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1 APRESENTAÇÃO 

Em atendimento as pendências, comentários, sugestões e complementações constantes na 
Informação Técnica no. 103/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-II, referente ao requerimento 
de Licença Prévia (LP) do Parcelamento de Solo Urbano Estância Santa Paula, localizado na Região 
Administrativa do Jardim Botânico – RA-XVII (Processo nº 00391-00000120/2021-57), estamos 
apresentando o presente documento em atendimentos aos apontamentos presentes na 
supracitada Informação Técnica. 

Nos tópicos abaixo serão apresentados somente os itens listados como “Pendentes” ou 
“Parcialmente Cumpridos” na Informação Técnica. 
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2 ANÁLISE RELACIONADA AO CHECKLIST PARA EMISSÃO DE LP 

2.1 ITEM 5 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: A escritura do imóvel é apresentada no ANEXO - I deste documento. 

 

2.2 ITEM 9 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: O estudo ambiental revisado acompanhado de anotação de responsabilidade técnica 
(ART), de acordo com o Termo de Referência disponibilizado pelo IBRAM, encontra-se no ANEXO 
– II da presente Nota Técnica. A empresa e a equipe técnica contam no Cadastro do IBRAM. 

 

2.3 ITEM 10 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: A aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo pela SEDUH ocorre de maneira 
concomitante à aprovação de Licença Prévia para o projeto. Cabe lembrar que não compete à 
SEDUH aprovar o atendimento das condicionantes ambientais do parcelamento, que fazem parte 
do conteúdo do Estudo Preliminar de Urbanismo. Desta forma, tal aprovação só ocorrerá com a 
manifestação favorável deste IBRAM para emissão de Licença Prévia para o empreendimento. 
Após emissão da LP o projeto de urbanismo poderá evoluir para Anteprojeto, para ser apreciado 
junto ao CONPLAN.  

Além disso, conforme consta no Termo de Referência (TR) especifico para o parcelamento - item 
4:  

“Deverá ser apresentada a proposta de projeto de loteamento em conformidade com as 
diretrizes para o uso e ocupação do solo, definidas pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, referenciando os índices urbanísticos 
definidos pela legislação, as áreas a serem impermeabilizadas, as áreas verdes, a taxa de 
ocupação e o coeficiente de aproveitamento” grifo nosso. 
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Desta forma, entendemos que para a fase de LP basta a apresentação de proposta de projeto 
urbanístico em conformidade com as diretrizes da SEDUH. 

No MDE de Estudo Preliminar de Urbanismo (Anexo IX), é demonstrado que a proposta de 
urbanismo foi elaborada de acordo com Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, 
Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal - DIUR 01/2019, aprovada por meio da 
Portaria nº 27, que atualiza as Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, Jardim 
Botânico e São Sebastião no Distrito Federal.  

No mesmo MDE está demonstrado que o parcelamento está em consonância com a DIUPE 
23/2021 – Região Administrativa do Jardim Botânico, RA-XXVII; disponível no endereço 
eletrônico da SEDUH – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. 

Especificamente são abordados o atendimento das diretrizes urbanísticas (PDOT/09, DIUR 
01/2019 e DIUPE 23/2021) no que diz respeito a questões como: usos do solo permitidos, 
parâmetros de ocupação dos lotes propostos, densidade populacional, percentual de áreas 
destinadas a áreas públicas verdes e a equipamentos públicos e dimensionamento do sistema 
viário. 

Ademais foi informado pelo Superintendente de Licenciamento Ambiental Sr. Alisson Santos 
Neves, que a emissão da DIUPE para o parcelamento já seria suficiente para o andamento do 
processo de LP dentro do IBRAM, sendo que a aprovação da SEDUH seria necessária somente 
para a fase de LI. O entendimento é que a LP diz respeito à viabilidade locacional do 
empreendimento, em consonância com o PDOT/09, as Diretrizes Urbanísticas e com o 
zoneamento ambiental da área onde o mesmo se insere. 

Dessa forma, o projeto de urbanismo segue estritamente o estabelecido na DIUPE, tendo em 
vista que o atendimento integral da DIUPE é uma condição para a SEDUH aprovar o 
parcelamento, no entanto, essa aprovação só irá ocorrer face à manifestação favorável do IBRAM 
quanto ao atendimento das condicionantes ambientais. 

 

2.4 ITEM 16 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: A outorga prévia emitida pela ADASA para captação de água é apresentada no 
ANEXO III deste documento. 
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2.5 ITEM 17 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: A outorga prévia emitida pela ADASA para lançamento de efluente é apresentada no 
ANEXO IV deste documento. 

