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1 CONTEXTO DO PROJETO 

O presente estudo ambiental, realizado de acordo com o Termo de Referência (TR) para 
elaboração de Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, referente ao Parcelamento de Solo 
Urbano localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), Quinhão 16 da 
Fazenda Taboquinha, de interesse da INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, tem por 
objetivo o levantamento de informações de abrangência regional e local relativas aos processos 
físicos, bióticos e socioeconômicos atuantes na esfera dos elementos formadores da paisagem, 
de modo a permitir uma avaliação da capacidade de suporte do meio frente às intervenções 
previstas na implantação do Parcelamento de Solo Urbano (Processo IBRAM 00391-
00001739/2020-06). 

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

No intuito de proceder com o licenciamento ambiental referente ao Parcelamento de Solo 
Urbano (área de 22 ha), localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico/DF, realizou-se 
o presente Estudo de Impacto de Vizinhança (RIVI).  

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Razão Social INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 

Endereço 
ST SCIA Quadra 14 Conjunto 10 Lote 09 Sala 26, 

Guará, Brasília – DF, CEP 71.250-150 

CNPJ 13.510.159/0001-06 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 
AMBIENTAL 

Nome/Razão Social PROGEPLAN Engenharia Ambiental Ltda 

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

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

Telefone (61) 3963-9195 

Endereço eletrônico pedro@progeplan.com.br 

CNPJ 11.632.337/0001-38 

Responsável Técnico 
Pedro Franarin Alves 

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

Nome Formação Área de atuação Nº no conselho 

Pedro Franarin Alves 

Eng. Ambiental, Msc. 
em Gestão e 

Planejamento 
Ambiental 

Direção e 
Responsabilidade 

Técnica 
CREA 12.927/D-DF 

Érick Marcel e Silva Viana Engenheiro Ambiental 
Direção e 

Responsabilidade 
Técnica 

CREA-DF 14.884/D 

Rafael Monteiro Virgílio de 
Carvalho 

Biólogo Coordenação Geral CRBio 57.794/04-D 

Leonardo de Paula Gomes 
Biólogo, Msc. em 
Ciências Florestais 

Meio Biótico Fauna  CRBio 44494/04-D 

Diego Mendes Ferreira 
Melo 

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

Jonathan Vieira Novais Biólogo 
Meio 

Socioeconômico 
CRBio 057259/04-D 

Ciro Costa Vieira 
Geólogo, Msc. em 

Geologia Econômica e 
Prospecção Mineral 

Meio Físico CREA-DF 23537/D 

Rhuâna Thayná B. 
Nascimento 

Bióloga, Doutoranda 
em Recursos Hídricos  

Limnologia CRBio 070710/4-D 

Wellington Mesquita de 
Carvalho 

Eng. Ambiental Geoprocessamento CREA-DF 15.310/D 

1.4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

O projeto tem como objetivo a criação de um parcelamento urbano situado na Região 
Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, em Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II, 
conforme zoneamento constante do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal - PDOT. Trata-se de um novo parcelamento, localizado no Setor Habitacional Jardim 
Botânico, próximo à DF-001. 

Com área de, aproximadamente, 22 hectares o parcelamento irá abrigar até 1.033 habitantes 
residentes em 3 (quatro) lotes para residências multifamiliares e 21 (vinte e um) lotes para 
residências unifamiliares, além de 1.367 habitantes flutuantes em 3 (três) lotes do Tipo CSII 2 e 
os 2 (dois) do Tipo CSII 1, que serão destinados ao comércio. São previstos, ainda, no 
empreendimento, espaços destinados a Espaços Livres de Uso Público e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) em quantidades e áreas suficientes para o atendimento às Diretrizes 
Urbanísticas planejadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do 
Distrito Federal – SEDUH para a região, DIUR 01/2019, aprovada pela Portaria n° 27, de 1° de 
abril de 2019 e Diretriz Urbanística Específica – DIUPE 43/2020, aprovada pela Portaria nº 59, de 
27 de maio de 2020. As coordenadas dos vértices da poligonal do empreendimento estão na 
Tabela 1.1 e as Figura 1.1 e Figura 1.2 apresentam a localização e acesso ao empreendimento e 
o padrão de ocupação na região, respectivamente. 
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Tabela 1.1: Coordenadas UTM dos vértices da poligonal do parcelamento Vila dos Bosques. 

Ponto Coordenada X (UTM) Coordenada Y (UTM) 

1 199668 8244410 

2 199659 8244591 

3 199804 8244593 

4 200035 8244854 

5 200285 8244938 

6 200838 8244501 

7 200510 8244119 

8 200303 8244663 

9 200006 8244574 

 

 

Figura 1.1: Localização e acesso ao empreendimento em estudo. 

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

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

Paradoxalmente, este tipo de ocupação resulta em uma densidade populacional muito baixa, que 
acaba por dificultar a implantação de uma infraestrutura urbana de boa qualidade em toda a 
região (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2: Padrão de ocupação do solo na região do empreendimento. 

De acordo com Estudo Preliminar de Urbanismo – MDE-EP (Anexo I), trata-se de uma poligonal 
oriunda de terras particulares desmembradas do Quinhã nº 16, lugar denominado “Forquilha” 
na Fazenda Taboquinha (matrículas nº 163.271, 162.527, 15.826, 26.493 e 15.820), com área de 
22,44 hectares.  
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Figura 1.3: Localização da poligonal do Estudo Preliminar de Urbanismo – MDE-EP 

Nome do 
Empreendimento 

Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques 

Localização 
Região Administrativa do Jardim Botânico/DF (Quinhão nº 16 Fazenda 

Taboquinha)  

Processo IBRAM 00391-00001739/2020-06 

Área total (ha) 22,44 hectares 

População Estimada 1.033 habitantes residentes e 1.367 habitantes flutuantes 

1.4.1 PDOT 

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

1.4.2 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De acordo com o mapa de risco de perda de solos por erosão (Figura 1.6), a área do parcelamento 
está inserida e zonas de risco baixo, médio e muito alto de perda de solo por erosão.  
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Figura 1.7: Mapa de Risco Natural de Contaminação do Subsolo. (Adaptado de ZEE, 2017). 

O mapa de risco natural de contaminação do subsolo (Figura 1.7), aponta que a área do 
parcelamento está inserida em zona de risco muito baixo, médio e alto de contaminação do solo  
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Figura 1.8: Mapa de Risco de Perda de Áreas prioritárias para Recarga de Aquíferos. (Adaptado 
de ZEE, 2017). 

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

De acordo com o mapa risco de perda de vegetação remanescente nativa de cerrado (Figura 1.9), 
a área do parcelamento está enquadrada em sua maioria como alto risco, além de uma pequena 
porção caracterizada por “Ausência de Cerrado Nativo”. Tal enquadramento pode ser facilmente 
observado em campo, pois a área apresenta dominância de espécies arbóreas nativas. Desta 
forma, a perda de vegetação nativa será relevante, mas haverá a constituição de RPPN com 
vegetação nativa. 

1.4.3 Zoneamento da APA do São Bartolomeu 

Em relação ao Zoneamento da APA do São Bartolomeu (Figura 1.10), o parcelamento de solo em 
questão está inserido na Zona Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA, que tem o objetivo de 
disciplinar a ocupação de áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as atividades que 
ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação dos ecossistemas e dos 
demais recursos naturais. De acordo com o Artigo 12º da Lei 5.344/2014, que dispõe sobre o 
Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio 
São Bartolomeu, são normas para a ZOEIA:  

I – as normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano devem ser 
condizentes com os objetivos definidos para a ZOEIA; 
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II – as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e 
artificial de aquíferos; 

III – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo 
a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água; 

IV – os novos parcelamentos urbanos devem utilizar infraestrutura de drenagem 
difusa e tratamento de esgoto a nível terciário para fins de reuso de água e devem 
adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e 
assoreamento de nascentes e cursos d’água; 

V – a impermeabilização máxima do solo nos novos empreendimentos urbanos fica 
restrita a, no máximo, 50 por cento da área total da gleba parcelada; 

VI – as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80 por 
cento de área com remanescentes do cerrado já existentes na gleba a ser parcelada 
e protegidas a partir da criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou 
Áreas de Servidão Ambiental; 

VII – no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de exigências 
adicionais de mitigação e monitoramento de impactos compatíveis com as 
fragilidades específicas da área de interesse; 

VIII – as atividades e empreendimentos urbanos devem executar projetos de 
contenção de encostas, drenagem de águas pluviais, sistema de coleta e tratamento 
de águas servidas, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, recomposição 
da cobertura vegetal nativa, pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação 
adequada dos resíduos sólidos; 

IX – a implantação de parcelamentos urbanos é permitida mediante a aprovação do 
projeto urbanístico pelo órgão competente, que deve priorizar os conceitos do 
planejamento urbano e da sustentabilidade ambiental; 

X – os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias devem 
prever a instalação de dispositivos de passagem de fauna, inclusive para grandes 
mamíferos; 

XI – as áreas com remanescentes de cerrado devem ser mantidas no parcelamento 
do solo e destinadas à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a 
serem mantidas e geridas pelo empreendedor ou condomínio, se for o caso. 
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Figura 1.10: Zoneamento da APA do São Bartolomeu. 

Com relação ao Zoneamento da APA do São Bartolomeu, o parcelamento está inserido em uma 
área onde é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade 
demográfica. Ademais, há pequenas porções do empreendimento localizadas na Zona de 
Conservação da Vida Silvestre (ZCVS) e estas serão destinadas a constituição de RPPN. 

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

1.4.4 Unidades de Conservação 

Em relação a proximidade do parcelamento com Unidades de Conservação, foram mapeadas 
dezesseis áreas de interesse conservacionista e ecológico presentes em um raio de 10 km (Figura 
1.11), 3 km (Figura 1.12) e 2 km do parcelamento, conforme apresentado na Tabela 1.2, Tabela 
1.3 e Tabela 1.4. 

Tabela 1.2: Unidades de conservação inseridas em um raio de 10 km a partir da poligonal do 
parcelamento. 

Unidade de Conservação Distância (km) 

Raio de 10km 

Parque Ecológico Tororó 9,4 
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Unidade de Conservação Distância (km) 

Raio de 10km 

Área de Relevante Interesse Ecológico do Bosque 8,7 

Parque Bosque dos Tribunais 8,6 

Parque Bosque dos Constituintes 8,6 

Parque Vivencial Pinheiros 8,3 

Parque Ecológico Cachoeirinha 7,8 

Área de Relevante Interesse Ecológico do Paranoá Sul 7,1 

Parque Ecológico Península Sul 6,8 

Parque Distrital de São Sebastião 6,8 

Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca 6,5 

Monumento Natural Dom Bosco 6,2 

Área de Relevante Interesse Ecológico do Setor Habitacional Dom Bosco 6,0 

APA do Planalto Central 5,1 

Estação Ecológica do Jardim Botânico 3,8 

Parque das Copaíbas 3,7 

Área de Relevante Interesse Ecológico Córrego do Mato Grande 3,5 

Refúgio de Vida Silvestre Canjerana 3,1 

APA Gama e Cabeça de Veado 2,4 

APA do Lago Paranoá 2,1 

Parque Distrital Bernardo Sayão 2,1 

REBIO do Cerradão 2 

APA do Rio São Bartolomeu contígua ao 
parcelamento 
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Figura 1.11: Unidades de Conservação em um raio de 10 km da área do Parcelamento. Em 
relação aos parques: 2) Parque Ecológico Tororó; 3) Parque Bosque dos Tribuanis; 4) Parque 
Bosque dos Constituintes; 5) Parque Distrital de São Sebastião; 6) Parque Distrital Bernardo 
Sayão; 7) Parque Vivencial Pinheirs; 8) Parque Ecológico Cachoerinha; 9) Parque Ecológico 

Península Sul; 10) Parque das Copaíbas; 11) Refúgio de Vida Silvestre Canjerana; 12) 
Monumento Natural Dom Bosco; 13) Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca. 

Tabela 1.3: Unidades de conservação inseridas em um raio de 3 km a partir da poligonal do 
parcelamento. 

Unidade de Conservação Distância (km) 

Raio de 3 km 

Refúgio de Vida Silvestre Canjerana 3,1 

APA Gama e Cabeça de Veado 2,4 

APA do Lago Paranoá 2,1 

Parque Distrital Bernardo Sayão 2,1 

REBIO do Cerradão 2 

APA do Rio São Bartolomeu contígua ao 
parcelamento 
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Figura 1.12: Unidades de Conservação em um raio de 3 km da área do Parcelamento 

Tabela 1.4: Unidades de conservação inseridas em um raio de 2 km a partir da poligonal do 
parcelamento. 

Unidade de Conservação Distância (km) 

Raio de 2 km 

APA do Lago Paranoá 2,1 

Parque Distrital Bernardo Sayão 2,1 

REBIO do Cerradão 2 

APA do Rio São Bartolomeu contígua ao 
parcelamento 

Ressalta-se que que dentre as áreas mapeadas, apenas a APA do Rio São Bartolomeu é contígua 
ao parcelamento, as demais estão localizadas a mais de 2 km de distância da poligonal do 
empreendimento, com exceção da APA do Lago Paranoá, Parque Distrital Bernardo Sayão e 
REBIO Cerradão que estão inseridos dentro do raio de 2km de distância. 

O parcelamento encontra-se dentro dos domínios da Unidade de Conservação APA do rio São 
Bartolomeu, de acordo com a Figura 1.12. 

A APA da bacia do Rio São Bartolomeu foi criada pelo Decreto Federal nº 88.940/1983, e abrange 
uma área de cerca de 84.100 hectares, localizada no Distrito Federal, envolvendo as Regiões 
Administrativas de Sobradinho, Planaltina, Paranoá, São Sebastião e Santa Maria. O principal 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 38 003705-310RT-001-01 

objetivo para sua criação foi a necessidade de preservar os recursos hídricos para abastecimento 
de água. 

Essa APA encontra-se localizada em parte da bacia do rio São Bartolomeu, apresentando uma 
região de chapadas, uma área de dissecação intermediária (depressão do Paranoá) e vales 
fluviais. Desempenha o papel de corredor de ligação entre a Estação Ecológica de Águas 
Emendadas, a APA de Cafuringa, a APA do lago Paranoá e a APA das bacias do Gama e Cabeça de 
Veado. 

1.4.5 Anuência das Concessionárias 

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

1.4.6 Área de Supressão 

Tendo como base imagens de satélite, foi realizado o geoprocessamento das imagens 
sobrepondo as futuras estruturas antrópicas, com imagens atuais da área afim de ser calcular o 
tamanho da área que será desmatada dentro da área ocupada pelo parcelamento. Os 
quantitativos obtidos por estrutura a ser implantada e por fisionomia vegetal podem ser 
visualizados na Tabela 1.5, e as áreas que serão suprimidas podem ser visualizadas na Figura 1.13. 

Tabela 1.5: Quantitativos das áreas que serão suprimidas para a instalação do empreendimento.  

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Área antropizada 0,6322 4,98 

Cerradão 2,1437 16,89 

Cerrado 2,1420 16,88 

Transição Mata de Galeria - Mata Seca 7,7746 61,25 

Total 12,6924 100,00 
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Figura 1.13: Localização das áreas que serão suprimidas para a instalação das vias de acesso e 
áreas de uso comum 

1.4.7 Legislação Aplicável 

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

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

1.4.7.1 Legislação Federal 

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

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

• Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. 
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• Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 – dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas 
de Proteção Ambiental.   

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

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

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

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

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

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

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

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

• Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

1.4.7.2 Resoluções do Conselho Nacional do meio Ambiente 

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

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

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

• Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – dispõe sobre os procedimentos e critérios 
utilizados no licenciamento ambiental e respectivos instrumentos de gestão ambiental.  
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• Resolução nº 303, de 20 de março de 2002 – dispõe sobre parâmetros, definições e limites 
de Áreas de Preservação Permanente. 

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

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

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

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

1.4.7.3 Legislação Distrital 

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

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

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

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

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

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

• Decreto nº 16.242 de 1994 - estabelece os índices e indicadores urbanísticos mínimos para 
as áreas públicas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários e aos espaços livres de uso público. 
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• Lei nº 742, de 28 de Julho de 1994 – define os limites, funções e sistema de gestão da Reserva 
da Biosfera do Cerrado do Distrito Federal e dá outras providências. 

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

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

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

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

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

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

1.4.8 Definição da Área de Estudo 

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

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

A Área de Influência Direta – AID é definida pela poligonal do empreendimento, onde poderão 
haver interferências diretas ou indiretas em função das obras e outras atividades decorrentes da 
implantação e operação do empreendimento.  

A Área de Influência Indireta – AII é aquela potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos 
da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema 
socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência direta.   

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

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

III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.  
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A delimitação das áreas de influência estabelecidas neste estudo ambiental contempla a área 
diretamente afetada (ADA), e as áreas de influência direta e indireta (AID e AII). Considerando os 
critérios ambientais, sociais e econômicos, estas áreas abrangem distintos contornos para as 
diversas variáveis enfocadas.  

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

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

Considerando os aspectos dos meios físico, biótico e Socioeconômico, foi adotada como ADA a 
planta urbanística do empreendimento, onde haverão interferências diretas nos impactos 
resultantes das obras de instalação e da operação do empreendimento (Figura 1.14). É 
importante ressaltar que as vias que estão fora da poligonal do empreendimento foram incluídas 
na ADA, mas já foram objeto do licenciamento ambiental do Quinhão 16 (SEI 00391-
00011507/2019-14) e já possuem Licença de Instalação e Autorização de Supressão Vegetal. 

 Para a AID, foi considerada a poligonal do empreendimento e as vias onde haverão intervenções, 
conforme observado na Figura 1.15. 

Para os meios físico e biótico para a AII, onde os possíveis impactos serão em menor magnitude, 
foi considerada a sub-bacia do ribeirão Taboca, conforme apresentado na Figura 1.16 e para o 
meio Socioeconômico a AII foi considerada a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA 
XXVII), de acordo com a Figura 1.17. 
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Figura 1.14: Localização da Área Diretamente Afetada – ADA (Meios Físico, Biótico e 
Socioeconômico). 

 

Figura 1.15: Localização da Área de Influência Direta – AID (Meios Físico, Biótico e 
Socioeconômico). 
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Figura 1.16: Localização das Áreas de Influência Direta - AID e Indireta – AII (Meio Físico e 
Biótico). 

 

Figura 1.17: Localização das Áreas de Influência Indireta – AII (Meio Socioeconômico).
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1.4.9 Planta de Uso e Ocupação da Gleba 

Abaixo segue a planta de uso e ocupação do Quinhão 16, Forquilha, Fazenda Taboquinha, área destinada a implantação do parcelamento de solo urbano objeto deste RIVI. 

 

Figura 1.18: Planta de uso e ocupação da Gleba
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2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

2.1 MEIO FÍSICO 

2.1.1 Metodologia Geral 

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

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

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

2.1.1.1 Clima e condições meteorológicas 

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

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

2.1.1.2 Geologia 

A metodologia utilizada para o diagnóstico ambiental da geologia da AID e AII do parcelamento 
de solo em tela se deu por meio de dados primários e secundários. Para a aquisição de dados 
primários foram realizados levantamentos de campo na AID, onde se procurou identificar os 
aspectos do meio físico e as características litológicas presentes através de afloramentos, 
saprólitos e perfis pedogenizados das rochas associadas, considerando a sua interação com 
outros fatores físicos. 

