 

O programa de Educação Ambiental deve estar atento ao canal de irrigação que 

percorre a área e é de suma importância para o abastecimento da população vizinha. 

Ressalta-se que de acordo com o novo fluxo dos Programas de Educação Ambiental 

(PEA) no licenciamento, estabelecido pela EDUC em comum acordo com a SULAM, os 

trâmites para o desenvolvimento do PEA se iniciam somente após a emissão da Licença 

Prévia (LP) em favor do empreendimento. 

Após a emissão da LP, quando a exigência de PEA figurar entre as condicionantes, 

o Roteiro para elaboração do Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) constará 

como documentação obrigatória para dar entrada ao processo de Licença de Instalação 

(LI). Com base no DSP aprovado, a EDUC emitirá Termo de Referência para elaboração 

do PEA da LI. 

Objetivos 

Conscientizar, sensibilizar e orientar os colaboradores e futuros moradores do 

empreendimento para adoção de boas práticas ambientais, respeitando o ambiente onde 

estarão inseridos. 
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Atividades 

Fornecer informações sobre como evitar desperdícios de água, de energia elétrica, 

de combustíveis (meio de transporte) e o correto gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Promover esclarecimentos sobre a convivência em proximidade a vegetação nativa e a 

fauna silvestre, bem como o respeito aos recursos hídricos. 

Frequência 

A frequência das atividades deverá ser definida por meio de PEA a ser elaborado 

nos termos da Instrução Normativa nº 058/2013 – IBRAM (DISTRITO FEDERAL, 2013), 

cujo termo de referência deverá ser emitido pelo setor responsável 

(GEPEA/SUPEM/IBRAM). 

9.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Justificativa 

Durante a execução de qualquer projeto de construção civil é inerente a geração de 

resíduos sólidos. Devido a natureza da empreitada, diversos tipos de resíduos serão 

gerados ao longo do tempo, sendo, portanto, esperadas todas as classes de resíduos 

estabelecidas pela Resolução CONAMA 307/2002, portanto a má gestão acarretará em 

impactos ambientais negativos significativos. 

Objetivos 

Reduzir e gerir adequadamente o volume de resíduos sólidos gerados, buscando 

inclusive a sua não geração. Não obstante, será buscada a reutilização e reciclagem 

visando reinseri-los ao ciclo produtivo, além de adotados os procedimentos corretos de 

triagem, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação 

final. 
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Atividades 

Durante a fase de construção, deve-se executar o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC em conformidade com a Resolução do CONAMA 

nº 307/2002 (BRASIL, 2002) e as suas alterações, visando minimizar a geração de resíduos 

sólidos e segregar, acondicionar, armazenar, tratar, dispor para coleta ou dar destino final 

aos resíduos inevitavelmente gerados. 

A este PGRCC devem ser integradas as diretrizes para gerenciamento dos demais 

resíduos sólidos gerados no canteiro de obras, que não se enquadram como resíduos da 

construção civil, como aqueles gerados nas áreas administrativas do canteiro 

(almoxarifado, refeitório, escritório, dentre outros), de acordo com a NBR 10.004/2004 

(ABNT, 2004) e Resolução do CONAMA nº 275/2001 (BRASIL, 2001), no que couber. 

Frequência 

Durante as obras de implantação, o empreendimento deve contar com vistorias 

mensais para o monitoramento do gerenciamento dos resíduos sólidos e da construção civil 

e posterior emissão de relatório parcial trimestral. Ao final das obras confeccionar um 

relatório final com a descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa. 

9.8 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS. 

Justificativa 

A caracterização da qualidade da água do Ribeirão Cachoeirinha e do canal de 

irrigação se faz necesseária para detectar eventuais alterações resultantes das atividades 

previstas na etapa de instalação e de operação do empreendimento que resultem na perda 

de qualidade das águas desses recursos hídricos. Ressalta-se que as campanhas de 

amostragens realizadas por esse RIVI concluíram pela boa qualidade das águas do ribeirão 

Cachoeirinha e do Canal de irrigação. 