 

2.6 ITEM 18 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: Conforme o Ofício nº 493/2022 - IBRAM/PRESI/SULAM (SEI 86194583), a audiência 
pública está marcada para o dia 28 de junho de 2022. 
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3 ANÁLISE RELACIONADA AO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

3.1.1 Item 2.2.4 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: A escritura do imóvel é apresentada no ANEXO - I deste documento. 

 

3.1.2 Item 2.2.5 - IBRAM 

 

 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos foi realizada revisão em todo o 
Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, ANEXO II desta Nota Técnica, no que diz 
respeito as informações apresentadas no MDE, tais como: 

• Número e tipologia de lotes - páginas 25, 278 e 280.  
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Esclarecemos que após a correção do projeto de urbanismo e análise de consistência, o número 
final de lote é 240, conforme consta na revisão do RIVI apresentada no ANEXO II. 

Quanto aos usos permitidos, as siglas correspondem às unidades de uso do solo da LUOS-DF, 
sendo:  

CSIIR 2 NO e CSIIR 1 NO – uso misto sem obrigatoriedade de uso residencial, podendo ser em 
condomínio urbanístico. Permite usos Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial 
e Residencial, de nível local ou de centralidade, sendo que o uso Residencial não é obrigatório; 

RO 1 – Residencial Obrigatório unifamiliar 

Inst – Institucional (privado) 

Inst-EP – Institucional público 

 

3.1.3 Item 2.2.6 - IBRAM 

 

 

SITUAÇÃO: Não procede a afirmação do IBRAM; conforme artigo 39 citado, a base de cálculo da 
população máxima é a área total da porção territorial, ou seja, da poligonal de projeto, uma vez 
que o que é licenciado pela SEDUH é a população do projeto. Vide método de cálculo de 
densidade apresentado na DIUPE 23/2021, p.11. 

No que diz respeito à população flutuante, vide projeção apresentada no relatório da concepção 
do sistema de abastecimento de água. 

Esclarecemos que cabe a SEDUH definições sobre população do projeto, tendo em vista que a 
SEDUH é a responsável pela aprovação das questões urbanísticas, estando o projeto do 
parcelamento totalmente dentro das recomendações impostas pela SEDUH e pela legislação no 
que tange ao urbanismo. 



  

 
 

Página 9 
003704-310NT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

3.2 ITEM 3 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DEINFLUÊNCIA  

3.2.1 ITEM 3.1 - MEIO FÍSICO  

3.2.1.1 Item 3.1.1 - IBRAM 
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SITUAÇÃO:  No que tange a Tabela 3.55, encontram-se no Relatório de Impacto de Vizinhança - 
Revisão 01, página 137, Anexo II da presenta Nota Técnica, os comentários acerca da cobertura 
e usos do solo na AID do empreendimento. 

Com relação ao texto do item 3.1.2.3, foi realizada a correção solicitada (Relatório de Impacto de 
Vizinhança - Revisão 01, página 67 a 80, Anexo II). 

Com relação aos lotes onde constam áreas com declividade igual ou superior a 30%, conforme a 
Lei nº 6.766 de 19/12/1979, sua ocupação só poderá ocorrer se atendidas as exigências 
específicas das autoridades competentes, portanto, estes lotes foram tratados de forma 
individualizada, assim como foram contextualizadas as medidas que serão tomadas para evitar o 
surgimento de passivos ambientais nestes locais. Estas informações constam no Relatório de 
Impacto de Vizinhança - Revisão 01, página 72, Anexo II.  

Dos 240 lotes privados, apenas 17 apresentam uma pequena porcentagem do lote com 
declividade igual ou acima de 30%. Áreas com declividade acima de 30% ocupam no máximo 20% 
da área total de cada lote, sendo que existem lotes onde essa classe de declividade ocupa apenas 
0,20% da área total. 

Diante do exposto no estudo, sugere-se em atendimento a esta solicitação, a realização de Laudo 
Geotécnico contemplando a caracterização dos lotes quanto a sua geologia, geomorfologia, 
pedologia, susceptibilidade a erosão e eventuais riscos geotécnicos. Estes Laudos serão 
apresentados na fase de LI, quando com o refinamento dos projetos de infraestrutura, poderão 
ser tomadas as devidas medidas de prevenção de surgimento de passivos ambientais, garantindo 
assim a seguridade da ocupação destes lotes. 