Para a aquisição de dados secundários, foi realizado levantamento bibliográfico sistemático de 
estudos em nível regional e local do empreendimento. Posteriormente foi feita a integração de 
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dados em Sistema de Informação Geográfica (SIG) na delimitação de contatos de unidades 
geológicas, domínios geomorfológicos e pedológicos existentes, e a elaboração de mapas 
temáticos. 

2.1.1.3 Geomorfologia 

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

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

2.1.1.4 Hidrogeologia 

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

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

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

2.1.1.5 Pedologia 

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

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

2.1.1.6 Qualidade da Água 

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

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

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

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

influência do Projeto Vila dos Bosques (dez/20). 

a) Caracterização das Áreas de Amostragem  

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

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

Tabela 2.1: Coordenadas geográficas dos pontos amostrais do empreendimento. 

Pontos 
Coordenadas Geográficas UTM 23L  

X Y 

P – 01 203110,30 8241492,00 

P – 02 201280,68 8244806,19 

P – 03 202194,30 8242221,00 
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Foto 2.1: Visão geral do ponto P-01, UTM 23 
L 203110,30/ 8241492,00. 

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

 

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

b) Materiais e métodos 

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

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

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

− Coleta dos dados Físico-químico 

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

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

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

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

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

Parâmetros de campo VMP 

Oxigênio dissolvido  >5,0 

pH  6,0 - 9,0 

Temp. Ambiente NR 

Temp. Amostra NR 

Turbidez 100 

Parâmetro de laboratório VMP 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) NR 

Sólidos Totais NR 

Nitrogênio Total 2,18 

Coliformes Totais NR 

Coliformes Termotolerantes 1000 

Fósforo Total 0,1 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 5 

Cor Verdadeira 75 

Nitrito Total 1 

Nitrato Total 10 
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Foto 2.4: Coleta de água realizada no ponto 
P-02. 

Foto 2.5: Detalhe da coleta e 
armazenamento de água no ponto P-03. 

− Análises dos dados 

• Índice da qualidade da água (IQA) 

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

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

A seguinte fórmula é utilizada:  

 

Equação 2.1: Equação do Índice de qualidade das Águas  

Em que: 

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

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

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da 
sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 
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Equação 2.2. Equação do Índice de qualidade das Águas 

Em que: 

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

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

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

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

IQA - Parâmetros 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36< IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

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

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

• Análises estatísticas  

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

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

H1: o ponto de coleta exerce influência nos resultados das amostras. 

O teste T é utilizado para testar hipóteses sobre a média de uma população em questão, 
assumindo que a variância da população não seja conhecida (Casella & Berger, 2010). Sua 
fórmula corresponde a: 
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Equação 2.3: Equação do Teste T para anállise das amostras de água. 

Em que: 

X: média da amostra;  

μ0: valor da hipótese nula;  

s: valor do desvio padrão;  

n: tamanho da amostra. 

2.1.2 Resultados 

2.1.2.1 Clima e condições meteorológicas 

a) Pluviometria 

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

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

Na Figura 2.3 é apresentado um histograma dos totais pluviométricos dos dados coletados na 
estação pluviométrica ETA Cabeça do Veado, código 01547019 localizada nas coordenadas UTM, 
FUSO 23L -195.277,57/8.241.066,88 , sobre uma altitude de 1.064 metros, com dados disponíveis 
de 07/1978 a 09/2018 (Tabela 2.4). A estação é de responsabilidade da CAESB, trata-se da 
estação com dados disponíveis mais próxima da bacia estudada em questão. 

Tabela 2.4: Totais pluviométricos mensais da estação ETA Cabeça de Veado. 

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

1978       3.0 0.0 32.4 110.7 163.5 188.6  

1979 248.2 181.0 296.6 111.0 49.0 0.0 0.0 18.5 67.2 119.0 188.8 270.7 
155
0.0 

1980 304.8 371.4 62.1 118.3 38.1 16.8 0.0 0.0 68.3 24.9 291.7 349.0 
164
5.4 

1981 246.5 90.1 247.2 108.9 10.3 29.7 14.7 12.0 9.3 322.8 340.8 187.2 
161
9.5 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez T.A. 

1982 424.8 32.0 237.8 117.0 142.1 0.0 0.7 38.1 54.7 122.3 264.9 222.7 
165
7.1 

1983 414.2 288.0 351.1 45.3 50.8 0.0 26.3 0.0 39.8 220.8 304.1 284.6 
202
5.0 

1984 76.0 67.8 89.4 105.3 0.0 0.0 0.0 37.3 71.1 146.3 107.1 161.7 
862.

0 

1985 330.3 154.3 268.5 118.4 22.9 0.0 0.0 0.0 82.4 135.5 159.9 372.2 
164
4.4 

1986 207.5 77.0 58.2 90.0 13.1 0.1 67.7 63.0 9.9 80.1 206.4 238.1 
111
1.1 

1987 165.4 160.3 167.6 236.4 69.4 0.8 0.0 0.0 61.0 97.9 350.9 315.7 
162
5.4 

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

1989 180.7 165.7 169.8 29.6 0.0 44.8 13.2 57.6 47.3 168.3 288.4 416.3 
158
1.7 

1990 115.5 80.1 105.5 69.2 55.0 0.0 64.4 19.6 80.4 130.7 128.4 52.9 
901.

7 

1991 245.3 203.7 293.5 107.8 13.8 0.0 0.0 0.0 12.6 66.2 333.7 322.4 
159
9.0 

1992 222.8 222.5 116.0 183.5 9.2 0.0 0.0 28.6 54.0 148.6 282.9 264.0 
153
2.1 

1993 193.7 242.5 54.2 72.6 48.6 19.8 0.0 25.7 64.2 48.7 161.0 407.0 
133
8.0 

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

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

1996 92.0 178.3 299.1 105.6 18.8 0.0 0.0 57.1 55.6 38.9 247.4 229.4 
132
2.2 

1997 341.4 88.2 332.0 142.2 50.6 14.0 0.0 0.0 51.4 40.0 173.2 234.3 
146
7.3 

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

1999 68.5 85.9 236.3 61.5 0.0 1.1 0.0 0.0 97.9 187.5 343.4 174.4 
125
6.5 

2000 84.7 145.7 274.2 156.9 6.3 0.0 1.1 51.7 
116.

4 
107.5 238.0 173.9 

135
6.4 

2001 75.9 103.8 184.1 97.1 24.1 0.0 6.3 30.3 40.4 143.7 193.7 211.8 
111
1.2 

2002 185.0 177.1 135.4 52.0 41.6 0.0 5.4 33.2 
110.

3 
23.0 139.3 157.9 

106
0.2 

2003 191.4 31.7 86.9 36.4 35.8 0.0 0.0 49.2 19.1 128.6 250.6 146.0 
975.

7 

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

2005 168.1 273.9 435.1 53.2 26.6 0.0 0.0 44.1 28.2 63.1 298.2 429.0 
181
9.5 

2006 122.3 224.3 295.0 134.8 109.3 21.4 3.2 4.7 33.8 384.8 109.5 177.1 
162
0.2 

2007 314.9 225.9 53.1 57.0 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 19.7 274.5 244.8 
119
3.5 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez T.A. 

2008 266.8 286.8 231.8 147.8 4.1 0.0 0.0 2.2 38.5 19.1 289.5 199.0 
148
5.6 

2009 218.5 107.8 126.3 176.2 20.1 15.9 0.2 47.6 68.5 301.4 174.8 284.4 
154
1.7 

2010   167.1 138.1 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 226.0 185.1   

2011 122.4  279.7 128.3 7.5 2.0 0.0 0.0 4.6 192.1 222.4   

2012    94.7   0.6 0.0  82.3 439.8 113.0  

2013 368.0 206.1 144.1 134.1   0.0 0.0 66.7 56.7 348.1   

2014 81.8 130.6 359.8 238.6   14.1 0.0 37.9 223.6 281.6 389.7  

2015 77.1 117.9    0.0 0.0 0.0 47.8 60.2 198.7 142.5  

2016  99.8 199.2 8.5     5.7 96.0 304.6 200.5  

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

2018 212.1 245.5 177.0 148.1 11.7 0.0 0.0 5.8 67.2     

Média 
do 

Perío
do 

209.67 173.15 212.66 112.74 29.44 5.57 5.52 15.79 
41.6

1 
125.8

3 
244.66 243.56  

Média 
Histór

ica 

20.966.
945 

17.315.
405 

21.266.
316 

11.274.
103 

29.442.
858 

5.572.
222 

55.2
25 

15.787.
499 

41.6
1 

1.258.
325 

2.446.
575 

24.356.
216 

 

 

 

Figura 2.3: Totais pluviométricos médios mensais (série histórica entre 1978 a 2007). Fonte: 
CAESB. 

Os dados da Figura 2.3 do histograma apresentam claramente a distribuição pluviométrica 
padrão da região Centro-Oeste do Brasil e do domínio morfoclimático do cerrado. O regime de 
chuvas caracteriza a forte sazonalidade e define bem duas estações: um verão chuvoso e um 
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inverno seco. Durante os meses de novembro, dezembro e janeiro, em média, 49% do volume 
total das chuvas são precipitados. 

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

A análise da espacialização das chuvas no território do Distrito Federal pode ser vista no mapa 
de isoietas (Figura 2.4). Este mostra um forte decréscimo de chuvas em direção a leste. Contudo, 
apesar das considerações relacionadas ao mapa, como sendo o representante da realidade da 
variação da altura de chuvas, é importante ressaltar que o número de estações pluviométricas 
na porção leste é muito inferior ao observado no setor oeste do DF, onde todas as cidades e os 
sistemas de captação de águas estão localizados.  

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

 

Figura 2.4: Mapa de Isoietas no Distrito Federal (Fonte: ADASA, 2018). 

b) Temperatura 

Para caracterizar a área do Parcelamento de Solo Vila dos Bosques em termos de temperatura, 
pressão atmosférica, umidade e evaporação, utilizaram-se os dados registrados da estação 
convencional climatológica Brasília, localizada nas coordenadas UTM FUSO 23L -
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225.312,31/8.288.051,22 Oeste, cujas informações foram retiradas da publicação Normais 
Climatológicas 1981-2010 computadas pelo INMET. 

Vale ressaltar que “Normais” são considerados pelo INMET como valores médios calculados para 
um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo três décadas 
consecutivas. Sendo assim, os dados apresentados a seguir correspondem aos valores médios 
mensais de um período de trinta anos consecutivos. 

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

Assim como a temperatura média, a temperatura máxima também se fez maior no mês de 
setembro. Comportamento análogo ocorre para a temperatura mínima que é menor no mês de 
julho (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5: Temperatura máxima, média e mínima na estação climatológica Brasília. Normais 
climatológicas (1981-2010) Fonte: INMET. 

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

O período seco é explicado pelo domínio dos ventos de leste e nordeste, associados ao 
posicionamento continental da massa Tropical Atlântica, responsável pela estabilidade 
atmosférica, dificultando a ingressão dos fluxos extratropicais, o que justifica a constante 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

MÁXIMA MÉDIA MÍNIMA



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 61 003705-310RT-001-01 

mudança de direção das massas polares em direção ao oceano e consequente situação de 
frontólise. 

Tabela 2.5: Dados climatológicos da estação meteorológica Brasília – 83377, no período de 1981 
a 2010. Fonte: INMET. 

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

Precipitação total (mm) 
209,

4 
183,

0 
211,

8 
133,

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

159,
8 

226,
9 

241,
5 

1477,
4 

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°c
) 

Máxima 
26,5

0 
27,0

0 
26,7

0 
26,6

0 
25,9

0 
25,0

0 
25,3

0 
26,9

0 
28,4

0 
28,2

0 
26,7

0 
26,3

0 
26,60 

Média 
21,6

0 
21,7

0 
21,6

0 
21,3

0 
20,2

0 
19,0

0 
19,0

0 
20,6

0 
22,2

0 
22,4

0 
21,5

0 
21,4

0 
21,00 

Mínima 
18,1

0 
18,0

0 
18,1

0 
17,5

0 
15,6

0 
13,9

0 
13,7

0 
15,2

0 
17,2

0 
18,1

0 
18,0

0 
18,1

0 
16,80 

Evaporação total (mm) 
139,

8 
135,

0 
132,

4 
150,

3 
174,

1 
203,

8 
255,

2 
318,

3 
308,

3 
232,

2 
144,

0 
124,

0 
2317,

4 

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

Pressão atmosférica 
(hPa) 

885,
4 

886,
0 

885,
8 

886,
8 

887,
8 

889,
3 

889,
7 

889,
1 

887,
5 

886,
1 

885,
2 

885,
1 

887,0 

Insolação total (horas) 
150,

9 
158,

9 
166,

5 
204,

6 
239,

5 
254,

3 
268,

9 
264,

4 
210,

5 
183,

1 
139,

9 
126,

8 
2368,

3 

Nebulosidade (décimos) 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 

Intensidade dos ventos 
(m/s) 

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

c) Índice pluviométrico 

De acordo com os dados da estação pluviométrica ETA Cabeça de Veado, o trimestre menos 
chuvoso corresponde aos meses de junho, julho e agosto, e o trimestre mais chuvoso aos meses 
de novembro, dezembro e janeiro. A precipitação anual acumulada é de 1477,4 mm (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Precipitação total na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010 - INMET). 

d) Evaporação 

A evaporação total anual registrada no período é de 2.317,4 mm. O mês de menor evaporação 
registrado pela estação climatológica Brasília em dezembro, foi de 124,0 mm e o mês que 
registrou maior evaporação foi agosto, atingindo 318,3 mm (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7: Evaporação total da estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010 - INMET). 
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Já a umidade relativa do ar apresenta no mês de dezembro o seu maior valor médio de 78,0% e 
o menor valor em agosto, correspondendo à 46,8% (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8: Umidade relativa na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010 - INMET). 

f) Pressão atmosférica 

Os maiores índices de pressão atmosférica vigoram em julho, com máximo de 889,7 hPa. O mês 
de menor pressão atmosférica corresponde a dezembro com valor de 885,1 hPa (Figura 2.9). 
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Figura 2.9: Pressão atmosférica na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010 - INMET). 

g) Insolação 

Para a incidência de luz solar, os meses de junho-julho-agosto apresentam a maior quantidade 
de horas, chegando a 268,9 horas de insolação no mês de julho. Em contrapartida, os meses de 
novembro-dezembro-janeiro apresentam os menores valores, chegando a 126,8 horas no mês 
de dezembro (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10: Insolação total na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-
2010-INMET). 
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Os dados de nebulosidade corroboram com os de insolação, assim, nos meses de junho-julho-
agosto o céu encontra-se menos coberto (0,3 décimos em julho), enquanto que entre novembro-
dezembro há maior quantidade de nuvens (0,8 décimos) (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Nebulosidade na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas (1981-2010 
- INMET). 

i) Intensidade dos ventos 

A intensidade dos ventos na estação climatológica Brasília não possui uma sazonalidade bem 
definida. Os meses de janeiro, julho e agosto apresentam os maiores valores (Figura 2.12). 
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Figura 2.12: Intensidade dos ventos na estação climatológica Brasília. Normais climatológicas 
(1981-2010 - INMET). 

Os dados de direção e velocidade de vento na estação climatológica Brasília (83377) entre os dias 
31/01/2016 a 30/06/2019, num intervalo de coleta mensal, são apresentados na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6: Velocidade e direção do vento observado na estação climatológica Brasília - INMET. 

Data Velocidade (m/s) Direção (°) 

31/01/2016 2.01 0 

29/02/2016 1.26 0 

31/03/2016 1.40 0 

30/04/2016 1.64 0 

31/05/2016 1.07 0 

30/06/2016 1.89 0 

31/07/2016 1.76 0 

31/08/2016 1.76 0 

30/09/2016 1.69 0 

31/10/2016 1.57 0 

30/11/2016 1.49 0 

31/12/2016 1.37 0 

31/01/2017 1.34 0 

28/02/2017 1.64 0 

31/03/2017 1.17 0 

30/04/2017 1.59 0 
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Data Velocidade (m/s) Direção (°) 

31/05/2017 1.92 0 

30/06/2017 2.31 14 

31/07/2017 3.05 14 

31/08/2017 2.39 5 

30/09/2017 3.51 14 

31/10/2017 2.88 5 

30/11/2017 1.76 0 

31/12/2017 1.76 0 

31/01/2018 1.71 0 

28/02/2018 1.88 0 

31/03/2018 1.62 0 

30/04/2018 2.03 14 

31/05/2018 2.32 14 

30/06/2018 2.22 14 

31/07/2018 2.51 14 

31/08/2018 2.07 14 

30/09/2018 1.96 0 

31/10/2018 1,37 0 

30/11/2018 1.90 0 

31/12/2018 1.70 0 

31/01/2019 1.93 14 

28/02/2019 1.50 0 

31/03/2019 1.05 0 

30/04/2019 0.85 0 

31/05/2019 1.18 14 

30/06/2019 2.54 14 

2.1.2.2 Geologia 

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

a) Geologia da Área de Influência Indireta – AII 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 68 003705-310RT-001-01 

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

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

As Unidades do Grupo Paranoá estão em contato com o Grupo Canastra por falha inversa com 
Formação Paracatu, conforme demostrado na Figura 2.13. 

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

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

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

De acordo com Campos et. al., 2013, as fomrações do Grupo Paranoá receberam as seguintes 
denominações, da base para o topo: Ribeirão São Miguel, Córrego Cordovil, Serra da Boa Vista, 
Serra Almécegas, Serra do Paranã, Ribeirão Piçarrão, Ribeirão do Torto, Serra da Meia Noite, 
Ribeirão Contagem, Córrego do Sansão e Córrego do Barreiro (Tabela 2.7). 

b) Estratigrafia de Litofácies 

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

− Formação Serra da Meia Noite 

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

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

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

− Formação Ribeirão Contagem 

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

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

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

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

− Formação Córrego do Sansão 

A formação é bem exposta em áreas dissecadas que se sucedem às chapadas sustentadas pelos 
quartzitos da Formação Ribeirão Contagem. Seu contato com a unidade sotoposta é nitidamente 
gradacional e se deve ao afogamento rápido da plataforma. 

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. Dentre as 
estruturas sedimentares, são comuns as estratificações plano-paralelas, níveis ricos em 
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estruturas do tipo lentes arenosas, climbing ripples, hummockys de pequeno porte, raras marcas 
onduladas de oscilação (simétricas) e pequenas sigmoides geralmente amalgamadas em bancos 
mais espessos. Comumente, é possível observar que os bancos arenosos apresentam base plana 
e topo ondulado. 