Nesse sentido se torna necessário apontar as medidas preventivas e corretivas 

visando à preservação dos recursos hídricos e em particular do ecossistema aquático a ser 

afetado. 
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Objetivos 

Realizar o monitoramento da qualidade da água superficial em pontos específicos 

localizados ao longo do curso dágua que sofrerá o barramento, de forma a possibilitar o 

controle integrado das áreas a jusante e a montante da barragem. 

Atividades 

• Assim, sugere-se a realização de uma campanha de coleta de águas dos 

parâmetros abaixo selecionados para caracterização do ribeirão Cachoeiriha 

e do canal de irrigação durante e após a implantação do empreendimento. Os 

pontos a serem monitorados no Ribeirão Cachoeirinha devem estar 

posicionados a montante e a jusante do ponto de lançamento e no canal de 

irrigação no limite da propriedade em seus pontos a montante e a jusante do 

trajeto do canal. Ressalta-se que até a entrada da operação da rede de 

drenagem será suficiente a coleta apenas do ponto a jusante do lançamento, 

uma vez que a rede não estará em carga. 

As campanhas deverão ser realizadas semestralmente, abrangendo uma 

coleta na estação chuvosa e outra coleta na estação seca. Ressalta-se que 

esses pontos poderão ser modificados ao longo do processo (histórico) de 

monitoramento, assim como o programa poderá ser extinto após a resiliência 

do ambiente. 

Os resultados das campanhas de coleta deverão ser parametrizados de 

acordo com a Resolução do CONAMA nº 357/2005, consierando que o 

ribeirão Cachoeirinha está enquadrado, como corpo hídrico da Classe 2.  
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Quadro 16: Padrões de qualidade de água - água doce - classe 2 - Resolução CONAMA nº357/2005. 

Parâmetro CONAMA nº 357 Classe 2  (Art 14 e 15) 

Coliformes Totais (NMP/100mL) - 

Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) <1000/100mL 

pH 6,0 a 9,0 

Cor verdadeira (mg/L) Até 75 mg Pt/L 

Turbidez (mg/L) Até 100 UNT 

Condutividade (µc/S) - 

Oxigênio dissolvido (mg/L) Não inferior a 5mg/L 

Demanda química de oxigênio (mg/L) - 

Demanda bioquímica de oxigênio (mg/L) Até 5mg/L 

Óleos e graxas (mg/L) Virtualmente ausentes 

Em função do canal de irrigação possuir trajeto a céu aberto, sugere-se a análise 

dos resultados no mesmo enquadramento do ribeirão Cachoeirinha. 

 

Figura 99: Pontos de coletas de água para monitoramento de recursos hídricos superficiais. 
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Quadro 17: Coordenadas dos pontos de coleta de água para o monitoramento de recursos hídricos 
superficiais. 

Ponto de coleta Coordenadas do ponto 

Ponto de coleta – Canal Montante 199.317,00 / 8.233.910,00 

Ponto de coleta – Canal Jusante 199.798,00 / 8.233.601,00 

Ponto de coleta – Cachoeirinha Montante 200.663,00 / 8.234.514,00 

Ponto de coleta – Cachoeirinha Jusante 200.734,00 / 8.234.444,00 

• Emissão de relatório: Para cada série de amostragem, deverá ser emitido um 

relatório descritivo apresentando os laudos laboratoriais, as análises dos 

resultados da campanha de coleta e as conclusões, avaliando os parâmetros 

de acordo com a Resoluções e normativas afetas ao tema. A escolha do 

laboratório, bem como custos de coleta, análises e emissão de relatório 

correrá por conta do empreendedor. 

• Identificação das causas das alterações e registro do processo (quando for o 

caso). 

• Tomada de ações com o objetivo de diminuir ou acabar com a alteração 

(quando for o caso). 

• Proposição de medidas de recuperação da área afetada, (quando for o caso) 

Frequência 

Durante as obras de implantação, deverão ser realizadas campanhas semestrais de 

coleta de água e analisados os parâmetros abaixo listados levando em consideração so 

limites estabelecidos pela esolução CONAMA 357 para águas doces da Classe II. 