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 40% da gleba do empreendimento será constituída 
por área verde preservada em sua feição natural, na forma de RPPN e Faixa de Servidão 
Ambiental, contribuindo para a preservação da cobertura vegetal nativa. 

A gleba apresenta em sua maior parte áreas com declividade média menor que 30%, conforme 
pode ser visto na figura abaixo. Podem ser observadas, também, manchas que representam 
trechos com declividade alta, conforme legenda, que corresponde a cerca de, aproximadamente, 
2.360m² de superfície. 
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Figura 3.1: Declividade sobreposta ao urbanismo e a região proposta para RPPN e áreas verdes 
(ELUP). 

As áreas com declividade elevada estão, prioritariamente, inseridas em áreas destinadas à 
preservação da permeabilidade do solo e preservação da vegetação nativa, por meio da 
implantação de uma Reserva Particupar do Patrimônio Natural – RPPN e de faixas de Servidão 
Ambiental em ELUPs e lotes. 

A RPPN é uma Unidade de Uso Sustentável de propriedade privada, gravada com perpetuidade, 
por intermédio de Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental competente e 
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica, destinada a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, 
recreativos e educacionais. A RPPN abrange uma área de 10,828 hectares, que corresponde a 
32,13% da poligonal da Gleba. Integram a RPPN os trechos de APP e de Faixas de Proteção das 
grotas mapeadas na gleba, além de trechos com declividade alta, isto é, trata-se dos trechos da 
gleba que apresentam maior fragilidade ambiental. 

No mapa preliminar de declividade da gleba são observados trechos com declividade elevada, 
conforme pode ser visto na figura abaixo. Vale alertar que esses trechos não têm continuidade 
com a declividade natural do terreno; trata-se de pequenos acidentes topográficos causados pela 
movimentação do solo por ação antrópica, em função da abertura da antiga via carroçável de 
acesso à gleba e da inserção de contenções para a drenagem das águas pluviais no terreno. Os 
referidos acidentes topográficos localizados serão eliminados quando da realização da 
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movimentação de terra necessária à implantação do parcelamento. Portanto, essas manchas não 
foram consideradas áreas não passíveis de parcelamento, nos termos da Lei Federal 6.766/1979. 

 

3.2.1.2 Item 3.1.2 - IBRAM 

 

 

SITUAÇÃO: Com relação aos lotes onde constam áreas com declividade igual ou superior a 30%, 
conforme a Lei nº 6.766 de 19/12/1979, sua ocupação só poderá ocorrer se atendidas as 
exigências específicas das autoridades competentes, portanto, estes lotes foram tratados de 
forma individualizada, assim como foram contextualizadas as medidas que serão tomadas para 
evitar o surgimento de passivos ambientais nestes locais. Estas informações constam no 
Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, página 76 ANEXO II desta Nota Técnica.  

Diante do exposto no estudo, sugere-se em atendimento a esta solicitação, a realização de Laudo 
Geotécnico contemplando a caracterização dos lotes quanto a sua geologia, geomorfologia, 
pedologia, susceptibilidade a erosão e eventuais riscos geotécnicos. Estes Laudos serão 
apresentados na fase de LI, quando com o refinamento dos projetos de infraestrutura, poderão 
ser tomadas as devidas medidas de prevenção de surgimento de passivos ambientais, garantindo 
assim a seguridade da ocupação destes lotes. 

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 40% da gleba do empreendimento será constituída 
por área verde preservada em sua feição natural, na forma de RPPN e Faixa de Servidão 
Ambiental, contribuindo para a preservação da cobertura vegetal nativa. 

A gleba apresenta em sua maior parte áreas com declividade média menor que 30%, conforme 
pode ser visto na figura abaixo. Podem ser observadas, também, manchas que representam 
trechos com declividade alta, conforme legenda, que corresponde a cerca de, aproximadamente, 
2.360m² de superfície. 
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As áreas com declividade elevada estão, prioritariamente, inseridas em áreas destinadas à 
preservação da permeabilidade do solo e preservação da vegetação nativa, por meio da 
implantação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN e de faixas de Servidão 
Ambiental em ELUPs e lotes. 

A RPPN é uma Unidade de Uso Sustentável de propriedade privada, gravada com perpetuidade, 
por intermédio de Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental competente e 
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica, destinada a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, 
recreativos e educacionais. A RPPN abrange uma área de 10,828 hectares, que corresponde a 
32,13% da poligonal da Gleba. Integram a RPPN os trechos de APP e de Faixas de Proteção das 
grotas mapeadas na gleba, além de trechos com declividade alta, isto é, trata-se dos trechos da 
gleba que apresentam maior fragilidade ambiental. 