Os níveis de quartzitos são mal selecionados e sempre apresentam concentrações variáveis de 
material pelítico in¬tersticial aos grãos de quartzo. A recristalização de grãos é comum, sendo 
localmente possível observar sobrecrescimento. Proporções entre 5 e 10% de feldspatos (sendo 
o plagioclásio mais comum) permitem enquadrar os protolitos dos níveis quartzíticos como 
arenitos feldspáticos. Nos casos onde o material pelítico ultrapassa os 15%, o protolito é 
representado por grauvaca quartzosa. Os níveis pelíticos mostram apenas algumas lamelas de 
muscovita detrítica em meio a uma massa de óxidos e hidróxidos de ferro, provavelmente 
resultante da alteração dos filossilicatos e argilominerais originais da rocha. 

Tabela 2.7: Formalização da estratigrafia do Grupo Paranoá para a área tipo de Alto Paraíso de 
Goiás e Distrito Federal. 

Nome 
informal 

Nome da formação  
Sigla da unidade de 

mapeamento/geocrolito 
estratigráfica  

Localidade da área 
tipo/holoestratótipo 

Unidade 
PC 

Fm. Córrego do 
Barreiro 

MNPpacb 
Cabeceira do córrego do Barreiro, 

Brazlândia, DF 

Unidade R4 
Fm. Córrego do 

Sansão 
MNPpacs 

Cabeceira do córrego do Sansão, 
Brazlândia, DF 

Unidade 
Q3 

Fm. Ribeirão 
Contagem 

MNPparc 
Cabeceira do ribeirão Contagem, 

Brasília, DF 

Unidade R3 
Fm. Serra da Meia 

Noite 
MNPpasmn 

Estrada na linha de transmissão 
próxima ao Povoado de Garinpinho 

(Colinas do Sul – GO) 

Unidade A 
Fm. Ribeirão do 

Torto 
MNPpart 

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

Unidade S 
Fm. Ribeirão 

Piçarrão 
MNPparp GO-118, Km15 a 156 

Unidade 
Q2 

Fm. Serra do Paranã MNPpasp Cachoeira do Itiquira, GO 

Unidade R2 Fm. Serra Almécegas MNPpasa Corte de Estrada na GO-118, Km 165 

Unidade 
Q1 

Fm. Serra da Boa 
Vista 

MNPpabv 
Serra da Boa Vista a sudoeste do 

Vale da Lua 

Unidade R1 Fm. Córrego Cordovil MNPpacc 
Baixo Cordovil, Chapada dos 

Veadeiros, GO 

Unidade 
SM 

Fm. Ribeirão São 
Miguel 

MNPparsm 
Vale da Lua, Chapada dos Veadeiros, 

GO 

Fonte:  Campos, et al. 2013. 

Segundo CPRM 2004, a bacia do ribeirão Taboca apresenta na maior parte, as rochas do Grupo 
Canastra, Formação Serra do Landin. Ocorrem também em menor proporção as rochas do grupo 
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Paranoá, representado pelas Unidades Rítmica Pelito-Carbonática e Rítmica Quartzítica 
Intermediária (Figura 2.13). 

 

Figura 2.13: Mapa Geológico da área da bacia de captação do ribeirão Taboca, no Distrito 
Federal onde está inserida a área do empreendimento (CPRM 2004). 

Segundo o Mapa Geológico do Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – ZEE RIDE FASE I (ZEE RIDE, 2002) e CPRM 
2004, o Grupo Canastra é amplamente distribuído em uma faixa de direção Norte-Sul, que 
atravessa a região Centro-leste do Distrito Federal, estendendo-se para norte, em forma de 
cunha, por onde se desenvolve o vale e parte da bacia do rio São Bartolomeu (Figura 2.13). 

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

No geral os afloramentos são bastante intemperizados, mas há, contudo, raros locais onde a 
alteração não é completa, sendo possível observar o bandamento original dos filitos, com níveis 
mais claros, ricos em mica branca, carbonato e quartzo, contrastando com níveis mais escuros 
enriquecidos em clorita. 
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Materiais não alterados e com estrutura preservada somente são observados em testemunhos 
de sondagens, ou de poços tubulares, que alcançam profundidades onde o intemperismo ainda 
não alcançou a rocha. 

Na superfície, as rochas do Grupo Canastra geralmente são observadas em afloramentos 
apresentando com cores de alteração esbranquiçadas e rosadas, até mesmo avermelhadas, 
decorrente da formação de óxidos de alumínio e ferro liberados da alteração dos minerais. 

Farias (1995) e Farias e Dardenne (1995) descrevem o Grupo Paranoá como uma sequência 
deposicional de ambiente marinho, subdividida em quatro megaciclos sedimentares, sendo dois 
primeiros ciclos transgressivos, um terceiro ciclo regressivo, com oscilações, e um último ciclo 
transgressivo (Figura 2.14 e Figura 2.15). 
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Figura 2.14: Coluna estratigráfica das sequências Grupo Paranoá, no Distrito Federal e áreas 
tipo (Modificado - FARIA, 1995). 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 74 003705-310RT-001-01 

 

Figura 2.15: Coluna estratigráfica do Grupo Canastra, no Distrito Federal (Modificado 
(Modificado de Dardenne, 2000 ; FARIA, 1995 e Pereira, 1992). 

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

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

c) Geologia da Área de Influência Direta – AID 

A AID do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques fica situada na bacia do ribeirão Taboca, 
bacia esta que possui vale bastante encaixado. Na área são observadas a Formação Córrego do 
Sansão (Paranoá 4 no mapa), pertencente ao Grupo Paranoá, e a Formação Serra do Landim, 
pertencente ao Grupo Canastra (Figura 2.16). 

A caracterização do Grupo Canastra, Formação Serra do Landim com estruturas e litotipos 
característicos não foi observada nos locais de reconhecimento da AID do parcelamento em 
questão. Constatou-se apenas solos, além de materiais detríticos lateríticos Terciário 
Quaternário (TQdl) que recobrem o contato Paranoá/Canastra, formando as superfícies de topos 
aplainados do tipo Chapada (residual da Chapada Brasília) (Figura 2.16). Nestas superfícies se 
observam solos do tipo Latossolos Vermelho –Amarelo, Cambissolo e Neossolo, além de 
horizonte plíntico em diversos locais. 
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O Grupo Paranoá é representado na AID por um metargilito com intercalações centimétricas 
regulares de metassiltitos, e quartzitos finos, da Formação Ribeirão Contagem que apresentam 
coloração cinza, amarelada, rosada ou avermelhada em função dos diferentes graus de 
intemperismo. As Foto 2.7 e Foto 2.8 a seguir apresentam as características litológicas das rochas 
presentes na AID do Parcelamento de solo Vila dos Bosques. 

 

Figura 2.16: Mapa Geológico da AID. 

Como dito anteriormente, não foram identificados alforamentos de rochas na AID do 
empreendimento, apenas a presença de solo. As fotos a seguir foram tiradas na AII do 
Parcelamento de solo Vila dos Bosques ou próximas à ela. 
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Foto 2.6: Afloramento do filito da Formação 
Serra do Landim em um local próximo à AII 

do empreendimento. 

Figura 2.17. Detalha da foliação do filito da 
Formação Serra do Landim mostrado na Foto 

2.6. 

  

Foto 2.7: Afloramento de metarritmito 
pertencente à Formação Córrego do Sanão 

presente região da bacia do córrego Taboca, 
na AII do empreendimento  

Foto 2.8: Detalhe da foliação do metarritmito 
da Fm Córrego do Sansão presente região da 

bacia do córrego Taboca, na AII do 
empreendimento  

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

A vegetação inibe bastante o desenvolvimento de processos erosivos. Todavia a ocupação sem 
orientação, quando acontece, possibilita o aparecimento de algumas situações de erosão, em 
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fase precoce, expondo litologias que formam parte do substrato, composto geralmente de solo 
de alteração e saprólito das rochas presentes. 

2.1.2.3 Geomorfologia 

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

a) Geomorfologia do Distrito Federal 

A caracterização geomorfológica de Novaes Pinto (1994), modificada por Carneiro (1999), 
reconhece para o Distrito Federal três macrounidades ou domínios geomorfológicos, que 
englobam 13 unidades. A Figura 2.18 a seguir apresenta as macrounidades ou domínios 
geomorfológicos do Distrito Federal: 

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

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

Região dissecada de vales são áreas fortemente entalhadas e dissecadas pelos formadores dos 
rios Paranoá, São Bartolomeu, Preto, Descoberto e outros. Esta região totaliza cerca de 35% do 
Distrito Federal. Os Vales Dissecados são condicionados por unidades impermeáveis de 
capacidade de infiltração restrita e maior potencial erosivo, conforme as litologias dos grupos 
Canastra, Araxá e algumas litologias do Grupo Paranoá. 
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Figura 2.18: Mapa de Compartimentos Geomorfológicos do Distrito Federal (CARNEIRO 1999). 
Obs.: Unidades descritas por NOVAES PINTO & CARNEIRO (1984); NOVAES PINTO (1986a, 1986b, 1986c e 1994), e 

posteriormente revisada e ampliada por CARNEIRO (1999). 

b) Geomorfologia da Área de Influência Direta – AII 

Na AII do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques foram identificados os compartimentos 
geomorfológicos de Região Dissecada de Vales e Região de Chapada. A Figura 2.19 apresenta os 
compartimentos geomorfológicos identificados na AII do parcelamento em tela. 

Dentro da região de chapada encontra-se a Chapada Brasília, que se estende ao sul e leste do 
Distrito Federal, sustentada pelos Quartzitos da Formação Serra da Meia Noite. Estas chapadas 
apresentam cobertura dominante, constituída de latossolos, cuja textura varia entre argilosa a 
arenosa, seguidos de cambissolos e solos lateríticos concrecionários (Foto 2.9 e Foto 2.10). 

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

Nos sopés são frequentes os depósitos de tálus, em colúvios, muitas vezes, cascalhentos, 
constituídos por concreções lateríticas e fragmentos de quartzo leitoso, amorfo, seixos de 
quartzito sub angulosos. 

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

A bacia do ribeirão Taboca encontra-se inserida na Superfície Dissecada do rio São Bartolomeu. 
Nesta superfície, o contraste entre os as unidades Quartizíticas do Grupo Paranoá e as rochas 
potencialmente mais friáveis do substrato geológico das Formações Ribeirão Contagem, Serra da 
Meia Noite e os Filitos pelito-carbonadados e pelito quartiziticos do Grupo Canastra acabam 
contribuindo para formação de estrutura de “quebra de relevo” acentuada e de lineamento de 
um relevo acidentado, constituído de cristas arredondadas e angulosas, ombreiras e encostas 
pedimentadas, recobertas por cobertura de cascalho autóctone, eluvial, constituído por 
concreções lateríticas, sílica amorfa e fragmentos de quartzo (Foto 2.9 e Foto 2.10). 

 

Figura 2.19: Mapa geomorfológico da AII do empreendimento Vila dos Bosques. 
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Foto 2.9: Cascalho laterítico presente em 
uma estrada na AII do empreendimento 

(UTM 200.233,37/ 8.244.290,06). 

Foto 2.10: Detalhe do aspecto da concreção 
lateríticas que sustenta as bordas de 
chapada, amostra coletada na AII do 

empreendimento. 

 

c) Geomorfologia da Área de Influência Direta – AID 

A AID do empreendimento é composta em sua maior parte por região dissecada de vales, com 
pequenas porções em região de chapada (Figura 2.20). As Foto 2.11, Foto 2.12 e Foto 2.14 
demonstram o relevo acentuado característico da região dissecada de vales, enquanto a Foto 
2.13 a parte oeste da área, onde está presente a região de chapada. 
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Figura 2.20: Mapa geomorfológico da AID. 

 

  

Foto 2.11: Vista geral do aumento de 
declividade presente na AID do 

empreendimento. 

Foto 2.12: Vista geral da AID do 
parecelamento. 
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Foto 2.13: Vista da estrada que corta o limite 
da AID do empreendimento, à direita. 

Foto 2.14: Vista da AID do empreendimento. 

2.1.2.4 Declividade 

Com relação à declividade, o mapa da AII foi elaborado a partir das curvas de nível de 5 em 5 
metros extraídas do geoportal. Já os mapas da AID e ADA foram obtidos por meio de interpolação 
de curvas de nível de 1 em 1 metro extraídas do levantamento topográfico realizado na área. 

Na Área de Influência Direta (AII), conforme observado na Tabela 2.8 e Figura 2.21, existe o 
predomínio de declividades que variam de 5-20%, ocupando aproximadamente 40,98% da área 
(748,85 ha), seguida de declividades ≥ 30% com 31,60% (577,46 ha), além de 20-29% com 17,19% 
(314,14 ha) e 0-5% com 10,23% (186,84 ha) da área total do empreendimento. 

Tabela 2.8: Declividades na AII. 

Declividade Área (ha) % 

0% - 5% 186,8480 10,23 

5% - 20% 748,8554 40,98 

20% - 29% 314,1370 17,19 

Maior ou igual a 30% 577,4635 31,60 

Total 1827,30 100 
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Figura 2.21: Mapa de declividade na AII do Empreendimento a partir de curvas de nível com 
espaçamento de 5m em 5m. 

A AID do empreendimento possui 21,99 ha de área com declividade variando entre 0 a acima de 
30% (Figura 2.22 e Tabela 2.9). 7,12% da área apresenta declividade entre 0 a 5%, o que 
representa 1,57 ha; 28,20% de área com declividade de 5 a 20%, o que representa 
aproximadamente cerca de 6,2 ha; 23,43% com declividade de 20 – 29%, o que consiste em cerca 
de 5,15 ha; e 41,25% da área com declividade ≥30%, o que representa 9,07 ha (Tabela 2.9).  

Muito importante ressaltar que apenas as áreas com declividade na faixa de 0 a 29,9% serão 
passíveis de ocupação. Não serão ocupadas as áreas com declividades de 30% ou superior, tendo 
em vista que áreas com tais declividades apresentam restrições do ponto de vista urbanístico e 
ambiental: de acordo com a Lei 6.766/79, não é permitido o parcelamento, salvo se atendidas 
exigências específicas das autoridades competentes.  

Tabela 2.9: Declividades na AID. 

Declividade Área (ha) % 

0% - 5% 1,5651 7,12 

5% - 20% 6,2011 28,20 

20% - 29% 5,1529 23,43 

Maior ou igual a 30% 9,0690 41,25 

Total 21,9880 100,00% 
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Figura 2.22: Declividade na AID do Empreendimento, com levantamento topográfico com 
curvas de nível de 1 m de espaçamento. 

Na área a ser parcelada (ADA), conforme observado na Figura 2.23 e Tabela 2.10, existe o 
predomínio de declividades acima de 30%, ocupando aproximadamente 41,25% da área (9,07 
ha). Áreas com declividade na faixa de 0-5% correspondem a 7,12% (1,57 ha), áreas com 
declividade 5-20% correspondem a 28,20% da área (6,2 ha)e 20-29% respondem por 23,43% 
(5,15 ha). Nota-se que mais de 40% da ADA é composta por declividades acima de 30%. 
Entretanto, é importante observar que a maior parte desta área está contida na RPPN proposta. 
Além disso, áreas com esta declividade dentro dos lotes propostos não serão ocupadas.  

Tabela 2.10: Declividades na área a ser parcelada (ADA). 

Declividade Área (ha) % 

0 - 5% 1,5651 7,1178 

5 - 20% 6,2011 28,2022 

20 – 29% 5,1529 23,4349 

≥30% 9,0690 41,2451 

TOTAL 5,17 100,00% 
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Figura 2.23: Declividade na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

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

d) Dinâmicas do relevo 

O ambiente estudado apresenta suas características morfoestruturais preservadas na maior 
parte da AID, principalmente devido a vegetação preservada. São observadas algumas grotas 
bastante escavadas em razão da altas declividades presentes (Foto 2.15, Foto 2.16 e Foto 2.17) 
e um local de onde foi retirado material (Foto 2.18). Estes locais são mais sensíveis 
geomorfologicamente e devem ter cuidado especial durante a instalação do empreendimento. 

Trata-se de uma área estável em sua grande maioria do ponto de visto geomorfológico tendo em 
vista a vegetação presente (Foto 2.17 e Foto 2.12). 
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Foto 2.15: Grota escavada na AID do 
empreendimento. 

Foto 2.16: Outro exemplo de grota escavada 
presente na AID do parcelamento. 

  

Foto 2.17: Grota menos pouco escavada em 
meio a vegetação na AID do 

empreendimento. 

Foto 2.18: Local na AID onde foi retirado 
material, deixando uma cava com perfil de 

solo. 

2.1.2.5 Reservas Hídricas Subterrâneas 

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

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

2.1.2.6 Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico nas áreas de influência direta e indireta apresentam dois 
domínios bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas subterrâneas profundas. As 
águas subterrâneas rasas estão contidas no manto de cobertura, que recobre as rochas 
metamórficas, as quais integram o domínio das águas subterrâneas profundas, armazenando-as 
e transmitindo-as (Tabela 2.11).  

Tabela 2.11: Resumo da classificação dos Domínios, Sistemas/Subsistemas aquíferos do DF, com 
respectivas vazões médias. 

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

Aquíferos do Domínio Poroso (Águas Subterrâneas Rasas) 

Sistemas P1, P2 e P4 < 800 

Aquíferos do Domínio Fraturado (Água Subterrâneas Profundas) 

Sistema Paranoá 

Subsistema S/A 12.500 

Subsistema A 4.000 

Subsistema Q3/R3 12.000 

Subsistema R4 6.000 

Subsistema PPC 9.000 

Sistema Canastra 

Subsistema F 7.500 

Subsistema F/Q/M 33.000 

Sistema Bambuí 5.500 

Sistema Araxá 3.000 

Em vermelho estão os aquíferos que ocorrem na área estudada. 

a) Hidrogeologia da Área de Influência Indireta – AII 

A hidrogeologia do Distrito Federal foi caracterizada por Campos (2004) tendo em vista os quatro 
conjuntos litológicos distintos que compõem o contexto geológico regional do DF: os grupos 
Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí, bem como suas respectivas coberturas de solos residuais ou 
coluvionares (Figura 2.24). 
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Assim, as condições impostas pelos aspectos particulares e regionais desse arcabouço geológico 
propiciam o reconhecimento de dois grandes grupos de aquíferos, que correspondem ao 
Domínio Aquífero Poroso e o Domínio Aquífero Fraturado. 

 

Figura 2.24: Domínios hidrogeológicos da AII. 

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

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

Este domínio está associado ao manto de intemperismo, ocorrendo em quatro diferentes 
sistemas de aquíferos encontrados na área de influência indireta do parcelamento: P1, P2, P3 e 
P4. Campos & Freitas-Silva (1999) classificam este sistema aquíferos baseados em sua espessura 
e permeabilidade de acordo com a Tabela 2.12 abaixo. 
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Tabela 2.12: Características dos aquíferos do Domínio Poroso no DF. 

Sistema 
aquífero 
(domínio 
poroso) 

Condutividade 
hidráulica 

Transmissividade Espessura Tipos de solo 

P1 Elevada Elevada > 5m 
Latossolos arenosos e 

Areias quartzosas 

P2 Moderada Elevada > 5m Latossolos argilosos 

P3 Mediana Mediana > 5m 
Plintossolos e 

Latossolos argilosos 

P4 Baixa Baixa 0,5 – 2,5m Cambissolos e litólicos 

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

Estes aquíferos podem se comportar como aquíferos livres ou confinados, todavia de extensão 
lateral variável. São fortemente anisotrópicos e heterogêneos, compondo o sistema de águas 
subterrâneas profundas. O fator que controla a condutividade hidráulica dos aquíferos desse 
domínio é a densidade e a interligação das descontinuidades do corpo rochoso. 