Semestralmente deverá ser apresentado um relatório de resultados que será analisado por 

meio de histórico de coletas, sendo a linha de inicio a campanha de amostragem realizada 

por esse RIVI. A equipe de monitoramento deve realizar vistorias constantes, sem 

frequência estabelecida, nos pontos de interferências com o ribeirão Cacheirinha e com o 

Canal de Irrigação. 
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10 CONCLUSÃO 

O novo parcelamento do solo urbano tem como principal característica o uso 

predominantemente residencial, visando: contribuir para o aumento da oferta de moradias 

regulares, planejadas e providas de infraestrutura, na forma de Projeto Urbanístico com 

Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas – PDEU. Dessa forma, contribui para a 

diminuição do déficit regional de equipamentos urbanos de educação, lazer, e outros, 

proporcionando melhor qualidade de vida e integração com as áreas verdes públicas de 

interesse ambiental e de beleza cênica, permitindo melhores condições de habitabilidade.  

No que tange aos levantamentos realizados durante a execução deste RIVI, não 

existem restrições urbanísticas, legais ou ambientais que impeçam a implantação e 

ocupação do parcelamento em questão.Ressalta-se que o projeto de urbanismo buscou 

preservar as áreas ambientalmente mais sensíveis, propondo a manutenção dos grandes 

remanescentes de vegetação e buscando a integração do novo projeto ao ambiente 

Cerrado.Essa intenção buscou, também, manter a conservação de habitats da fauna 

silvestre para permitir o seu fluxo e, na medida do possível, a sua permanência no local. 

Além disso, a proposição do traçado urbanístico prevê os equipamentos públicos 

urbanos e comunitários, bem como os percentuais de áreas espaços livres de uso público, 

que integram a paisagem com grandes áreas verdes e respeitam as diretrizes de 

planejamento urbano da região, bem como o respeito à taxa de permeabilidade de 50% 

estabelecida pelo plano de manejo da APA do Planalto Central. 

No que concerne às condições técnicas para infraestrutura de atendimento à futura 

população do parcelamento, conclui-se que existe viabilidade das concessionárias para 

prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos e fornecimento de energia elétrica, 

estando à cargo do empreendedor viabilizar a construção dos sistemas de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e disciplinamento de águas pluviais, o que é tecnicamente 

viável. Isso se deve em função do empreendimento respeitar em seus projetos, além de 

outras diretrizes técnicas e normativas, a densidade demográfica estabelecida no Plano de 

Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT (Leis Complementares nos 803/2009 e 

854/2012). 
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Apesar da poligonal do empreendimento não contar com áreas de preservação 

permanentes vinculadas à cursos d´água, houve a preocupação do projeto em promover a 

proteção de todos os recursos hídricos a ele relacionados. O Ribeirão Cachoeirinha, 

receptor do sistema de drenagem pluvial será submetido à programas de monitoramento 

de qualidade das suas águas, assim como o canal artificial de irrigação identificado no local, 

que foi devidamente contemplado pelo projeto do parcelamento, de maneira que sua função 

não seja prejudicada. 

Por fim, entende-se que os impactos ambientais negativos identificados e avaliados 

pelo presente RIVI podem ser controlados por meio de medidas preventivas, corretivas, 

mitigadoras e/ou compensatórias que foram devidamente discutidas por este estudo e que 

deverão ser executadas ao longo do processo de licenciamento, mais precisamente, 

durante a fase de execução do empreendimento, associada à obtenção da Licença de 

Instalação.  

Por todo o exposto, e considerando o atendimento pleno dos programas ambientais 

recomendados por este RIVI, bem como as considerações, resultados e determinações 

apresentadas pelos estudos específicos de fauna, flora e infraestrutura, esta equipe técnica 

avaliou como ambientalmente viável o desenvolvimento do parcelamento de solo urbano 

em questão. 
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