No mapa preliminar de declividade da gleba são observados trechos com declividade elevada, 
conforme pode ser visto na figura abaixo. Vale alertar que esses trechos não têm continuidade 
com a declividade natural do terreno; trata-se de pequenos acidentes topográficos causados pela 
movimentação do solo por ação antrópica, em função da abertura da antiga via carroçável de 
acesso à gleba e da inserção de contenções para a drenagem das águas pluviais no terreno. Os 
referidos acidentes topográficos localizados serão eliminados quando da realização da 
movimentação de terra necessária à implantação do parcelamento. Portanto, essas manchas não 
foram consideradas áreas não passíveis de parcelamento, nos termos da Lei Federal 6.766/1979. 

 

Figura 3.2: Declividade sobreposta ao urbanismo e a região proposta para RPPN e áreas verdes 
(ELUP). 
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Figura 3.3: Urbanismo e a região proposta para RPPN e áreas verdes (ELUP). 

 

3.2.1.3 Item 3.1.6 - IBRAM 
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SITUAÇÃO: Os ensaios de infiltração, conforme solicitado, são apresentados no ANEXO XI. 

 

3.2.1.4 Item 3.1.7 - IBRAM 

 

 

SITUAÇÃO: De forma a sustentar a informação presente no estudo previamente apresentado, o 
empreendedor se compromete a realizar as análises de águas subterrâneas em uma etapa 
posterior do projeto, quando os poços forem perfurados e as vazões encontradas estiverem de 
acordo com a demanda do parcelamento. Portanto, solicitamos que esta pendência seja sanada 
na fase de solicitação de LI. Além disso não existem poço atualmente na poligonal do 
parcelamento, tendo em vista que não faz sentido para o empreendedor perfurar poço para esta 
fase do licenciamento, pois a viabilidade ainda não está aprovada e caso a LP seja rejeitada os 
poços perfurados ficariam abandonados e sem utilidade, causando prejuízo econômico. 

 

3.2.1.5 Item 3.1.8 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: A identificação e caracterização das áreas de preservação permanente e áreas 
úmidas encontram-se no Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, ANEXO II desta Nota 
Técnica. 
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3.2.1.6 Item 3.1.9 - IBRAM 

 

SITUAÇÃO: Em atendimento a esta pendência informamos que a identificação e caracterização 
das áreas degradadas encontram-se no item 3.1.3 Áreas Degradadas, página 138 a 142 do 
Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, ANEXO II desta Nota Técnica. 

 

3.2.1.7 Item 3.1.10 - IBRAM 

 

 

SITUAÇÃO: Em resposta a esta pendência informamos que de fato não constam nos Laudos de 
qualidade da água, o nome do empreendimento, esta informação não é comumente apresentada 
em peças técnicas desta natureza, nas quais solicita-se que estejam apresentadas as coordenadas 
geográficas dos pontos de coleta. Estas coordenadas constam ainda no mapa localização dos 
pontos amostrais (Figura 3.2 Pontos de Qualidade da Água amostrados para o parcelamento de 
solo urbano Estância Santa Paula) – página 49 e na respectiva tabela (Tabela 3.1: Coordenadas 
geográficas dos Pontos de Qualidade da Água amostrados para o parcelamento de solo urbano 
Estância Santa Paula). O respectivo mapa e tabela encontram-se no item 3.1.1.5 - Qualidade da 
Água, página 47 do Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, Anexo II desta Nota Técnica. 
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3.2.2 ITEM 3.2 - MEIO BIÓTICO  

3.2.2.1 Item 3.2.1 - IBRAM 

 

 

SITUAÇÃO: Em atendimento a esta pendência informamos que o texto supracitado, assim como 
o respectivo mapa foram revisados e encontram-se no item 3.2.1.4 Resultados, página 140 do 
Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, Anexo II desta Nota Técnica. 

 

3.2.2.2 Item 3.2.2 - IBRAM 

 

 

SITUAÇÃO: Declaramos ciência quanto a manifestação exposta pelo IBRAM no item mencionada 
acima. 
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3.2.3 ITEM .3.3 - MEIO SOCIOECONÔMICO  

3.2.3.1 Item 3.3.4 - IBRAM 

 

 

SITUAÇÃO: Em atendimento a esta pendência informamos que a legenda da foto foi revisada e 
encontram-se no item 3.3.4.2 Área de Influência Indireta, página 269 do Relatório de Impacto de 
Vizinhança - Revisão 01, Anexo II desta Nota Técnica. 