São alcançados por meio de poços tubulares profundos e apresentam vazões que variam de zero 
até valores superiores a 100.000 l/h, estando a média de vazões, todavia, situada entre os 5.000 
e 12.000 l/h. 

b) Hidrogeologia da Área de Influência Direta – AID 

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

Este sistema de aquífero foi identificado nos meios geológicos não consolidados (basicamente as 
coberturas Terciário-Quaternária – TQdl), caracterizados por coberturas pedogenizadas, 
formadas por Cambissolo, Argissolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo. 

Na AID, ocorrem os domínios Poroso do Sistema P1, P2 e P4 e o domínio Fraturado do Sistema 
Canastra, Subsistema F, e Sistemas Paranoá, Subsistema Paranoá 4 (Formação Ribeirão 
Contagem) (Figura 2.25 e Tabela 2.13). 

A formação Córrego do Sansão, sobreposta à Formação Ribeirão Contagem, é representada por 
um metarritmito argiloso homogêneo, metalamitos e quartzitos finos, dispostos em 
intercalações bastante regulares, em espessuras na ordem de 1 a3 cm. Apresentam cor cinza, 
amarela ou vermelha em função dos diferentes graus de intemperismo. Raros bancos 
decimétricos a métricos de metassiltitos maciços amarelados ou rosados e de quartzitos finos, 
feldspáticos e rosados ocorrem localmente, quebrando a regularidade das camadas rítmicas 
centimétricas. A distinção do metarritmito argiloso da Formação Córrego o Sansão dos demais 
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ritmitos conhecidos no Grupo Paranoá se dá pela maior proporção de material pelítico e pela 
pequena espessura dos níveis arenosos dessa unidade. 

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

 

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

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

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

Quanto à questão de risco de interferência no processo natural de recarga dos aquíferos, tem-se 
que, no que reporta ao Domínio Poroso, as zonas de recarga fazem parte da área de estudo, 
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portanto isto deve ser levado em conta na implantação do parcelamento. No caso do Domínio 
Fraturado, a área em questão representa muito pouco em termos territoriais, não havendo 
forma de se ter prejuízo relevantes para os aquíferos desse domínio. 

Tabela 2.13: Resumo da classificação dos Domínios, Sistemas/Subsistemas aquíferos da AID, com 
respectivas vazões médias. 

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

Aquíferos do Domínio Poroso (Águas Subterrâneas Rasas) 

Sistemas P1, P2 e P4 < 800 

Aquíferos do Domínio Fraturado (Água Subterrâneas Profundas) 

Sistema Paranoá 

Subsistema R4 6.000 

Sistema Canastra 

Subsistema F 7.500 

As Foto 2.19 e Foto 2.20  mostram dois locais de ocorrência de água superficial próximas ao limite 
da AID verificados em campo.  

 

Foto 2.19: Córrego localizado próximo ao 
limite oeste da AID do parcelmento. 

 

Foto 2.20: Córrego próximo ao limite 
nordeste da AID do empreendimento. 

c) Condições de Recarga 

As áreas de recarga dos aquíferos presentes na área do empreendimento e imediações são 
formadas pelos terrenos sobrepostos a estes, cuja característica hidrogeológica pode ser 
considerada pouco eficiente, por se tratar, em sua maioria, de cambissolos com baixa capacidade 
de retenção específica, e baixa capacidade de infiltração. Por outro lado, a presença de latossolos 
e argissolos na porção central e nordeste da bacia contribuem para a sua recarga pois estes solos 
apresentam capacidades de retenção e infiltração maiores. Outro fator que influencia o potencial 
de recarga desses aquíferos é o relevo, que se apresenta em padrão fortemente ondulado em 
locais próximos a calha do ribeirão Taboca e mais planificado em uma região próxima à AID do 
empreendimento e em regiões nas bordas da bacia. O Cambissolo e o relevo fortemente 
ondulado proporcionam aumento do escoamento superficial e consequente diminuição da taxa 
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de infiltração, diferentemente do relevo plano e demais solos presentes que proporcionam boas 
condições de recarga. 

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

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

• Número de poços compatíveis com cada sistema aquífero, onde não é aconselhável uma 
densidade muito elevada para aquela área; e 

• Observar os valores máximos de bombeamento que não coloque os aquíferos em risco de 
exaustão (vazões de segurança). 

O bombeamento de vazões superiores àquelas definidas pela segurança, certamente causará 
danos aos aquíferos, inclusive com risco de exaustão total dos sistemas fraturados. Foram 
identificados a partir dos dados disponíveis pelo SIAGAS-CPRM, 10 poços tubulares profundos 
cadastrados, presentes na AII (Figura 2.26). Na AID, não foram encontrados poços tubulares 
profundos cadastrados.  

 

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



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 93 003705-310RT-001-01 

Tabela 2.14. Comportamento dos níveis estático e dinâmico e respectivas vazões de poços 
tubulares profundos na AII. 

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

01 SÃO SEBASTIÃO-DF 39,36 6,8 7,33 201582,75 8243797,5 

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

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

04 PARANOÁ-DF 0 0 2 200724,5625 8245632 

05 BRASÍLIA-DF 51 20 5 198809,5313 8244099 

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

07 RA PARANOÁ-DF 53 32 3 201074,0156 8246221 

08 BRASÍLIA-DF 0 0 0 200705,0156 8244862,5 

09 RA PARANOÁ-DF 0 0 2 201199,2344 8245761 

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

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

d) Qualidade da Água Subterrânea 

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

De acordo com Joko (2002) as águas subterrâneas do sistema de abastecimento de São Sebastião 
podem ser classificadas com como bicarbonatadas cálcicas. Além disso, nos ânions  há o domínio 
dos bicarbonatos, seguidos pelos carbonatos. Ocorrem proporções muito baixas de cloreto e 
sulfatos (menor do que 10%). Em relação aos cátions, predomínio o cálcio com 70% de 
concentração seguido pelo magnésio (14% de concentração). Por fim, análises das concentrações 
de nitrato, sulfato, fosfato e cloretos não apresentaram indícios de contaminação do aquífero. O 
estudo ainda ressalta que a variação sazonal climática afeta apenas as concentrações, não afeta 
suas proporções relativas (Figura 2.27). 
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Figura 2.27. Diagrama Piper de classificação das águas subterrâneas de São Sebastião (retirado 
de Santos e Matos, 2006) 

2.1.2.7 Pedologia 

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

a) Solos da Área de Influência Indireta – AII 

Os solos do Distrito Federal são tipicamente solos desenvolvidos no bioma Cerrado. A melhor 
fonte de informações sobre eles é o trabalho realizado pelo Serviço Nacional de Levantamento 
de Solos da EMBRAPA, o qual produziu o mapa pedológico do DF, na escala 1:100.000. A partir 
do trabalho citado, identificou-se que a região do Distrito Federal possui três classes de solos 
predominantes: Latossolo Vermelho-Escuro (LE), Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) e Cambissolo 
(Cb), os quais em conjunto correspondem a 85,49% do território do Distrito Federal (MARTINS e 
BAPTISTA, 1998) (Figura 2.28). 

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

Todas as outras classes presentes no DF ocupam 9,06% do total, sendo representadas por: 
Podzólicos (4,09%); Brunizens Avermelhados (0,09%); Solos Aluviais (0,19%); Solos Hidromórficos 
Indiscriminados (4,16%); Areias Quartzosas (0,53%). O restante da área é representado por 
superfície aquática e áreas urbanas (5,45%) (MARTINS, 1998). De acordo com a classificação de 
solos da EMBRAPA (2004), os principais solos do Distrito Federal sofreram mudanças, foram 
inseridos em novas classes, com exceção da Classe dos Cambissolos e Latossolo Vermelho-
Amarelo. 
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As demais classes foram reclassificadas, segundo a EMBRAPA (2004) como: Latossolo Vermelho-
Escuro em Latossolo Vermelho, os solos Podzólicos podem ser enquadrados em várias novas 
classes, como: Alissolos, Argissolos, Luvissolos, Nitossolos e Plintossolos; dependendo de 
características específicas para discriminá-los entre estas classes. Os Solos Brunizens pertencem 
à classificação dos Chernossolos. A Terra Roxa Estruturada Similar pertence à Classe dos 
Nitossolos, os Solos Aluviais e as Areias Quartzosas pertencem à Classe dos Neossolos Fluvicos e 
Quartzarênico respectivamente, e os Solos Hidromóficos aos Gleissolos. Na figura a seguir, 
encontra-se o mapa de solos do Distrito Federal com a reclassificação das classes de solos 
segundo a EMBRAPA (2005). 

 

Figura 2.28: Mapa de solos do Distrito Federal na escala de 1:100.000, com indicação das 
classes de solo. 

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

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

As três classes presentes na AII do parcelamento de solo Vila dos Bosques são o Cambissolo, 
Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho-Amarelo (Figura 2.29).  

Os Latossolos constituem as classes de solo que dominam os ambientas das Chapadas. São solos 
maduros, cuja textura varia entre argilosa a arenosa, geralmente seguidos de cambissolos e solos 
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lateríticos concrecionários, na medida que seu perfil se torna mais delgado. Carneiro (1999) 
classifica este tipo de solo apenas como “Latossolos”, na Classificação de Materiais Naturais de 
Construção que, em geral apresenta textura variando entre Argilosa-Siltosa até Argilo-Siltosa. 

Na classificação da EMBRAPA (1978), os latossolos são descritos como solos plenamente 
desenvolvidos, caracterizados como solos minerais, não hidromórficos, formados por uma 
mistura de óxidos de ferro e/ou alumínio, com argilominerais de baixa capacidade de troca 
catiônica, presentes em áreas de relevo plano a suave ondulado, com profundidade acentuada. 
Em geral bem drenados e com sequência de horizontes A, B, C pouco diferenciados. No horizonte 
B latossólico, os teores de argila permanecem constantes ao longo do perfil ou aumentam 
levemente sem, contudo, configurar um horizonte B textural. Os componentes granulométricos 
principais são argila e areia, com argila variando entre 15 e 80% e a areia, entre 10 a 20%. 

Em condições naturais, os latossolos são solos de boa resistência a processos erosivos. A 
densidade aparente da maioria desses solos é baixa sob vegetação nativa. No entanto, podem 
mesmo ser compactados com uso inadequado de máquinas agrícolas, ou pisoteio excessivo dos 
animais após o desmatamento. Com a redução de sua permeabilidade torna-se altamente 
susceptível à erosão. 

Os argissolos vermelho-amarelos apresentam horizontes A, Bt e C individualizados, com 
transições evidentes entre A e Bt e graduais entre Bt e C (Empraba, 2004). Sua característica 
determinante é o horizonte Bt apresentar um gradiente textural mais argiloso do que o horizonte 
A. As espssuras dos seus horizontes variam, mas são, em média, menores do que 50 cm. Estes 
solos apresentam textura argilosa e média, são bem drenados e moderadamente porosos. São 
encontrados em relevos movimentados (ondulado e forte ondulado) e, em razão disto, possuem 
elevada suscetibilidade à erosão. 

Por outro lado, o classe do Cambissolo é constituída por solos pouco desenvolvidos em que a 
característica marcante é a presença do horizonte B câmbico (Bi), em que estão presentes alguns 
minerais primários facilmente intemperizáveis (Empraba, 2004). Sua espessura é sempre menor 
do que 70 cm, as transições entre os seus horizontes são abruptas e evidentes e apresenta 
saprólito com grande espessura. 
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Figura 2.29: Mapa pedológico da AII do parcelamento. 

b) Solos da Área de Influência Direta – AID 

Foram identificadas com base no levantamento de campo na AID do parcelamento as classes 
pedológicas dos Cambissolo, Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho-Amarelo(Figura 
2.30). 
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Figura 2.30: Mapa pedológico da AID. 

O Argissolo Vermelho-Amarelo na parte leste e noroeste da AID do empreendimento. A Foto 2.21 
apresenta um perfil deste solo, no qual observa-se a presença de um saprólito bastante espesso, 
horizontes A e B pouco espessos com transição abrupta e presença de cascalho sobre o horizonte 
A. Trata-se de um local com relevo ondulado onde foi retirado material, como pode ser 
observado na foto. 

Os Cambissolos e Neossolos Litólicos constituem as classes que predominam sobre a Unidade de 
Dissecação do rio São Bartolomeu e consequentemente na bacia do ribeirão Taboca. 
Representam as associações de solos câmbicos cascalhentos, com textura predominantemente 
descrita como pedregulhos areno-siltoso.  

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

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

A presença do óxido de ferro nestes horizontes propicia a formação de concreções, horizontes 
concrecionários e até mesmo carapaças lateríticas de grande resistência aos processos erosivos 
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(Foto 2.22). Porém em situação distinta dessa condição apresentam-se altamente susceptíveis à 
erosão. 

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

O Latossolo Vermelho-Amarelo é encontrado nos locais onde o relevo é mais suave, 
principalmente em uma região no centro da AID. Nesta área não foram observados perfis desta 
classe, mas se notou que há uma vegetação densa (Foto 2.23). 

  

Foto 2.21: Perfil de Argissolo Vermelho-
Amarelo na parte leste da AID. Nota-se que o 

saprólito é bastante espesso. 

Foto 2.22: Local onde há a presença de 
cambissolo na borda de uma estrada na AID 

do empreendimento. 

 

Foto 2.23. Local na AID do empreendimento onde há a presença de Latossolo Vermelho-
Amarelo. 
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2.1.2.8 Aspectos geotécnicos 

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

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

 

Figura 2.31: Perfil de Intemperismo para Regiões Tropicais. Retirado de Vaz (1996). 

A AID do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques, de maneira geral, não apresenta riscos 
de degradação por processos erosivos decorrentes da ocupação relevantes. Trata-se de uma área 
com topografia plana a ondulada com vegetação bastante preservada, o que contribuí para a 
estabilidade geotécnica da área. É possível observar alguns focos erosivos próximos à estrada de 
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terra que corta a AID (Foto 2.24) e uma erosão relevante no local da Foto 2.21, onde foi retirado 
material (Foto 2.25). Além disso, o local apresenta altas declividades e dreangens encaixadas, 
que podem originar focos erosivos caso as áreas de proteção não sejam respeitadas no momento 
da implantação do empreendimento.  

  

Foto 2.24: Foco erosivo na borda da estrada 
de terra que corta a AID do 

empreendimento. 

Foto 2.25: Outra visão do local onde foi 
retirado material e apresenta-se como um 

foco erosivo. 

2.1.2.9 Susceptibilidade erosiva 

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

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

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

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

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

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

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

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

A estruturação e a geração dos mapas foram efetuadas utilizando o software de 
geoprocessamento e classes foram determinadas a partir da consideração da susceptibilidade 
erosiva a ser avaliada e do risco erosivo no seu estado natural. As definições dos pesos foram 
montadas  conforme as tabelas a seguir a partir dos dados dos respectivos mapas do 
empreendimento. 

a) Suscetibilidade erosiva da AII 

A Tabela 2.15 apresenta os tipos de solo erodibilidadeencontrados na AII do empreendimento e 
seus respectivos graus de erodibilidade. A Tabela 2.16 detalha as classes de declividade e seus 
respectivos graus de suscetibilidade. Na Tabela 2.17 encontra-se o cruzamento dos solos com as 
declividades, o que gera o mapa de suscetibilidade erosiva. Em seguida, a Tabela 2.18 contém as 
classes de uso de solo presentes na AII e suas respectivas classes. Por fim, a Tabela 2.19 apresenta 
a tabulação cruzada entre os três planos de informação na AID do parcelamento de solo Vila dos 
Bosques.  

Tabela 2.15: Classe de solos na AID do Parcelamento de solo Vila dos Bosques 

Unidades Pedológicas Grau de Erodibilidade 

Latossolo Vermelho-Amarelo III - Médio 

Argissolo Vermelho-Amarelo IV - Forte 

Cambissolo IV - Forte 

Tabela 2.16: Classe de declividade na AID do Parcelamento de solo Vila dos Bosques. 

Declividade (%) Relevo Grau de Susceptibilidade 

0 – 5 Plano I – Muito Fraca 

5 – 10 Suave-Ondulado II – Fraca 

10 – 20 Ondulado III – Média 

20-29,9 Ondulado IV - Forte 

≥ 30 Forte-Ondulado V - Muito Forte 
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Tabela 2.17. Cruzamento dos dados de pedologia e declividade para a elaboração do mapa de 
suscetibilidade erosiva. 

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

Er
o

d
ib

ili
d

ad
e

 1 V V V IV IV 

2 V V IV IV III 

3 V IV IV III II 

4 IV IV III II I 

5 IV III II I I 

Tabela 2.18: Classe de uso do solo na AID do Parcelamento de solo Vila dos Bosques. 

Uso e Ocupação Classes 

Espelho d’água, áreas construídas e sistemas 
viários 

V – Muito Fraco 

Formação Florestal, formação savânica IV - Fraco 

Formação campestre III - Médio 

Locais onde há a presença de agricultura II - Forte 

Área Antropizada, área degradada ou com solo 
exposto 

I – Muito Forte 

Tabela 2.19: Tabulação cruzada entre os três planos de informação na AID do parcelamento de 
solo Vila dos Bosques. 

Soma dos Pesos Classe 

0 – 1,89 Muito Baixo 

1,89 – 2,49 Baixo 

2,49 – 2,79 Moderado 

2,79 – 3,04 Alto 

3,04 – 4,2 Muito Alto 

O mapa de suscetibilidade erosiva da AII do parcelamento Vila dos Bosques é apresentado na 
Figura 2.32 e a percentagem de cada classe na Tabela 2.20. A AII é composta, em sua maioria, 
pela classe moderadamente suscetível (38,64%; 706 ha), seguida pela classe pouco suscetível 
(32,62%; 596 ha) e muito suscetível (22,48%; 410 há). 

Tabela 2.20: Suscetibilidade erosiva da AII do empreendimento. 

Susceptibilidade Área (ha) % 

I – Extremamente suscetível 8,504 0,465 

II – Muito suscetível 410,722 22,477 

III – Moderadamente suscetível 706,016 38,637 

IV – Pouco suscetível 596,084 32,621 

V – Pouco a não suscetível 105,977 5,800 

TOTAL 1827,3039 100 
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Figura 2.32: Mapa de Susceptibilidade erosiva da AII do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos 
Bosques. 

b) Sucetibilidade Erosiva e Potencial à Erosão Laminar da AID 

Na AID há predomínio de susceptibilidade moderadamente suscetível com aproximadamente 
48,89% da área, com 10,75 ha e em menor proporção com nível de susceptibilidade pouco 
suscetível com 23,35% e 5,13 ha, seguido de muito suscetível com 20,17% e 4,44 ha (Tabela 2.21 
e Figura 2.34) e pouco a não suscetível com 7,44% e 1,64 ha. A predominância de áreas 
moderadamente suscetíveis ocorre principalmente em locais com declividade de 10-29,9%, 
enquanto nos locais muito suscetíveis a declividade predominante é acima de 30%. 

O mapa de potencial a erosão laminar demonstra que a área possui baixo potencial a erosão 
laminar quase em sua totalidade (99,99%) representando 21,99 ha (Figura 2.34 e Tabela 2.22). 
Isso ocorre porque as áreas com declividades mais acentuadas possuem vegetação densa, 
classificada como Formação Florestal (Classe IV – Fraco). Entretanto, toda a área deve ser bem 
monitorada durante a implantação do ambiente. Não há nenhum óbice para a implantação do 
empreendimento do ponto de vista da suscetibilidade ou potencial erosivos.  
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Figura 2.33: Mapa de suscetibilidade erosiva da AID do empreendimento. 

Tabela 2.21: Susceptibilidade erosiva da AID. 

Susceptibilidade Área (ha) % 

I – Extremamente suscetível 0,0322 0,1463 

II – Muito suscetível 4,4357 20,1730 

III – Moderadamente suscetível 10,7500 48,8903 

IV – Pouco suscetível 5,1343 23,3502 

V – Pouco a não suscetível 1,6360 7,4402 

TOTAL 21,9881 100,00% 
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Figura 2.34: Potencial a erosão laminar da AID do empreendimento. 

Tabela 2.22. Potencial a erosão laminar da AID do empreendimento Vila dos Bosques. 

Potencial a erosão laminar Área (ha) % 

I – Alto potencial 0,00000 0,00000 

II – Médio potenciall 0,00140 0,00637 

III – Baixo potencial 21,98670 99,99363 

TOTAL 21,9881 100,00% 

c) Sucetibilidade Erosiva e Potencial à Erosão Laminar da ADA 

Na maior parte da Área a ser parcelada (ADA) há predomínio de susceptibilidade 
moderadamente suscetível, totalizando 48,89% e 10,75 ha. Em seguida, áreas pouco suscetíveis 
compõem 23,35% (5,13 ha), muito suscetíveis 20,17% (4,44 ha) e pouco a não suscetíveis com 
7,44%, o que representa 1,64 ha (Figura 2.35 e Tabela 2.23). Em relação ao potencial a erosão 
laminar, a ADA também apresenta predomínio de baixo potencial com 99,99% (21,99 ha) (Figura 
2.36 e Tabela 2.24). Estas informações demonstram que não há restrições quanto à implantação 
do empreendimento em relação ao potencial/suscetibilidade erosivos. Mesmo assim, é 
importante que seja feito um bom dimensionamento das obras e que sejam aplicadas as 
melhorias técnicas de engenharia na implantação como forma de evitar o surgimento de 
processos erosivos no local. 
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Figura 2.35: Mapa de Susceptibilidade erosiva da ADA do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos 
Bosques. 

Tabela 2.23: Susceptibilidade erosiva da ADA. 

Susceptibilidade Área (ha) % 

I – Extremamente suscetível 0,0335 0,1524 

II – Muito suscetível 4,5476 20,6822 

III – Moderadamente suscetível 10,7895 49,0699 

IV – Pouco suscetível 5,1148 23,2615 

V – Pouco a não suscetível 1,5027 6,8339 

TOTAL 21,9881 100,00% 

Tabela 2.24. Potencial a erosão laminar da ADA do parcelamento Vila dos Bosques. 

Potencial a erosão laminar Área (ha) % 

I – Alto potencial 0,0000 0,0000 

II – Médio potenciall 0,0018 0,0081 

III – Baixo potencial 21,9863 99,9919 

TOTAL 21,9881 100,00% 
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Figura 2.36: Mapa de potencial a erosão laminar da Área a ser parcelada (ADA) do 
parcelamento Vila dos Bosques. 

2.1.2.10 Espeleologia 

a) Potencialidade de ocorrência de cavernas 

Para avaliar a possibilidade de existência de cavernas na área do empreendiment, foi levada em 
conta o mapeamento do ICMBio sobre o Potencial de Existência de Cavernas (Tabela 2.25) e a 
existência de outras cavernas já conhecidas.  

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

Tabela 2.25: Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com a 
litologia. 

Litotipo Grau de potencialidade 

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

Muito Alto 

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga. Alto 
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Litotipo Grau de potencialidade 

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

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

Médio 

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

Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita, Metachert, 
Migmatito, Monzogranito, Olivina gabro, Ortoanfibolito, Sienito, 

Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos. 

Baixo 

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

Ocorrência Improvável 

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

O mapa com as informações do ICMBio mostrando cavernas cadastradas em um raio de 10 km 
da AII, é apresentado na Figura 2.37. 

 

Figura 2.37: Cavernas cadastradas no ICMBio. 
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Tabela 2.26: Cavernas a localizadas num raio de até 10,0 km a partir do empreendimento. 

Nome Município Localidade 
Distância do 

Empreendimento 

UTM 

X Y 

Toca da Mata da 
Anta 

Brasília São Sebastião 0,24 km 199.489 8.244.737 

Gruta do Volks 
Clube 

Brasília 
Córrego 

Forquilha da 
Taboca 

1,51 km 199.002 8.242.979 

Na bacia do ribeirão Taboca, que possui médio/grande potencial para ocorrência de cavernas, 
foram localizadas cavidades cadastradas no CANIE, conforme mostrado na Figura 2.38. Estas 
estão localizadas cerca de 0,24 km (Toca da Mata da Anta) e 1,51 km (Gruta do Volks Clube) do 
empreendimento, a noroeste (Tabela 2.26). 

 

Figura 2.38: Potencial de ocorrência de cavernas na AII. 

b) Pesquisa de cavernas na AID 

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



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 111 003705-310RT-001-01 

Não foram identificadas cavidades naturais durante o trabalho de campo. Isto se deve em razão 
da pouco quantidade de afloramentos rochosos na área.  

2.1.2.11 Estudo para Distinção de Curso d’água Iintermitente e Canal Natural de Escoamento 
Superficial e Definição das Faixas Marginais de Proteção 

O estudo do meio ambiente tem por objetivo a obtenção de informações de abrangência regional 
e local relativas aos processos físicos e bióticos atuantes na esfera dos elementos formadores da 
paisagem, de modo a permitir uma avaliação da capacidade de suporte do meio frente às 
intervenções previstas na implantação de empreendimentos. 

Neste contexto, a avaliação dos aspectos físicos e bióticos visa compreender o entendimento das 
características dos solos, a formação do relevo, os tipos de cobertura vegetal e suas 
fitofisionomias, e a integração destas variáveis com os recursos hídricos. 

a) Objetivos Específicos 

O desenvolvimento deste tópico está fundamentado nas diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 

30.315/2009, portanto, os objetivos são: 

• Distinguir curso d’água intermitente e canal natural de escoamento superficial, 
constatando se o escoamento está relacionado a uma nascente intermitente ou se a 

água que escoa temporariamente no canal é apenas uma resposta direta à precipitação 

pluviométrica; 

• Definir as faixas marginais de proteção (áreas não edificáveis), caso seja confirmada a 

função do canal em escoar apenas água da precipitação pluviométrica direta sem a 

contribuição da água subterrânea (água de nascentes ou olhos d’água). 

b) Legislação Aplicável 

No que tange a legislação aplicável, cabe destacar o Decreto nº 30.315/2009, que determina a 
apresentação de Relatório Ambiental com o fim de distinguir curso d’água intermitente e canal 
natural de escoamento superficial e de definir a faixa marginal de proteção (não edificável). Para 
efeito deste decreto, seu Art. 2º traz as seguintes definições: 

“I - curso d’água (sin. Rio): denominação para fluxos de água em canal natural para 
drenagem de uma bacia hidrográfica, tais como: boqueirão, rio, ribeirão ou córrego, onde 

é aplicável o regime jurídico de Áreas de Preservação Permanente - APP em faixa marginal, 

medida a partir no nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima 

estabelecida na Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002; 

II - curso d’água perene: canal natural para drenagem de uma bacia hidrográfica que 
contém água durante todo o tempo, ou seja, o lençol subterrâneo (freático) mantém uma 

alimentação contínua e o escoamento de água não é interrompido; 
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III - curso d’água intermitente: canal natural para drenagem de uma bacia hidrográfica pelo 

qual a água escoa temporariamente (por exemplo, sazonalmente), ou seja, o escoamento 

cessa e o leito fluvial fica seco durante a época da estiagem; 

(...) 

VII - nascente ou olho d’água (sin. Fonte): local na superfície do terreno onde brota 

naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea, ou seja, local onde 

se verifica o aparecimento de água por afloramento do lençol freático; 

(...) 

XIII - sulco (sin. Microcanal): são incisões que se formam nos solos, em função do 

escoamento superficial concentrado. As ravinas são um tipo de sulco onde se concentram 

as águas das chuvas à procura do caminho de maior declividade; 

XIV - ravina: sulco que se forma nas encostas provocado pela ação erosiva das águas de 

escoamento superficial concentrado; 

(...) 

XVIII - canal natural de escoamento superficial: sulco ou ravina que ocorre em uma 

determinada bacia contribuinte, onde não há presença de nascentes perene ou 

intermitente, e onde prepondera o escoamento superficial concentrado das águas de chuva; 

durante e logo após, o período de precipitação; 

(...) 

XXIV - faixa marginal de proteção (área buffer): faixa de terras emersas ou firmes que 

ladeiam ou circundam um canal natural de escoamento superficial.” 

Já em seu Art. 3º, este decreto define: 

“A diferenciação entre curso d’água intermitente e canal natural de escoamento superficial 
de água de precipitação pluviométrica, e a definição da faixa marginal de proteção deverão 

ser feitas obrigatoriamente por Relatório Ambiental a ser avaliado pelo órgão licenciador 

competente.” 

Portanto, segundo o decreto supracitado, as faixas marginais de proteção dos canais naturais de 
escoamento superficial de precipitação pluviométrica são áreas não edificáveis, devendo ter seu 
afastamento medido a partir do eixo do canal natural conforme preconizado. Em adição, a faixa 
marginal de proteção poderá apresentar afastamento lateral variável ao longo de sua extensão 
por consequência das características físicas e bióticas estudadas. 

Finalmente, o referido decreto menciona que a faixa marginal de proteção poderá ser edificada 
somente nas mesmas condições em que nas Áreas de Preservação Permanente. Já os canais 
naturais onde forem identificadas nascentes ou olhos d’água em qualquer estação do ano, estes 
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serão classificados como cursos d’água e, portanto, seguirão os parâmetros e limites das Áreas 
de Preservação Permanente – APP definidos pelo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012) e na Resolução CONAMA nº 303 do ano de 2002. 

c) Metodologia 

A metodologia empregada na distinção de curso d’água intermitente e canal natural de 
escoamento superficial (sulco, ravina ou grota) do empreendimento foi desenvolvida em 
consonância com o Decreto 30.315/09, sendo dividida em três etapas, conforme detalhado na 
sequência. 

− Etapa I: Análise Morfológica das Curvas de Nível 

Essa etapa do trabalho consistiu no emprego de ferramentas de geoprocessamento para 
manipulação da base cartográfica gerada através do levantamento topográfico realizado na área 
do empreendimento. Este levantamento gerou as curvas de nível para o local e permitiu as 
medições realizadas nas seções mostradas a frente.  

As curvas de nível são as representações gráficas do relevo e da formação hidrográfica do 
terreno. A partir dele pode-se realizar modelagem de hipsometria e estudos de declividade do 
terreno. 

 
Figura 2.39: Representação do relevo por meio das curvas de nível. 

Conforme apresentado na figura acima, as curvas de nível mais próximas significam declives mais 
elevados, enquanto que curvas de nível mais afastadas representam áreas de declives mais 
suaves. Seguindo esse conceito, as curvas de nível concêntricas com os valores mais elevados no 
centro representam montanhas ou montes. Se no centro estiverem, ao contrário valores mais 
baixos, têm-se uma área deprimida. 

Na análise morfológica das curvas de nível (equidistância de 1m) geradas para a área em estudo, 
levou-se em consideração a seguintes premissas preconizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE (1998): 

• Em regra, as curvas de nível cruzam os cursos d'água em forma de "V", com o vértice 

apontando para a nascente: 
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Figura 2.40: Curvas de níveis em formato “V”. 

• Curvas em formato “M”, em geral, apresentam confluências fluviais: 

 
Figura 2.41: Curvas de níveis em formato “M”. 

• Curvas em formato “U” apontam a base da elevação: 
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Figura 2.42: Curvas de níveis em formato “U”. 

Portanto, aliando-se os conceitos ora apresentados à análise da base cartográfica existente, 
delimitou-se os dois canais de drenagem da área de estudo, conforme apresentado a seguir, 
na Figura 2.43.É importante ressaltar que apenas estes dois canais foram estudados em razão 
das necessidades urbanísticas do empreendimento. 

 

Figura 2.43: Canais de drenagem sobrepostos às curvas de nível. 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 116 003705-310RT-001-01 

− Etapa II: Levantamentos de Campo 

Posterior aos mapeamentos prévios dos canais de drenagem situados na área de estudo (Etapa 
I), na Etapa II do presente relatório executou-se levantamentos de campo para verificação in loco 
da situação dos canais de drenagem, objetivando constatar se o escoamento está vinculado à 
presença de uma nascente intermitente ou se a água que escoa temporariamente no canal é 
somente uma resposta direta à precipitação pluviométrica.  

Adicionalmente, outros elementos da paisagem natural (presença de solos hidromórficos, de 
nascentes e de Mata de Galeria) foram observados no sentido de fundamentar a distinção de 
curso d’água intermitente de canal natural de escoamento superficial.  

Finalmente, durante a execução dos trabalhos de campo, observou-se os aspectos ambientais 
decorrentes de cada canal de drenagem, sendo: tipo de solo; comprimento, profundidade e 
largura do canal; declividade do terreno; cobertura vegetal, características integrantes da 
metodologia, para definição da faixa marginal de proteção, descrita no próximo tópico. 

− Etapa III: Definição da Faixa Marginal de Proteção 

De posse dos dados coletados em campo, a Etapa III consistiu na definição da faixa marginal de 
proteção dos canais naturais de escoamento superficial identificados na área em estudo, por 
meio da metodologia de “Estimativa de Faixa de Proteção para Canal Natural de Escoamento 
Superficial” elaborada pelos técnicos da Gerência de Reserva Legal do IBRAM/DF. Na estimativa 
da faixa marginal de proteção dos canais, a referida metodologia leva em consideração a 
influência dos seguintes parâmetros: 

• Grupo hidrológico do solo; 

• Comprimento do canal; 

• Declividade; 

• Largura e profundidade do canal; 

• Cobertura e tipo de vegetação. 

d) Levantamentos Executados 

Nos trabalhos de campo, executou-se um levantamento sistemático na área do 
empreendimento, onde foram amostradas secções distribuídas pelos canais de drenagens 
identificadas na Etapa I. Em cada ponto foram coletadas informações sobre os tipos de solos, o 
comprimento, a largura/profundidade do canal, a cobertura vegetal e a presença de nascentes, 
as quais possibilitaram a diferenciação entre os tipos de drenagens e a caracterização 
morfológica e ambiental desses canais. Conforme citado, esses dados foram à base para a 
definição das faixas marginais de proteção e a obtenção destes foi realizada conforme descrito 
nos itens subsequentes: 

− Grupo Hidrológico dos Solos 

Por intermédio da base cartográfica do Serviço Pedológico do Brasil (CRPM, 2018) foi identificada 
a predominância da classe Argissolo Vermelho-Amarelo na área de estudo, conforme a   
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Figura 2.44: Grotas e hidrografia sobrepostas a pedologia. 

A descrição completa do Argissolo Vermelho-Amarelo está no Tópico d). Na Tabela 2.27 são 
apresentados os pontos levantados em campo para confirmação do grupo hidrológico do solo: 

Tabela 2.27: Pontos de confirmação, avaliados nos canais naturais de escoamento superficial e 
suas características ambientais. 

Grota 

Ponto  

Solo SIRGAS 2000 UTM 23S 

X Y 

1 200523 8244585 Argissolo Vermelho-Amarelo 

1.1 200669 8244547 Argissolo Vermelho-Amarelo 

− Comprimento do Canal 

Estudaram-se apenas 2 canais naturais de escoamento superficial (grotas) na área do 
empreendimento. Essas grotas receberam uma identificação (de 1 e 1.1) apresentando uma casa 
decimal da sua origem a partir de uma grota já existente, conforme ilustrado a seguir na Figura 
2.45:  



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 118 003705-310RT-001-01 

 
Figura 2.45: Grotas identificadas frente a Área de Influência Direta do empreendimento 

Já o comprimento de cada canal de escoamento superficial (grota) foi calculado através de 
geoprocessamento e estão apresentados a seguir na Tabela 2.28. 

Tabela 2.28: Comprimento dos canais naturais de escoamento superficial. 

Grotas Tamanho (m) 

1 320  

1.1 50 

− Declividade do Terreno 

A declividade representa a inclinação do terreno em relação ao plano e é expressa normalmente 
em porcentagem ou em graus. Ela influencia a energia de escoamento das águas da chuva. Por 
exemplo, sob as mesmas condições de solo e precipitação, menor será o volume de água que 
efetivamente infiltrará no solo quando a declividade for maior, e consequentemente maior o 
volume e a energia estarão associados ao escoamento. 

A declividade do terreno determina a velocidade do escoamento superficial e sub-superficial de 
uma bacia fluvial. A declividade dos terrenos controla em boa parte a velocidade do escoamento 
superficial, controlando o tempo de duração que leva a água das precipitações para atingir e 
concentrar-se nos canais de drenagem. 

Um importante instrumento de apoio para estudos de potencialidade de erodibilidade e uso 
agrícola de uma determinada área é o conhecimento da declividade, que quando correlacionada 
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a outros tipos de fenômenos geográficos inerentes a topografia fornecem informações 
interessantes para a avaliação do solo. 

As informações concernentes à declividade do terreno do parcelamento em estudo foram 
obtidas a partir do processamento das curvas de nível com equidistância de 1 m. Utilizando 
software de geoprocessamento para tratamento e processamento da base cartográfica, foi 
realizada a reclassificação dos dados raster originados no processamento das curvas de nível, 
possibilitando a geração da declividade do terreno, conforme demonstrado abaixo: 

 
Figura 2.46: Grotas e hidrografia sobrepostas a declividade do terreno da área em estudo. 

− Largura e Profundidade do Canal 

Para definição da largura e profundidade dos canais naturais de escoamento superficial, 
executou-se um levantamento sistemático na área do empreendimento, onde foram amostradas 
20 seções de medição distribuídas pelos canais de drenagens identificados (Figura 2.47). Tal 
medição foi gerada por meio de aerofotogrametria. A Figura 2.47 ilustra a localização das seções 
geradas. 
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Figura 2.47: Seções de medição amostradas em campo com as curvas de nível do terreno. 

As drenagens identificadas como cursos d’água perenes/intermitentes foram denominadas de 
“hidrografia”, estando principalmente associadas ao estabelecimento das fronteiras da poligonal 
da Área de Influência Direta e pelo curso d’água na porção central do empreendimento.  