 

3.2.3.2 Item 3.3.5 - IBRAM 

 

 

SITUAÇÃO: Foi encaminhada consulta à SEMOB, pelo Protocolo nº30/2022, de 16 de março de 
2022. Até a presente data a SEMOB não respondeu à consulta. Por se tratar de região urbana de 
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densidade baixa, entende-se que o incremento de demanda poderá contribuir a melhorar a 
viabilidade financeira do serviço de transporte público, e, além disso, a malha viária a ser 
implantada contribuirá para dar maior permeabilidade e melhor dimensionamento ao sistema 
viário, facilitando a circulação dos veículos de transporte público e a mobilidade da população 
em geral. 

 

3.3 ITEM 4 - URBANISMO  

3.3.1 Item 4.1 - IBRAM 

 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que com relação aos lotes onde 
constam áreas com declividade igual ou superior a 30%, conforme a Lei nº 6.766 de 19/12/1979, 
sua ocupação só poderá ocorrer se atendidas as exigências específicas das autoridades 
competentes, portanto, estes lotes foram tratados de forma individualizada, assim como foram 
contextualizadas as medidas que serão tomadas para evitar o surgimento de passivos ambientais 
nestes locais. Estas informações constam no Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, 
página 72 a 78 Anexo II desta Nota Técnica. 
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Informamos ainda que foi realizada revisão em todo o Relatório de Impacto de Vizinhança - 
Revisão 01, Anexo II desta Nota Técnica, no que diz respeito as informações apresentadas no 
MDE, tais como: 

• Número e tipologia de lotes - páginas 25, 278 e 280. 

Além disso a versão mais atual e revisada do Estudo de Urbanimo (MDE) é apresentada no 
ANEXO IX deste documento. 

 

3.3.2 Item 4.2 - IBRAM 

 

Situação: Conforme pode ser observado na Figura 3.4, o local onde será implantado o 
parcelamento Estância Santa Paula encontra-se em processo de ocupação urbana, com 
predominância de implantação de parcelamentos irregulares do solo, do tipo condomínio 
horizontal fechado. A ocupação existente na vizinhança se caracteriza pela baixa densidade 
construtiva, padrão de edificações médio – médio alto (casas assobradadas de alvenaria, telhado 
de telha metálica ou de barro e esquadrias metálicas); os lotes apresentam dois tamanhos 
médios, sendo de cerca de 600 e de 1.200m². Os usos são predominantemente residenciais em 
condomínios horizontais. As ocupações irregulares carecem de infraestrutura básica licenciada, 
não obstante o padrão construtivo das casas antes relatado. Na maioria dessas ocupações as vias 
não são asfaltadas, não tem calçadas nem ciclovias e nem sistema de drenagem pluvial. 

Ademais não há necessidade do levantamento dos usos e volumetria dos imóveis e construções 
existentes nas quadras limítrofes ao local onde será instalado o empreendimento por serem lotes 
unifamiliares, além disso, não é o momento mais adequado para apresentar tais informações em 
função da fase do projeto (LP) e não há informações mais detalhadas sobre os limítrofes das 
construções nas quadras limítrofes para que se possa atender plenamente o solicitado. 
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Figura 3.4: Padrão de ocupação na região de implantação do parcelamento. 

 

3.3.3 Item 4.3 - IBRAM 

 

 

Situação: Foi encaminhada consulta ao DETRAN-DF via Protocolo nº29/2022, em 16 de março de 
2022. A GEREN/ Detran-DF respondeu via e-mail informando que “não compete a este 
Departamento de Trânsito a análise de projetos de urbanismo e de infraestrutura, no tocante ao 
sistema viário”. Indicou ser competência da SEDUH conforme preconiza o Decreto 
nº38.047/2017. Dessa forma, a capacidade do sistema viário de absorver a demanda do 
empreendimento é avaliada no âmbito da aprovação do projeto urbanístico, pela SEDUH. 
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Por se tratar de sistema viário que não interfere com nenhuma rodovia federal nem do SRDF, 
não há necessidade de consultar o DNIT nem o DER-DF. 

A resposta do DETRAN referente a este questionamento é apresentada no ANEXO V deste 
documento. 

 

3.3.4 Item 4.4 - IBRAM 

 

Situação: Vide resposta no item anterior. 