As medidas de largura e profundidade dos 2 canais foram aferidas em campo, através de 20 
seções de medição, conforme metodologia sugerida pelo IBRAM-DF. Tais medições foram 
executadas possibilitando o entendimento da morfologia desses canais. Os dados coletados 
neste tópico, em cada ponto, estão descritos na Tabela 2.29, abaixo.  

Tabela 2.29: Largura e profundidade dos canais naturais de escoamento superficial. 

Identificação do Canal Seção Largura (m) Profundidade (m) 

1 

0 2,12 0,20 

1 2,51 0,24 

2 1,99 0,26 

3 2,53 0,20 

4 2,18 0,75 

5 2,40 0,42 

6 1,21 0,18 

7 2,44 0,58 

8 2,15 0,27 
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Identificação do Canal Seção Largura (m) Profundidade (m) 

9 3,86 0,5 

10 3,62 0,21 

11 0,78 0,20 

12 3,28 0,51 

13 3,50 1,05 

14 2,40 1,00 

17 2,60 1,24 

16 2,30 0,60 

1.1 

0 2,10 1,00 

1 2,28 0,94 

2 2,15 0,85 

Em adição, os desenhos (em metros) das seções levantadas a partir do modelo digital de terreno, 
serão apresentadas no Apêndice II – Dados de Levantamento de Campo. 

− Cobertura e Tipo de Vegetação 

Identificou-se a predominância das matas de galeria na área das grotas estudadas. A seguir, na 
Figura 2.48, é apresentado o mapeamento das grotas, sobreposto a cobertura vegetal da área 
estudada. 
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Figura 2.48: Grotas e hidrografia sobrepostas a Cobertura vegetal e uso do solo do 

empreendimento. 

A sequência de fotos abaixo (Foto 2.26 a Foto 2.29) apresenta um resumo das estruturas 
fitofisionômicas encontradas na área do empreendimento: 

 

 
 

 
 

Foto 2.26: Vista interna de um trecho de 
Cerrado sentido restrito na AID  

Foto 2.27: Vista geral de um trecho de Cerrado 
sentido restrito na AID. 
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Foto 2.28: Vista geral de um trecho de Mata 
Galeria na AID. 

Foto 2.29: Vista interna da fitofisionomia Mata 
de Galeria. 

Sendo assim, os dados obtidos pelo Inventário Florestal, foram utilizados para verificação in loco, 
identificados por grota e com sua respectiva fitofisionomia, conforme consta na Tabela 2.30, 
abaixo: 

Tabela 2.30: Pontos de verificação e fitofisionomias presentes em cada canal de escoamento 
superficial (grota). 

Grota 

Ponto  

Fitofisionomia SIRGAS 2000 UTM 23S 

X Y 

1 200523 8244585 Mata de Galeria/Cerrado Ralo 

1,1 200669 8244547 Mata de Galeria 

e) Definição das Faixas Marginais de Proteção dos Canais Naturais de Escoamento Superficial 

Faixa marginal de proteção (área/buffer) pode ser definida como sendo uma faixa de terras 
emersas ou firmes que ladeiam ou circundam um canal natural de escoamento superficial. 
Ademais, a diferenciação entre curso d’água intermitente e canal natural de escoamento 
superficial (grota, sulco ou ravina), e a definição da faixa de proteção marginal foram efetuadas 
por intermédio deste capítulo, conforme preconiza o Decreto 30.315/2009. 

Depois de confirmada a função dos canais em escoarem apenas água de precipitação 
pluviométrica direta sem a contribuição da água subterrânea (água de nascentes ou olhos 
d’água), o presente estudo apresenta as faixas marginais de proteção dos canais naturais 
identificados e estudados sistematicamente no âmbito do empreendimento em questão.  

Com o intuito de definir as faixas marginais de proteção (não edificáveis) dos canais naturais de 
escoamento superficial (sulco ou ravina), o presente capítulo utilizou a metodologia intitulada de 
“Estimativa de Faixa de Proteção para Canal Natural de Escoamento Superficial” elaborada pelos 
técnicos da Gerência de Reserva Legal (à época) do IBRAM/DF. Desta forma, o presente tópico 
traz os resultados da referida metodologia, que levou em consideração os seguintes critérios: 

• Grupo hidrológico do solo; 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 124 003705-310RT-001-01 

• Comprimento do canal; 

• Declividade; 

• Largura e profundidade do canal; 

• Cobertura e do tipo de vegetação. 

Os estudos realizados no presente capítulo, resultaram na configuração de faixas marginais de 
proteção (áreas não edificáveis) dos canais naturais de escoamento superficial (grotas) do 
empreendimento, conforme apresentado na Tabela 2.31. 

Tabela 2.31: Faixas marginais de proteção dos canais naturais de escoamento superficial do 
futuro Parcelamento de Solo Vila dos Bosques. 

Grotas Faixa Marginal de Proteção (m) 

1 12,8 

1.1 11 

Para melhor ilustrar os resultados obtidos da delimitação das faixas marginais de proteção dos 
canais naturais de escoamento superficial (grota, sulco ou ravina) e das áreas de preservação 
permanente dos cursos d’água, abaixo na Figura 2.49 encontra-se o Mapa das Faixas Marginais 
de Proteção (referentes as grotas) e Áreas de Preservação Permanente empreendimento em 
questão. 

 
Figura 2.49: Mapa das Faixas Marginais de Proteção das grotas do parcelamento de solo urbano 

Vila dos Bosques. 
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Ademais, as áreas de preservação permanente (APP) dos cursos d’água e respectivas nascentes 
foram delimitadas conforme as diretrizes estabelecidas pelo Código Florestal (Lei nº 
12.651/2012) e Resolução CONAMA nº 303/2002. 

f) Conclusões e Recomendações 

Os estudos e levantamentos executados, no âmbito dos canais de drenagem situados na área do 
empreendimento geraram resultados satisfatórios, possibilitando a delimitação das faixas 
marginais de proteção, assim como das áreas de preservação permanente. 

O emprego de ferramentas de geoprocessamento para manipulação da base cartográfica 
permitiu distinguir previamente as drenagens da área estudada. Em complementação, os 
levantamentos de campo corroboraram a distinção dos canais de drenagens entre canal natural 
de escoamento superficial (sulco ou ravina) e cursos d’água perene/intermitente. 

Nota-se que na área estudada corre Argissolo Vermelho-Amarelo, que é observado em boa parte 
da AID, dispondo da vegetação natural do cerrado como melhor indicador para diferenciação 
entre as classes de solos. Nos Argissolos Vermelho-Amarelos a vegetação tende a ser classificada 
como Mata de Galeria. 

Ressalta-se que o presente Relatório Ambiental servirá como um instrumento de gestão 
ambiental do parcelamento, subsidiando o entendimento da dinâmica ambiental dos canais 
naturais de escoamento superficial (grota, sulco ou ravina) e da hidrografia, além de tratar da 
definição das faixas marginais de proteção e das áreas de preservação permanente, assegurando 
a conservação dos recursos naturais locais e regionais e inibindo o desencadeamento dos 
processos erosivos no parcelamento e, principalmente, nas margens e encostas dos canais de 
drenagens. 

2.1.2.12 Qualidade da Água 

a) Parâmetros Físico-Químicos da Água  

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

− Parâmetros de Medição Imediata (em campo) 

Todos os parâmetros registrados em campo apresentaram resultados dentro dos limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, demonstrando que, apesar dos pontos de 
amostragem apresentaram características de ambientes antropizados, apresentam uma boa 
qualidade da água quanto aos parâmetros oxigênio dissolvido, pH e turbidez (Tabela 2.32). 
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Tabela 2.32. Resultados dos parâmetros de campo registrados durante o Diagnóstico da 
Qualidade das Águas Superficiais do parcelamento Vila dos Bosques (dezembro de 2020). 

PARÂMETRO Unidade 
Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Pontos amostrais 

P1 P2 P3 

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

Matriz Água Superficial Água Superficial Água Superficial 

Oxigênio 
dissolvido  

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

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

Temp. 
Ambiente 

°C NR 31,8 27,3 31,9 

Temp. 
Amostra 

°C NR 24,5 23,5 25,6 

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

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

− Parâmetros Analisados em Laboratório 

Com relação aos parâmetros analisados em laboratório, as inconformidades aos limites 
preconizados pela Resolução CONAMA 357/2005 foram atribuídas ao nitrogênio total, fósforo 
total e coliformes termotolerantes. Estes parâmetros são utilizados para avaliação da qualidade 
ambiental de um corpo hídrico. As inconformidades supracitadas serão melhor descritas nos 
tópicos referente a cada parâmetro. A Tabela 2.33 apresenta todos os resultados registrados na 
campanha realizada em dezembro/2020 (período chuvoso) e os limites preconizados pela 
referida resolução.  

Tabela 2.33. Resultados dos parâmetros analisados em laboratório do Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

PARÂMETRO Unidade 
Resolução CONAMA 

357/2005 

Pontos amostrais 
 

P1 P2 P3  

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

Sólidos Totais mg/L NR 50 51 140  

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

Coliformes Totais NMP/100ml NR 790 160000 92000  

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 490 160000 9200  

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

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

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

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

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

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

a) Discussão dos Parâmetros 
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− Temperatura do ar e temperatura da água 

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

A temperatura do ar nos pontos analisados apresentou valores típicos de ambientes tropicais, 
com valores variaram de 27,3 °C (P2) a 31,9 °C (P3) (Tabela 2.34 e Figura 2.50). Com relação a 
temperatura da água os valores variaram de 23,5 °C (P2) a 25,6 °C (P3) (Tabela 2.35 e Figura 2.51). 
Os valores médios de temperatura correspondem a 30,3°C (Temperatura ambiente) e 24,5°C 
(temperatura água) (Tabela 2.36). 

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

Tabela 2.34. Temperatura do ar nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento de solo Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 31,8 °C 27,3 °C 31,9 °C 

 

Figura 2.50. Temperatura do ar nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 
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Tabela 2.35. Temperatura da água nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 24,5 °C 23,5 °C 25,6 °C 

 

Figura 2.51. Temperatura da água nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Tabela 2.36. Média e desvio padrão por campanha durante o diagnóstico do parcelamento 
(dezembro/2020). 

Campanha   Temp. Ar Temp. Água 

dez/20 
Média 30,3 °C  24,5 °C 

Desvio Padrão 2,6 1,1 

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

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

Com relação aos valores de DBO, as concentrações variaram de 0,2 mg/L (P2) a 0,4 mg/L (P1)., 
valores dentro do limite recomendado pela Resolução CONAMA 357/05, que determina valores 
de até 5 mg/L para o parâmetro DBO (Tabela 2.37 e Figura 2.52). Foi registrado um valor médio 
de DBO de 0,3 mg/L para área de estudo (Tabela 2.39). 
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O Teste de T indicou que os valores registrados para DBO ao longo dos pontos de amostragem 
são significativamente diferentes (p=0,0350). No entanto, todos os valores estiveram bem abaixo 
do limite preconizado pela referida resolução, com o maior valor de DBO foi atribuído ao P1 
(tributário que desagua no ribeirão Papuda).  

Tabela 2.37. DBO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 0,4 mg/L 0,2 mg/L 0,3 mg/L 

 

Figura 2.52. DBO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Já com relação aos valores de DQO, as concentrações variaram de 3 mg/L (P2) a 8 mg/L (P1) 
(Tabela 2.38 e Figura 2.53). A Resolução CONAMA 357/05 não determina um valor limite para o 
parâmetro DQO. O valor médio de DQO correspondeu a 5,67 mg/L (Tabela 2.39). O Teste de T 
indicou que os valores registrados ao longo dos pontos de amostragem não são 
significativamente diferentes entre os valores de DQO e pontos de coleta (p=0,0599). 

Tabela 2.38. DQO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 8 mg/L 3 mg/L 6 mg/L 
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Figura 2.53. DQO nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do emprrendimento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Tabela 2.39. Média e desvio padrão de DDO e DQO durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha   DBO DQO 

dez/20 
Média 0,3 mg/L 5,7 mg/L 

Desvio Padrão 0,1 2,5 

− Turbidez (NTU) e Cor Verdadeira  

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

Para a turbidez, os valores observados variaram de 7,5 NTU (P1) a 11,3 NTU (P3) (Tabela 2.40 e 
Figura 2.54). O limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 é de até 100 NTU, portanto 
não foram registradas inconformidades, os valores estão bem abaixo do limite estabelecido.  

O Teste de T indicou que os valores registrados para turbidez ao longo dos pontos de amostragem 
são significativamente diferentes (p=0,0148). A turbidez apresentou valor médio de 9,1 NTU, com 
maiores concentrações registradas para o ponto P3 localizado no tributário que desagua no 
ribeirão Papuda (Tabela 2.41) 

Tabela 2.40. Turbidez nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 7,5 NTU 8,6 NTU 11,3 NTU 
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Figura 2.54. Turbidez nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Tabela 2.41. Média e desvio padrão da turbidez durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 9,1 NTU 2,0 

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

Para o parâmetro cor verdadeira, os valores observados variaram de 22,9 mg/L (P2) a 63,4 mg/L 
(P3) (Tabela 2.42 e Figura 2.55). O limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 é de até 
75 mg/L, portanto não foram registradas inconformidades.  

O Teste de T indicou que os valores registrados para cor verdadeira ao longo dos pontos de 
amostragem não apresentam diferenças significativas (p=0,0717). A média dos valores 
registrados corresponde a 41,6 mg/L, assim como para turbidez o maior valor de cor foi atribuída 
ao ponto P3 (Tabela 2.43). 

Tabela 2.42. Cor verdadeira nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 38,6 mg/L 22,9 mg/L 63,4 mg/L 
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Figura 2.55. Cor verdadeira nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Tabela 2.43. Média e desvio padrão da cor verdadeira durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

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

− Sólidos Totais 

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

Avaliando-se os resultados registrados para sólidos totais na área de influência do estudo, os 
valores variaram de 50 mg/L (P1) a 140 mg/L (P3), corroborando com os resultados encontrados 
para turbidez e cor verdadeira com maiores valores para o ponto P3 (Tabela 2.44e Figura 2.56).  

O Teste de T indicou que os valores registrados ao longo dos pontos de amostragem não 
apresentam diferenças significativas (p=0,1147). Apesar do maior valor registrado para o ponto 
P3, a média dos valores registrados corresponde a 80,33 mg/L (Tabela 2.45). 
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Tabela 2.44. Sólidos totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento. 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

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

 

Figura 2.56. Sólidos totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais parcelamento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Tabela 2.45. Média e desvio padrão de sólidos totais durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

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

− Potencial Hidrogeniônico (pH) 

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

Os valores variaram de 6,86 (P1) a 7,23 (P2), apresentando resultados em conformidades aos 
limites preconizados pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que determina valores entre 6 a 9. 
A Tabela 2.46 e a Figura 2.57 apresentam os valores de pH registrados ao longo dos pontos 
amostrados na área de influência do projeto Vila dos Bosques. 

O Teste de T indicou diferenças significativas entre os valores de pH ao longo dos pontos de 
amostragem (p=0,0002) e o valor médio registrado para o parâmetro pH no foi de 7,1 (Tabela 
2.47) 
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Tabela 2.46. pH nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

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

 

Figura 2.57. pH nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

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

Período Média Desvio Padrão 

dez/20 7,1 0,2 

− Oxigênio Dissolvido 

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

O oxigênio dissolvido é o componente mais importante na superfície da água que inicia os 
processos de autopurificação, contribuindo assim para a manutenção dos organismos aquáticos. 
A quantidade de oxigênio dissolvido (OD) em um corpo d'água caracteriza-se por ser um dos 
principais parâmetros indicadores da qualidade da água, sendo um fator determinante para a 
proliferação e manutenção da vida de seres aquáticos superiores, que se utilizam deste oxigênio 
no processo de respiração (PINTO et al., 2010). 
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Considerando os valores de oxigênio dissolvido para área do futuro empreendimento, os valores 
variaram de 6,8 mg/L (P2) a 7,4 mg/L (P1) (Tabela 2.48 e Figura 2.58), Diante disso, os valores 
encontrados foram compatíveis ao estabelecido na Resolução CONAMA 357/05, que determina 
valores acima de 5 mg/L para o oxigênio dissolvido.  

O Teste de T indicou diferença significativa entre os valores de oxigênio dissolvido aos pontos de 
amostragem (p=0,0013). No entanto, as variações registradas são esperada em se tratando de 
ambientes hídricos. O maior valor foi registrado no P1 e o valor médio atribuído ao OD foi de 7,1 
mg/L (Tabela 2.49).  

Tabela 2.48. Oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

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

 

Figura 2.58. Oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Tabela 2.49. Média e desvio padrão do oxigênio dissolvido durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 7,1 0,4 

− Fósforo Total  

Os compostos nitrogenados e principalmente fosfatados possuem grande importância para 
formação da estrutura celular dos organismos (WETZEL & LIKENS, 2002). Como a disponibilidade 
desses compostos é geralmente menor que a demanda biológica dos organismos, a concentração 
deles na água pode ser um fator importante para limitar ou regular a densidade de populações 
e consequentemente a produção de biomassa de organismos aquáticos (LAMPERT & SOMMER, 
2007). Portanto, ambos possuem grande influência na produtividade de ecossistemas aquáticos. 
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O fósforo é um elemento de extrema importância considerando a eutrofização artificial dos 
corpos de água e sua relação com o sistema biológico. Em comparação com os demais nutrientes, 
o fósforo é o menos abundante e, portanto, é o fator mais limitante na produtividade primária. 
O fósforo faz parte das moléculas essenciais para a vida (ANA, 2013). O elemento fósforo na 
natureza é proveniente da dissolução dos solos e decomposição de matéria orgânica, já sua 
ocorrência antrópica pode advir do uso de fertilizantes, despejos domésticos e industriais, 
detergentes e excrementos animais. O fósforo quando em excesso em um curso d’agua pode 
possibilitar um supercrescimento de algas, podendo causar eutrofização (DANELON et al., 2012).  

Considerando os dados registradas para fósforo total, os valores variaram de 0,04 mg/L (P1) a 
0,13 mg/L (P3) (Tabela 2.50 e Figura 2.59). Foi registrada inconformidade ao valor registrado no 
ponto P3 (tributário que desagua no ribeirão Papuda), a Resolução CONAMA nº 357/2005 
determina valor de até 0,1 mg/L para ambientes lóticos. A presença do fósforo em concentrações 
mais elevadas, pode ser resultante, principalmente, das descargas de esgotos sanitários, 
efluentes industriais, e águas drenadas pela chuva de áreas urbanas e áreas agrícolas onde ocorre 
o carreamento de fertilizantes, corroborando para o aumento excessivo de fosforo na água 
(CETESB, 2016).  

O Teste de T indicou que os valores registrados para fósforo ao longo dos pontos de amostragem 
não foram estatisticamente significativos (p=0,11610), apesar do maior registrado para o ponto 
P3, o valor médio atribuído ao fósforo foi de 0,07 mg/L (Tabela 2.51). 