 

3.4 ITEM 5 - INFRAESTRUTURA  

3.4.1 ITEM 5.1 - Abastecimento de Água  

3.4.1.1 Item 5.1.1 - IBRAM 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos 
encontram-se no ANEXO VI – Sistema de Abastecimento de Água, da presente Nota Técnica, são 
eles: 

• Estudo de Concepção; 

• Mapas e plantas 

• ART 

• Tabelas de pontos de rede 

• Tabelas dos trechos – Análise dinâmica 

3.4.1.2 Item 5.1.2 - IBRAM 
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Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos se 
encontram no ANEXO VI – Sistema de Abastecimento de Água. 

Esta concepção apresentada tem uma pequena diferença com relação as áreas dos lotes em 
comparação com o estudo preliminar de urbanismo, parte desta diferença se refere ao fato de 
que o fator KR foi considerado para os projetos de Urbanismo e para os de Infraestrutura não, 
também porque o estudo preliminar de urbanismo sofreu uma pequena alteração após o 
protocolo do estudo preliminar de abastecimento de água, tal estudo está em processo de 
validação dentro da CAESB (SEI-00092- 00035895/2021-43), sendo assim, tais diferenças serão 
aferidas no momento do projeto executivo. 

 

3.4.1.3 Item 5.1.3 - IBRAM 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos 
encontram-se no ANEXO VI – Sistema de Abastecimento de Água, da presente Nota Técnica, são 
eles: 

• Estudo de Concepção; 

• Mapas e plantas 

• ART 

• Tabelas de pontos de rede 

• Tabelas dos trechos – Análise dinâmica 

3.4.1.4 Item 5.1.3.2 - IBRAM 

 

Situação: Atendido 

Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos encontram-se no 
ANEXO VI – Sistema de Abastecimento de Água, da presente Nota Técnica, são eles: 
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• Estudo de Concepção; 

• Mapas, plantas e Desenhos 

• ART 

• Tabelas de pontos de rede 

• Tabelas dos trechos – Análise dinâmica. 

 

3.4.1.5 Item 5.1.3.3 - IBRAM 

 

Situação:  A outorga prévia emitida pela ADASA para captação de água é apresentada no ANEXO 
III deste documento. 

 

3.4.1.6 Item 5.1.3.4 - IBRAM 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos 
encontram-se no ANEXO VII – Cartas Consulta às Concessionárias, da presente Nota Técnica, são 
eles: 

• CEB - Carta n.º 948/2021 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC; 

• NOVACAP - Ofício Nº 3455/2020 - NOVACAP/PRES/SECREART 

• SLU - Ofício Nº 1283/2020 - SLU/PRESI 

• TERRACAP - Despacho nº 0412/2021-NUANF 

• CAESB - Despacho - EPRC (0215896) 

3.4.2 ITEM 5.2 - Esgotos Sanitários  

3.4.2.1 Item 5.2.1 - IBRAM 
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Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos 
encontram-se no ANEXO VIII – Sistema de Esgotamento Sanitário, da presente Nota Técnica, são 
eles: 

• Estudo de Concepção; 

• ART 

• Mapas, plantas e Desenhos 

 

3.4.2.2 Item 5.2.2 – IBRAM 

 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos 
encontram-se no ANEXO VIII – Sistema de Esgotamento Sanitário, da presente Nota Técnica. 

O controle e monitoramento da água do corpo hídrico será realizado por meio de coletas 
periódicas da água e análise em laboratório. 
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3.4.2.3 Item 5.2.3 - IBRAM 

 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos 
encontram-se no ANEXO VII – Cartas Consulta às Concessionárias. 

 

3.4.3 ITEM 5.3 - Drenagem de Águas Pluviais 

3.4.3.1 Item 5.3.2 - IBRAM 
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Situação: O estudo de concepção de drenagem segue em anexo (ANEXO X), porém importante 
neste caso é ressaltar que está é uma fase de concepção, portanto o intuito deste estudo é 
compreender a viabilidade para o atendimento das demandas, os detalhes do projeto somente 
serão apresentados no momento do projeto executivo. As informações e esclarecimentos 
solicitados estão disponíveis no Concepção Projeto de Drenagem atualizado apresentado no 
ANEXO X deste documento. 

Em atendimento a esta pendência informamos foi realizada revisão em todo o Relatório de 
Impacto de Vizinhança - Revisão 01, ANEXO II desta Nota Técnica 

 

3.4.3.2 Item 5.3.3 - IBRAM 

 

Situação: As informações e esclarecimentos solicitados estão disponíveis no Concepção Projeto 
de Drenagem atualizado apresentado no ANEXO X deste documento. 