Tabela 2.50. Fósforo total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do projeto Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 0,04 0,05 0,13 

 

Figura 2.59. Fósforo total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 
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Tabela 2.51. Média e desvio padrão do fósforo total durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 0,7 0,0 

− Nitrato, Nitrito e Nitrogênio total  

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

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

Considerando os resultados de nitrato, os valores variaram de 1,01 mg/L (P3) a 2,40 mg/L (P2). 
Todos os resultados observados apresentaram concentrações dentro do limite preconizado pela 
Resolução CONAMA nº 357/2005, que determina valores de até 10 mg/L (Tabela 2.52 e Figura 
2.60). 

O Teste de T indicou que os valores registrados para nitrato ao longo dos pontos de amostragem  
não apresentam diferenças significativas (p=0,0511), demonstrando pouca variações entre os 
ambientes monitorados. O valor médio registrado para o nitrato foi de 1,90 mg/L (Tabela 2.53). 

Tabela 2.52. Nitrato nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 2,3 mg/L 2,4 mg/L 1,01 mg/L 
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Figura 2.60. Nitrato nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento (dezembro/2020). 

Tabela 2.53. Média e desvio padrão do nitrato durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

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

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

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

A Resolução CONAMA nº 357/2005, estabelece que, para rios de Classe 2, a concentração de 
nitrito deverá ser menor do 1 mg/L. Considerando os resultados registrados, os valores variaram 
de <0,01 mg/L (P1 e P3) a 0,01 mg/L (P2) (Tabela 2.54 e Figura 2.61). Importante salientar que o 
limite de detecção do equipamento equivale a 0,01 mg/L, valores menores não são quantificados 
(<0,01 mg/L). Os resultados apresentados estão em conformidade ao limite preconizado pela 
Resolução CONAMA nº 357/05.  

Não foi realizado análise estatística para o referido parâmetro, pois os valores registrados não 
apresentaram variância. 

Tabela 2.54. Nitrito nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

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

0

2

4

6

8

10

12

P1 P2 P3

N
it

ra
to

 (
m

g/
L)

Pontos Amostrais

Conama 357/2005



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 139 003705-310RT-001-01 

 

Figura 2.61. Nitrito nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Quanto ao nitrogênio total, os valores variaram de 1,34 mg/L (P3) a 2,53 mg/L (P2) (Tabela 2.55 
e Figura 2.62). Os pontos P1 e P2 apresentaram valores inconformes ao limite preconizado pela 
Resolução CONAMA 357/2005. A referida Resolução estabelece que para rios de Classe 2 a 
concentração de Nitrogênio total deverá ser menor do 2,18 mg/L. Os resultados podem indicar 
uma contaminação dos tributários supracitados por esgotos domésticos e industriais. 

O Teste de T indicou que os valores registrados para nitrogênio total ao longo dos pontos de 
amostragem apresentaram diferenças significativas (p=0,032092). Com maiores concentrações 
para os pontos P1 e P2, considerando um valor médio de 2,12 mg/L para nitrogênio total  (Tabela 
2.56). 

Tabela 2.55. Nitrogênio total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 2,48 mg/L 2,53 mg/L 1,34 mg/L 
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Figura 2.62. Nitrogênio total nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Tabela 2.56. Média e desvio padrão do nitrogênio total durante o Diagnóstico da Qualidades das 
Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

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

− Coliformes totais e Coliformes termotolerantes  

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

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

A presença de coliformes termotolerantes na água indica poluição, com o risco potencial da 
presença de microrganismos patogênicos e sua ausência é evidência de uma água 
bacteriologicamente potável, uma vez que são mais resistentes na água que as bactérias 
patogênicas de origem intestinal. A principal fonte de coliformes fecais para as águas é o despejo 
de esgoto, principalmente doméstico, sem tratamento prévio. 
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Como o grupo dos coliformes totais inclui gêneros que não são de origem exclusivamente fecal, 
isto limita sua aplicação como indicador específico de contaminação fecal. O reconhecimento 
deste fato levou ao desenvolvimento de métodos de enumeração de um subgrupo de coliformes 
denominados coliformes fecais (termotolerantes), os quais são diferenciados dos coliformes 

totais pela sua capacidade de fermentar a lactose em temperatura elevada (44,5 0,2°C). Os 
coliformes termotolerantes são um grupo de bactérias indicadoras de organismos originários 
predominantemente do trato intestinal humano e de outros animais.  

Considerando os resultados dos coliformes totais registrados, os valores variaram de 790 
NMP/100mL (P1) a 160.000 NMP/100mL (P2) (Tabela 2.57 e Figura 2.63). O Teste de T indicou 
que os valores registrados ao longo dos pontos de amostragem não apresentam diferenças 
significativas (p= 0,209), apresentando valor médio de 46.395 NMP/100mL para coliformes totais 
(Tabela 2.59). 

Os valores para coliformes termotolerantes variaram de 490 NMP/100mL (P1) a 160.000 
NMP/100mL (P2) (Tabela 2.58 e Figura 2.64). Os pontos P2 e P3 apresentaram valores 
inconformes ao limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005 (1.000 NMP/100 mL), 
apresentando maior concentração no ponto P2 e valor médio de 56.563,33 NMP/100 mL (Tabela 
2.59). Os coliformes termotolerantes que representam a presença da Escherichia coli na água é 
indicativa da presença de organismos patogênicos, presente em número elevado nas fezes 
humanas e de animais. Quando encontrados na água, significa que ela recebeu esgotos 
domésticos, podendo conter micro-organismos causadores de doenças. 

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

Tabela 2.57. Coliformes totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do parcelamento de solo urbano Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 790 NMP/100mL 160000 NMP/100mL 92000 NMP/100mL 
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Figura 2.63. Coliformes totais nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades 
das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 

Tabela 2.58. Coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

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

 

Figura 2.64. Coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da 
Qualidades das Águas Superficiais do empreendimento (dezembro/2020). 
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Tabela 2.59. Média e desvio padrão de coliformes totais e coliformes termotolerantes durante o 
Diagnóstico da Qualidades das Águas Superficiais do projeto Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha   Coliformes totais Coliformes termotolerantes 

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

Desvio Padrão 79886,5 89684,6 

− Índice de Qualidade da Água - IQA 

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

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

Para realização do cálculo do IQA, levaram-se em consideração os seguintes parâmetros: OD, 
temperatura, coliformes termotolerantes, pH, sólidos totais, DBO, nitrogênio, fósforo e turbidez. 
Segundo o IQA, pelas orientações da CETESB (2011), os corpos hídricos nos pontos avaliados 
foram classificados como água de REGULAR a BOA QUALIDADE. Os valores variam de 49,65 (P2) 
a 71,58 (P3) (Tabela 2.60 e Figura 2.65). 

O Teste de T indicou que os valores registrados para o IQA ao longo dos pontos de amostragem 
apresentam diferenças significativas (p=0,011518), sendo o maior valor atribuído ao ponto P1 e 
valor médio de IQA de 59,45 para os corpos hídricos da área de estudo (Tabela 2.61). 

Tabela 2.60. IQA nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do parcelamento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Campanha 
Pontos Amostrais  

P1 P2 P3 

dez/20 71,58 49,65 57,13 
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Figura 2.65. IQA nos pontos de amostragem durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do empreendimento Vila dos Bosques (dezembro/2020). 

Tabela 2.61. Média e desvio padrão do IQA durante o Diagnóstico da Qualidades das Águas 
Superficiais do projeto (dezembro/2020). 

Campanha Média Desvio Padrão 

dez/20 59,45 6,44 

b) Considerações Finais da Qualidade da Água 

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

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

O Índice de Qualidade da Água – IQA classificou os corpos hídricos como qualidade REGULAR a 
BOA, com apenas o ponto P2 com classificação de BOA QUALIDADE.  

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

A caracterização de áreas degradas em um ambiente é de suma importância para a identificação 
de eventuais locais que necessitem de recuperação e para o planejamento adequado das 
intervenções pretendidas.  

A AID do empreendimento Vila dos Bosques é composta essencialmente por cerrado denso, 
cerrado ralo, mata de galeria e mata seca, de acordo com o inventário florestal realizado. Este é 
o principal fator para a área apresentar potencial à erosão laminar classificado como baixo, 
apesar de alguns locais possuírem suscetibilidade erosiva muito suscetível e moderadamente 
suscetível em razão das altas declividades presentes.  

De fato, a poligonal apresenta apenas pontos específicos onde há processos erosivos. O local 
onde está localizado o perfil de solo de Argissolo Vermelho-Amarelo, na parte leste da AID, possui 
pouca vegetação e é caracterizado como uma área degradada em razão da retirada de material 
(Foto 2.30). Além disso, alguns canais de escoamento estão escavados sobre solo exposto em 
áreas com declividades mais elevadas, o que resulta em processo erosivos e, consequentemente, 
áreas degradadas (Foto 2.31 a Foto 2.33).  

Estas áreas devem ter atenção especial durante as obras de instalação do empreendimento para 
que se evite maior desenvolvimento destes processos erosivos. 

  

Foto 2.30: Área degradada a partir da 
retirada de material na parte leste da AID do 

parcelamento. 

Foto 2.31: Canal de escoamento natural na 
parte noroeste da AID que apresenta 

processo erosivo em desenvolvimento. 
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Foto 2.32: Outro canal de escoamento 
superficial presente na AID com processo 

erosivo em desenvolvimento 

Foto 2.33: Outro ângulo do canal de 
escoamento superficial presente na Foto 

2.31. 

2.1.3 Considerações finais do Meio Físico 

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

O empreendimento estará sobre metasiltitos e filito/xistos da Formação Serra do Landim (Grupo 
Canastra) e metarritmitos da Formação Córrego do Sansão (Grupo Paranoá), com a presença de 
Cambissolo, Argissolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo na AID. O primeiro 
possui baixa capacidade de infiltração e condutividade hidráulica mais baixa a moderada se 
comparada com o latossolo. O argissolo possui maiores capacidade de infiltração e condutividade 
hidráulica em comparação com os cambissolos e menores do que o latossolo. Estão previstas 
intervenções nos três tipos de solo, portanto algumas áreas que serão impermeabilizadas são 
boas áreas de recarga, mas não representam alta relevância para a bacia hidrográfica como um 
todo. 

A Área a ser parcelada (ADA) é composta em sua grande maioria (99,99%) por baixo potencial a 
erosão laminar, mas predomina médio potencial para a suscetibilidade erosiva. Esta diferença 
ocorre em razão da presença de cerrado bem preservado no local. Não há óbices para a 
implantação do empreendimento sob estas óticas, apenas é necessário que sejam utilizadas as 
melhores técnicas de engenharia durante a instalação do empreendimento, com foco especial 
nas áreas onde a suscetibilidade a erosão laminar é média. A geomorfologia presente na área é 
formada por superfícies com cotas relativamente altas, padrão de relevo ondulado, condizente 
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com sua classificação no compartimento geomorfológico de região dissecada de vales. O estudo 
para a definição das faixas marginais de proteção de canais naturais de escoamento foi realizado 
para duas grotas, o que gerou uma faixa de proteção de 12,8 metros para a grota maior (320 
metros de comprimento) e 11 metros para a grota menor (50 metros de comprimento). 

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

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

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

2.2 MEIO BIÓTICO 

2.2.1 Flora 

2.2.1.1 Introdução 

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

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

O Diagnóstico Ambiental da Flora se apoiou ainda, nos parâmetros estabelecidos no Termo de 
Referência para Supressão de Vegetação IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (Doc. SEI/GDF 
45272940), vigente em maio  de 2021, época de elaboração do presente estudo, constante no 
sítio eletrônico do IBRAM. 

Em seu conteúdo, este diagnóstico apresenta a relação da composição florística, análise 
fitossociológica, relação das espécies indicadoras e de interesse conservacionista, bem como a 
estimativa dos principais parâmetros dendrométricos. 

Em termos gerais a área do empreendimento é constituída por remanescentes do bioma 
Cerrado, em bom estado de conservação, de modo geral. A maior parte da gleba do 
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parcelamento encontra-se coberta por vegetação de transição (Mata Seca – Mata de Galeria). 
Além disso, possui um trecho coberto por Cerradão e outro por Cerrado sentido restrito.  

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

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

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

2.2.1.2 Unidades de Conservação e Áreas Potencialmente Indicadas para Preservação 

A Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Influência Direta (AID) do futuro parcelamento de 
solo encontram-se inseridas na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu (APA 
BRSB), em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA e Zona de Conservação da 
Vida Silvestre, segundo o rezoneamento da mesma, disposto através da Lei nº 5.344/2014 (Figura 
2.66). Ressalta-se que as ocupações estão previstas somente para a ZOEIA, com exceção de um 
trecho de utilidade pública (via de acesso). Destaca-se que nas áreas de ZCVS estão previstas a 
criação da Reserva Particular do Patrimonio Natural – RPPN, somadas a outras áreas da gleba 
parcelável.  Além disso, as vias previstas para o parcelamento (fora da gleba do empreendedor), 
não são objeto deste licenciamento. 
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Figura 2.66: Mapa esquemático do urbanismo do empreendimento frente o Zoneamento da 
APA do Rio São Bartolomeu. 

Com relação a proximidade com Unidades de Conservação, dentro do raio de 10 km da AID do 
parcelamento Vila Bosques encontram-se as seguintes Unidades (Figura 2.67): 

• APA do Planalto Central 

• APA Gama e Cabeça de Veado 

• APA do Lago Paranoá 

• APA do Planalto Central 

• Estação Ecológica da Universidade de Brasília 

• Estação Ecológica do Jardim Botânico 

Além destas Unidades de Conservação, encontram-se neste raio, 5 (cinco) ARIEs (Tabela 2.62) e 
outras categorias (Tabela 2.63) 

Tabela 2.62: ARIEs presentes no raio de 10km do empreendimento e respectiva referência no 
(Figura 2.67). 

Referência ARIE 

1 Capetinga-Taquara 

2 Córrego do Mato Grande 

3 Do Bosque 

4 Do Paranoá Sul 

5 Do Setor Habitacional Dom Bosco 
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Tabela 2.63: Parques e outras unidades presentes no raio de 10km do empreendimento e 
respectiva referência no Mapa (Figura 2.67). 

ARIE Referência 

Parque Salto Tororó 1 

Parque Ecológico Tororó 2 

Parque Bosque dos Tribunais 3 

Parque Bosque dos Constituintes 4 

Parque Distrital de São Sebastião 5 

Parque Distrital Bernardo Sayão 6 

Parque Vivencial Pinheiros 7 

Parque Ecológico  Cachoeirinha 8 

Parque Ecológico Penísula Sul 9 

Parque das Copaíbas 10 

Refúgio de Vida Silvestre Canjerana 11 

Monumento Natural Dom Bosco 12 

Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca 13 

 

Figura 2.67: Mapa esquemático do empreendimento, frente às Unidades de Conservação. 

2.2.1.3 Objetivos 

Caracterizar a vegetação existente na área do empreendimento Vila Bosques, estimando a 
riqueza e a diversidade de espécies arbóreas, os parâmetros fitossociológicos e o volume de 
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material lenhoso de cada espécie e da comunidade florística de cada fitofisionomia atendendo 
as diretrizes estabelecidas pelo órgão ambiental. 

2.2.1.4 Metodologia 

O presente diagnóstico se baseia nos parâmetros estabelecidos pelo Termo de Referência para 
Supressão de Vegetação expedido pelo IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (Doc. SEI/GDF n.ᵒ 
45272940 de 14/08/2020) portanto vigente em maio  de 2021, época de elaboração do presente 
estudo. 

A descrição das fitofisionomias e a amostragem da vegetação arbórea presente na área do 
empreendimento foi elaborada com base no inventário florestal realizado através de saídas de 
campo realizadas entre os dias 11 e 20 de maio de 2020 para coleta de dados quantitativos e 
qualitativos no local. Desta forma, foi possível refinar o mapeamento de ocupação do solo feito 
com o auxílio de ferramentas de geoprocessamento. 

O processamento dos dados coletados em campo foi feito com o auxílio do software Microsoft 
Excel 365, que possibilitou o cálculo dos parâmetros fitossociológicos, volumétricos e a 
suficiência amostral do inventário florestal, além da elaboração de gráficos e criação de tabelas. 

a) Coleta de dados 

O inventário florestal foi baseado na metodologia sugerida pelo Manual Para o Monitoramento 
de Parcelas Permanentes nos Biomas Cerrado e Pantanal (Felfili et.al, 2005) onde as áreas de 
cerrado foram amostradas pelo método de parcelas de área fixa (20m x 50m) alocadas 
aleatoriamente dentro da região do empreendimento. Na mata de galeria optou-se por realizar 
o levantamento em transecções perpendiculares ao curso d´água, com parcelas (10m x 10m) 
contíguas desde a calha do rio até a borda da mata, como recomenda o referido manual. Desta 
maneira é possível garantir a amostragem da variação florística definida pelo gradiente ambiental 
existente dentro das matas de galeria.  

Todas as parcelas tiveram seus vértices georreferenciados e marcados com uma estaca de 
madeira. Os indivíduos arbóreos com Diâmetro à Altura do Peito igual ou maior que 5 cm (DAP ≥ 
5 cm) na mata de galeria e Diâmetro à Altura da Base igual ou maior que 5 cm (DAB ≥ 5 cm) no 
cerrado foram identificadas, medidas a altura total, altura comercial e foram numeradas com 
lacres de plástico fixados com prego.  

O inventário florestal foi realizado no interior do limite da gleba do empreendedor, que possui 
20,601 hectares conforme figura abaixo: 
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Figura 2.68: Mapa esquemático dos limites da gleba do empreendedor. 

b) Mapeamento das Fitofisionomias e Classes de Uso do Solo 

O mapeamento das fitofisionomias das áreas de influência do empreendimento foi inicialmente 
elaborado a partir da vetorização da imagem em escala 1:10000, com auxílio do mapeamento da 
vegetação constante na plataforma Geoportal, disponível no sítio eletrônico da Secretária de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.  

Posteriormente, em campo, foram verificadas as informações colhidas com as ferramentas de 
Sistema de Informação Geográfica, possibilitando obter as estimativas e os cálculos referentes 
ao censo da vegetação. Por fim, realizou-se cruzamento destes dados e uma nova vetorização, 
possibilitando a obtenção de resultados fidedignos a realidade observada em campo. 

A caracterização das fitofisionomias da área do empreendimento em tela foi baseada na 
classificação proposta por Ribeiro & Walter (2008) para os tipos de vegetação do bioma Cerrado. 
O conceito de fitofisionomia leva em consideração a florística, a estrutura, as formas de 
crescimento e as mudanças estacionais da vegetação.  
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As árvores mortas foram excluídas da análise por não representarem um dado significativo sobre 
a comunidade florística e tampouco sobre a taxa de mortalidade. As árvores bifurcadas foram 
contabilizadas como um indivíduo e seus diâmetros foram calculados através da soma quadrática 
dos diâmetros das ramificações para realizar posteriormente o cálculo volumétrico 𝑫 = √(𝒅𝟏𝟐 + 𝒅𝟐𝟐 + ⋯ + 𝒅𝒏𝟐) (𝒄𝒎) 

Equação 2.1: Soma quadrática dos diâmetros das ramificações. 

Onde: d: diâmetro de uma ramificação. 

A mensuração das árvores em campo seguiu também os parâmetros das equações volumétricas 
ajustadas para as formações do Bioma Cerrado, publicadas no Relatório do Inventário Florestal 
Nacional do Distrito Federal – IFN/DF (SFB, 2016).  