 

3.4.3.3 Item 5.3.4 - IBRAM 

 

Situação: Esclarecemos sobre a impossibilidade de apresentar tais informações nessa fase do 
processo (LP), tendo em vista que para o processo de LP, cujo objetivo é avaliar  a localização e a 
concepção do empreendimento, foi elaborado o Projeto Básico do Sistema de Drenagem 
(apresentado no ANEXO X), que devido a sua natureza não possui esse nível de detalhamento. O 
Projeto Básico é o documento exigido na fase de LP. Tal nível de detalhamento somente será 
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possível quando o Projeto Executivo for elaborado, momento em que são executados estudos 
mais detalhados e será apresentado de forma bastante minuciosa todas as características do 
sistema de drenagem e como se dará sua concepção.  

O Projeto Executivo somente é elaborado na fase de Licença de Instalação (LI), pois a partir da 
emissão da LP e a garantia que o empreendimento é viável, o empreendedor possui maior 
segurança para investir no aprofundamento dos estudos e elaborar todos os projetos executivos. 

Sendo assim, diante do exposto acima, solicitamos que a apresentação das informações 
solicitadas neste tópico seja incluída como uma condicionante da LP.  

 

3.4.3.4 Item 5.3.5 - IBRAM 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos 
encontram-se no ANEXO VII – Cartas Consulta às Concessionárias, da presente Nota Técnica, são 
eles: 

• CEB - Carta n.º 948/2021 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC; 

• NOVACAP - Ofício Nº 3455/2020 - NOVACAP/PRES/SECREART 

• SLU - Ofício Nº 1283/2020 - SLU/PRESI 

• TERRACAP - Despacho nº 0412/2021-NUANF 

CAESB - Despacho - EPRC (0215896) 

 

3.4.3.5 Item 5.3.6 - IBRAM 

 

Situação: Esclarecemos que o Estudo de Concepção de Drenagem seguiu integralmente as 
diretrizes do manual da drenagem da ADASA. 

 

3.4.3.6 Item 5.3.7 - IBRAM 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que os documentos requeridos 
encontram-se no ANEXO VII – Cartas Consulta às Concessionárias, da presente Nota Técnica 
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3.4.3.7 Item 5.3.8 - IBRAM 

 

Situação: A outorga prévia emitida pela ADASA para lançamento de efluente é apresentada no 
ANEXO IV deste documento. 

 

3.5 ITEM 6 - CARTOGRAFIA BÁSICA 

3.5.1 Item 6.12 - IBRAM 

 

 

Situação: Com relação aos lotes onde constam áreas com declividade igual ou superior a 30%, 
conforme a Lei nº 6.766 de 19/12/1979, sua ocupação só poderá ocorrer se atendidas as 
exigências específicas das autoridades competentes, portanto, estes lotes foram tratados de 
forma individualizada, assim como foram contextualizadas as medidas que serão tomadas para 
evitar o surgimento de passivos ambientais nestes locais. Estas informações constam no 
Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, página 72 a 80 ANEXO II.  

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 40% da gleba do empreendimento será constituída 
por área verde preservada em sua feição natural, na forma de RPPN e Faixa de Servidão 
Ambiental, contribuindo para a preservação da cobertura vegetal nativa. 
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A gleba apresenta em sua maior parte áreas com declividade média menor que 30%, conforme 
pode ser visto na figura abaixo. Podem ser observadas, também, manchas que representam 
trechos com declividade alta, conforme legenda, que corresponde a cerca de, aproximadamente, 
2.360m² de superfície. 

 

Figura 3.5: Declividade sobreposta ao urbanismo e a região proposta para RPPN e áreas verdes 
(ELUP). 

As áreas com declividade elevada estão, prioritariamente, inseridas em áreas destinadas à 
preservação da permeabilidade do solo e preservação da vegetação nativa, por meio da 
implantação de uma Reserva Particupar do Patrimônio Natural – RPPN e de faixas de Servidão 
Ambiental em ELUPs e lotes. 

A RPPN é uma Unidade de Uso Sustentável de propriedade privada, gravada com perpetuidade, 
por intermédio de Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental competente e 
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica, destinada a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, 
recreativos e educacionais. A RPPN abrange uma área de 10,828 hectares, que corresponde a 
32,13% da poligonal da Gleba. Integram a RPPN os trechos de APP e de Faixas de Proteção das 
grotas mapeadas na gleba, além de trechos com declividade alta, isto é, trata-se dos trechos da 
gleba que apresentam maior fragilidade ambiental. 

No mapa preliminar de declividade da gleba são observados trechos com declividade elevada, 
conforme pode ser visto na figura abaixo. Vale alertar que esses trechos não têm continuidade 
com a declividade natural do terreno; trata-se de pequenos acidentes topográficos causados pela 
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movimentação do solo por ação antrópica, em função da abertura da antiga via carroçável de 
acesso à gleba e da inserção de contenções para a drenagem das águas pluviais no terreno. Os 
referidos acidentes topográficos localizados serão eliminados quando da realização da 
movimentação de terra necessária à implantação do parcelamento. Portanto, essas manchas não 
foram consideradas áreas não passíveis de parcelamento, nos termos da Lei Federal 6.766/1979. 

 

3.5.2 Item 6.14 - IBRAM 

 

Situação: Esclarecemos sobre a impossibilidade de apresentar tais informações nessa fase do 
processo (LP), tendo em vista que para o processo de LP, cujo objetivo é avaliar a localização e a 
concepção do empreendimento, foi elaborado o Projeto Básico das infraestruturas 
(apresentados nos anexos deste documento), que devido a sua natureza não possui esse nível de 
detalhamento. Tal nível de detalhamento somente será possível quando o Projeto Executivo for 
elaborado, momento em que são executados estudos mais detalhados e será apresentado de 
forma bastante minuciosa todas as características das infraestruturas projetadas, inclusive 
delimitando com exatidão suas faixas de domínio.  

O Projeto Executivo somente é elaborado na fase de Licença de Instalação (LI), pois a partir da 
emissão da LP e a garantia que o empreendimento é viável, o empreendedor possui maior 
segurança financeira para investir no aprofundamento dos estudos e elaborar todos os projetos 
executivos. 

Sendo assim, diante do exposto acima, solicitamos que a apresentação das informações 
solicitadas neste tópico seja incluída como uma condicionante da LP. 
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3.6 ITEM 7 - PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
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Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que na classificação do impacto “início 
ou aceleração de processos erosivos”, a ponderação referente a Importância/Significância foi 
alterada de “M” médio para “A” alto, conforme solicitado e em função da classificação do local 
no Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE). A Tabela 6.8: Resumo referente ao início ou 
aceleração de processos erosivos, encontra-se no item 6.5.1.5, página 298 do Relatório de 
Impacto de Vizinhança - Revisão 01, ANEXO II desta Nota Técnica. 

 

3.7 ITEM 8 - MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

3.7.1 Item 8.1 - IBRAM 

 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que alguns dos Programas sugeridos 
para a fase de licença de instalação tem natureza preventiva e outros possuem natureza 
corretiva. Dentre os Programas sugeridos de natureza preventiva e que apresentarão seu 
detalhamento na fase de requerimento de LI contam: 

• Programa de Monitoramento de Processos Erosivos; 

• Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

• Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS); 

• Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras; 

• Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal; 

• Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna; 

• Programa de Comunicação Social e 

• Programa de Educação Ambiental. 

A sugestão dos Programas de natureza preventiva e corretiva encontra-se no item 6.8 - 
Programas Ambientais, página 324 do Relatório de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, ANEXO 
II desta Nota Técnica. 
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3.8 ITEM 9 - PLANOS E PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 

3.8.1 Item 9.1 - IBRAM 
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Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que foram inseridos os Planos sugeridos 
e que estes encontram-se no item 6.8 Programas Ambientais, página 324 do Relatório de Impacto 
de Vizinhança - Revisão 01, Anexo II desta Nota Técnica. 

3.9 ITEM 10 - CONCLUSÃO 

3.9.1 Item 10.1 - IBRAM 

 

Situação: Em atendimento a esta pendência informamos que as considerações finais a respeito 
do estudo, destacando os impactos negativos e positivos, bem como os potenciais e as 
fragilidades ambientais encontram-se no item 7 - Considerações Finais, página 325 do Relatório 
de Impacto de Vizinhança - Revisão 01, ANEXO II desta Nota Técnica. 
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4 ANEXO I – ESCRITURA DO IMÓVEL 
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5 ANEXO II - RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIVI)_REVISÃO 01 
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6 ANEXO III – OUTORGA CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
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7 ANEXO IV – OUTORGA LANÇAMENTO DE EFLUENTES 
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8 ANEXO V – RESPOSTA DETRAN



  

 
 

Página 41 
003704-310NT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

9 ANEXO VI - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



  

 
 

Página 42 
003704-310NT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

10 ANEXO VII – CARTAS CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS 
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11 ANEXO VIII  – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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12 ANEXO  IX - ESTUDO DE URBANIMO (MDE) 
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13 ANEXO X – ESTUDO DE DRENAGEM 
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14 ANEXO XI – ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO
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