A identificação das espécies foi feita em campo, aquelas não identificadas prontamente tiveram 
material botânico coletado para posterior identificação que foi realizada com auxílio do herbário 
virtual REFLORA e literatura especializada. Os nomes científicos das espécies e famílias foram 
atualizados com base no sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group (APG-IV) através 
do banco de dados disponível na plataforma digital da Flora do Brasil 2020. 

c) Parâmetros fitossociológicos 

O estudo fitossociológico indica a composição e a distribuição das espécies arbóreas de uma 
região num determinado momento. A partir dos cálculos fitossociológicos é possível gerar 
informações sobre a ocupação horizontal de cada espécie no ambiente levando em conta o porte 
dos indivíduos (estimado pela área basal), a densidade (número de Indivíduos por área) e a 
frequência que aparecem no levantamento, que indica se ocorrem de maneira localizada, ou bem 
distribuída ao longo da extensão da área de estudo (Felfili & Resende, 2003). Os parâmetros 
fitossociológicos foram calculados da seguinte maneira:  

Densidade: Densidade Absoluta (DA) expressa o número de indivíduos de uma espécie por 
unidade de área. Densidade Relativa (DR) é a razão entre o número de indivíduos amostrados de 

 

Foto 2.34: Marcação dos vértices das 
parcelas com estacas de madeira. 

 

Foto 2.35: Marcação das árvores com lacres 
de plástico numerados. 
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uma espécie e o número de indivíduos amostrados de todas as espécies, é dado em porcentagem 
e independe do tamanho da área analisada. 

𝑫𝑨 = 𝒏𝒊á𝒓𝒆𝒂 (𝐢𝐧𝐝./𝐡𝐚)  
Equação 2.2: Densidade Absoluta  

𝑫𝑹 = 𝒏𝒊𝑵  . 𝟏𝟎𝟎 (%) 

Equação 2.3: Densidade Relativa  

Onde: ni: número de indivíduos de uma espécie; área: área amostrada pelo estudo (ha); N: 
número total de indivíduos amostrados. 

Frequência Absoluta (FAi) é a probabilidade de se encontrar uma determinada espécie numa 
parcela do estudo tomada ao acaso, é calculada pela razão do número de parcelas que uma 
espécie ocorre pelo número total de parcelas. Frequência Relativa (FR) é a porcentagem dada 
pela razão da frequência absoluta de uma espécie com a soma das frequências absolutas de todas 
as espécies. 

𝑭𝑨𝒊 = 𝒑𝒊𝑷  . 𝟏𝟎𝟎 (%) 

Equação 2.4: Frequência Absoluta 

𝑭𝑹 = 𝑭𝑨𝒊𝑭𝑨  . 𝟏𝟎𝟎 (%) 

Equação 2.5: Frequência Relativa 

Onde: pi: número de parcelas em que uma espécie ocorre; P: número total de parcelas 
amostradas; FA: soma das frequências absolutas de todas as espécies. 

Dominância Absoluta (DoA) é a taxa de ocupação do ambiente pelos indivíduos de cada espécie. 
Em espécies florestais, essa ocupação é estimada pela área basal da espécie relacionada à área 
do estudo convertida para ha. Dominância Relativa (DoR) é a porcentagem entre a área basal de 
uma espécie pela soma da área basal de todas as espécies. 

𝑫𝒐𝑨 = 𝒈𝒊á𝒓𝒆𝒂 (𝒎²/𝒉𝒂) 

Equação 2.6: Dominância Absoluta 

𝑫𝒐𝑹 = 𝒈𝒊𝑮  . 𝟏𝟎𝟎 (%) 

Equação 2.7: Dominância Relativa 

Onde: gi: soma das áreas basais de todos os indivíduos amostrados de uma mesma espécie; área: 
área amostrada pelo estudo (ha); G: soma das áreas basais de todos os indivíduos amostrados. 

A Área Basal (gi) é dada pelo somatório das áreas da secção transversal dos indivíduos de uma 
espécie a 1,3m do solo para formações florestais (Diâmetro a Altura do Peito – DAP – 1,3m) e a 
0,3m do solo para formações savânicas (Diâmetro a Altura da Base – DAB – 0,3m). 𝒈𝒊 =  ∑( 𝝅. 𝑫𝑨𝑷𝟐𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎  ) (𝒎𝟐) 

Equação 2.8: Área Basal 

Índice de Valor de Importância (IVI) é o parâmetro que estima a importância ecológica de cada 
espécie no local estudado. É dado pela soma dos parâmetros relativos de densidade, dominância 
e frequência de cada espécie, indicando as espécies mais adaptadas às condições ambientais do 
local com os maiores IVIs e aquelas mais raras com os menores IVIs. Por se tratar do somatório 
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de três porcentagens, o IVI varia entre 0 e 300, ao passo que se seu valor for dividido por 3, ele 
expressará em porcentagem a importância de determinada espécie para a comunidade. 𝑰𝑽𝑰 = 𝑫𝑹 + 𝑭𝑹 + 𝑫𝒐𝑹 

Equação 2.9: índice de Valor de Importância 

d) Diversidade   

O índice de diversidade Shannon & Wiener H’ é baseado na abundância proporcional das 
espécies (Felfili & Resende, 2003), com base na riqueza (número de espécies) e a equabilidade 
(número de indivíduos de cada espécie) na formulação do cálculo (Melo, 2008). Segundo Felfili 
& Resende (2003), esse índice se situa geralmente entre 1,3 e 3,5, mas pode exceder 4 e alcançar 
4,5 em ambientes florestais tropicais. 𝑯´ =  − ∑ 𝒑𝒊 . 𝒍𝒏(𝒑𝒊) 

 Equação 2.10: Índice de diversidade 
Shannon & Wiener 

𝒑𝒊 = 𝒏𝒊𝑵  

Equação 2.11: Abundância relativa 

Onde: ni: número de indivíduos da espécie i; N: número total de indivíduos da amostra; ln: 
logaritmo neperiano na base n. 

e) Distribuição em classes diamétricas e de altura 

A estrutura da mata foi analisada com base na distribuição dos indivíduos em classes diamétricas 
e de altura, calculadas a partir do procedimento sugerido por Spieguel (1976) apud. Felfili & 
Resende (2003).  𝑰𝑪 = 𝑨𝒏𝒄 𝑛𝑐 = 1 + 3,3 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑛) 

Equação 2.12: Intervalo de classes  

Onde: IC: Intervalo de classe; A: amplitude dos dados; nc: número de classes; n: número de 
indivíduos; log: logaritmo na base 10. 

Dessa forma é possível observar a distribuição das árvores em relação ao porte e identificar se a 
comunidade arbórea apresenta característica auto regenerante, com alta densidade de 
indivíduos de menor porte e menor densidade de indivíduos de maior porte. Para observação da 
estrutura vertical da floresta as alturas foram estimadas visualmente, dessa forma foi possível 
verificar o comportamento vertical das espécies arbóreas. 

f) Estimativa do volume de madeira  

A estimativa do volume de madeira foi realizada através das equações sugeridas pelo Relatório 
do Inventário Florestal Nacional do Distrito Federal – IFN/DF (Serviço Florestal Brasileiro - SFB, 
2016) calibradas para as formações savânicas e florestais as quais apresentam altos coeficientes 
de determinação (R²): 
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𝑳𝒏 (𝑽𝒐𝒍 𝒎³) = −𝟗, 𝟕𝟕𝟓𝟏 +  𝟐, 𝟐𝟒𝟎𝟑 ×  𝑳𝒏(𝑫𝑨𝑷) +  𝟎, 𝟔𝟑𝟎𝟖 ×  𝑳𝒏(𝑯𝑻)   𝐑² = 𝟗𝟖, 𝟑𝟏  
Equação 2.13: Estimativa volumétrica (m³) para Mata de Galeria e Matas Secas (5<DAP< 10 cm) 

(Fonte: IFN/DF - SFB, 2016). 𝑳𝒏 (𝑽𝒐𝒍 𝒎𝟑) = −𝟗, 𝟑𝟒𝟑𝟔 +  𝟐, 𝟎𝟒𝟑𝟕 ×  𝑳𝒏(𝑫𝑨𝑷) +  𝟎, 𝟕𝟓𝟎𝟗 ×  𝑳𝒏(𝑯𝑻)   𝐑² = 𝟗𝟖, 𝟗  
Equação 2.14: Estimativa volumétrica (m³) para Mata de Galeria e Matas Secas (DAP ≥10 cm) 

(Fonte: IFN/DF - SFB, 2016). 𝑽𝒐𝒍(𝒎𝟑) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟗 ×  𝑫𝑨𝑩² +  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝟏 ×  𝑫𝑨𝑩² ×  𝑯𝑻    𝐑² = 𝟗𝟖, 𝟎𝟏 

Equação 2.15: Estimativa volumétrica (m³) para o Cerrado sensu stricto (Fonte: Rezende, 2002 
apud. IFN/DF - SFB, 2016). 

Onde: DAP: Diâmetro a Altura do Peito (cm); DAB: Diâmetro a Altura da Base (cm); HT: Altura 
total (m). 

Analogamente, para a fitofisionomia Cerradão, utilizou-se as equações volumétricas de Mata 
Seca e Mata de Galeria, haja vista a similaridade estrutural entre estas formações florestais e que 
o Relatório do Inventário Florestal Nacional não prevê equação específica. 

g) Suficiência amostral 

A suficiência amostral foi avaliada através da curva espécie-área e através do Cálculo do Erro 
Padrão de acordo com a metodologia sugerida por Felfili, Roitman e Medeiros (2011), para os 
parâmetros Densidade e Volume como proposto pelo Termo de Referência para Supressão de 
Vegetação expedido pelo IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (Doc. SEI/GDF n.ᵒ 45272940 de 
14/08/2020), com o limite de erro de 20% e probabilidade de confiança de 95% da seguinte 
maneira: �̅� = ∑ 𝒙𝒊𝒏𝒊=𝟏𝒏  

Equação 2.16: Média (�̅�) 𝒔𝒙𝟐 = ∑ (𝒙𝒊 − 𝒙)²𝒏𝒊=𝟏𝐧 − 𝟏  

Equação 2.17: Variância (𝒔𝒙𝟐) 𝐬𝒙 = √𝒔𝒙𝟐 

Equação 2.18: Desvio padrão (𝐬𝒙) 𝒄𝒗 = 𝒔𝒙𝒙 . 𝟏𝟎𝟎 

Equação 2.19: Coeficiente de variação (cv %) 

 𝒇 = 𝒏𝑵 

Equação 2.20: Fração de amostragem (f) 
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𝑬 = 𝑳𝑬. 𝒙 

Equação 2.21: Erro admitido absoluto (E) 

𝒏. 𝒎𝒊𝒏 = 𝒕𝟐. 𝒔𝟐𝒙𝑬²   
Equação 2.22: Número mínimo de unidades 

amostrais para população infinita. 

𝒏. 𝒎𝒊𝒏 = 𝑵. 𝒕𝟐. 𝒔𝒙𝟐𝑵. 𝑬² + 𝒕𝟐. 𝒔𝒙𝟐 

Equação 2.23: Número mínimo de unidades 
amostrais para população finita. 

𝒗�̅�𝟐 = 𝒔𝒙𝟐𝒏  

Equação 2.24: Variância da média para 

população Infinita (𝒗�̅�𝟐) 

𝒗�̅�𝟐 = 𝒔𝒙𝟐𝒏  . (𝟏 − 𝒇) 

Equação 2.25: Variância da média para 

população finita (𝒗�̅�𝟐) 𝒗�̅� =  ± 𝒔𝒙√𝒏 

Equação 2.26: Erro padrão para população 
infinita (𝒗�̅�) 

𝒗�̅� =  ± 𝒔𝒙√𝒏 . √(𝟏 − 𝒇) 

Equação 2.27: Erro padrão para população 
finita (𝒗�̅�) 𝑬𝒂 =  ±(𝒕. 𝒗�̅�) 

Equação 2.28: Erro de amostragem absoluto (Ea) 𝑬𝒓 = 𝑬𝒂𝒙  . 𝟏𝟎𝟎 

Equação 2.29: Erro de amostragem Relativo (Er %) 𝑰𝑪 =  (𝒙 − 𝑬𝒂 ≤  𝒙  ≤ 𝒙 + 𝑬𝒂)  

Equação 2.30: Intervalo de confiança (IC) 

Onde: xi: valor de densidade ou volume por parcela; n: área amostrada; N: área total, f ≤ 0,02 
(pop. infinita), f > 0,02 (pop. finita); LE: Limite de erro admitido (20% ou 0,2 de acordo com o 
termo de referência); t: valor tabelado t de student - t (α;gl), α: nível de significância (0,05 para o 
nível de significância de 95%), gl: graus de liberdade (n-1). 

Para determinar a suficiência amostral do levantamento como um todo foi calculado o erro 
padrão para a amostragem estratificada de acordo com o método sugerido por Felfili, Roitman e 
Medeiros (2011) no qual os valores de densidade e volume por estrato (fitofisionomia) foram 
calculados através da média ponderada em relação à área que cada fisionomia ocupa na região 
estudada. Para tanto, o número de unidades amostrais possíveis também foi calculado de 
maneira proporcional, uma vez que as unidades amostrais nas fisionomia savânica mede 0,1 ha 
enquanto na mata de galeria medem 0,01 ha. 

h) Espécies de Interesse Conservacionista  

Para definir as espécies encontradas na área do empreendimento que se encontram em alguma 
categoria de risco, foram consultadas: 
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• Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA Nº 443 
/2014). 

• Lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna 
Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), da qual o Brasil é membro desde 1975 (Dec. nº 
76.623/75).  

• Lista Vermelha, criada pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFLORA) que 
tem como base as categorias de espécies consideradas ameaçadas pela The World 
Conservation Union (IUCN). 

• Decreto nº 39.469/2018 dispõe sobre a política florestal distrital e em seu Art. 45 
considera algumas espécies arbóreas como Patrimônio Ecológico-urbanístico e as declara 
imunes ao corte no âmbito do Distrito Federal. 

2.2.1.5 Resultados 

a) Mapeamentos e Caracterização da Vegetação 

Para mapeamento e caracterização da vegetação e uso do solo da AII, devido sua grande 
extensão (1827,30 hectares) utilizou-se a classificação constante na base do Geoportal (SEDUH, 
2021), juntamente com a classificação realizada in loco para AID e ADA. Não se estendeu a 
descrição de cada classe do uso do solo da AII, haja vista que isto implicaria na descrição de todo 
o bioma Cerrado, o que traria uma informação irrelevante para avaliação do impacto do 
empreendimento. Diante do exposto, mapeou-se estes usos e seus quantitativos ( 

Tabela 2.64) e o mapa esquemático representando a localização dos respectivos usos (Figura 
2.69). 

Tabela 2.64: Uso e cobertura do solo da AII do empreendimento Vila Bosques. 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Água 0,4442 0,02 

Área antropizada 423,0291 23,15 

Cerradão 2,3842 0,13 

Cerrado 3,4840 0,19 

Formação campestre 197,1173 10,79 

Formação savânica 648,2796 35,48 

Formação florestal 494,9624 27,09 

Transição Mata de Galeria - Mata Seca 15,4875 0,85 

Sistema Viário 12,1186 0,66 

Solo exposto 29,9970 1,64 

Total 1827,3039 100,00 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 159 003705-310RT-001-01 

 

Figura 2.69: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da AII. 

Com relação a AID, a gleba encontra-se, assim como a ADA, coberta por vegetação de transição 
(Mata de Galeria – Mata Seca), Cerradão e Cerrado sentido restrito, em bom estado de 
conservação, conforme Tabela 2.65 e Figura 2.70. A descrição da cobertura vegetal será 
apresentada logo abaixo, no âmbito da ADA. 

Tabela 2.65: Uso e ocupação do solo da AID do empreendimento Vila Bosques. 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Área antropizada 0,6324 2,88 

Cerradão 2,3842 10,84 

Cerrado 3,4840 15,84 

Transição Mata de Galeria - Mata Seca 15,4875 70,44 

Total 21,9881 100,00 
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Figura 2.70: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da AID. 

Em termos gerais a área do empreendimento é constituída por remanescentes do bioma 
Cerrado, em bom estado de conservação, de modo geral. A maior parte da gleba do 
parcelamento encontra-se coberta por vegetação de transição (Mata Seca – Mata de Galeria). 
Além disso, possui um trecho coberto por Cerradão e outro por Cerrado sentido restrito. Nesse 
sentido, a Tabela 2.66e Figura 2.71, apresentam a quantificação das fitofisionomias e uso do solo 
da ADA e AID do empreendimento Vila Bosques. 

Tabela 2.66: Uso e ocupação do solo da ADA. 

Uso do Solo Área (ha) Área (%) 

Área antropizada 0,6324 2,88 

Cerradão 2,3842 10,84 

Cerrado 3,4840 15,84 

Transição Mata de Galeria - Mata Seca 15,4875 70,44 

Total 21,9881 100,00 
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Figura 2.71: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da ADA. 

− Formações savânicas 

• Cerrado sentido restrito  

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

A florística da vegetação pouco se altera entre os subtipos de Cerrado sentido restrito. Sendo 
assim, não existem diferenças significativas nos padrões de riqueza, abundância e distribuição de 
espécies. Sendo observado nestas fitofisionomias destaque para as espécies: Aegiphila 
lhotskiana, Eugenia dysenterica, Piptocarpha rotundifolia, Qualea parviflora, Psidium myrsinites, 
Erythroxylum suberosum, Erythroxylum deciduum, e Schefflera macrocarpa.  
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− Formações Florestais 

•  Transição Mata de Galeria – Mata Seca 

Na área de estudo, foi possível observar a ocorrência de uma formação florestal, com 
características estruturais e florísticas tanto de Mata de Galeria quanto de Mata Seca, em bom 
estado de conservação, oriundas de uma formação vegetacional de transição, onde não se é 
possível identificar o início e o fim de cada uma delas. Embora não tenham sido observados 
afloramentos rochosos, característicos de Mata Seca, a presença de espécies desta fitofisionomia 
foi identificada ao longo dos fragmentos. Ribeiro e Walter (2008), citou este tipo de transição 
imperceptível entre as Matas de Galerias, quando ocorrido entre Matas Ciliares, Cerradões e até 
mesmo Matas Secas, como o caso de estudo. Destaca-se que, mesmo se possível separar os 
limites desta transição, haja vista que estruturalmente (densidade e volumetria) elas são iguais 
estatisticamente, dentro do erro amostral requerido pelo órgão ambiental. 

A Mata Seca é dependente das condições químicas e físicas do solo mesotrófico, principalmente 
da profundidade. A altura média do estrato arbóreo varia entre 15 e 25 m. A grande maioria das 
árvores é ereta, com alguns indivíduos emergentes. Na época chuvosa as copas se tocam, 
fornecendo uma cobertura arbórea de 70 a 95%, já na época seca a cobertura pode ser inferior 
a 50% (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Dentre as espécies verificadas nestes ambientes, destaca-se a presença de espécies de Mata 
Seca, como Apuleia leiocarpa, Anadenanthera colubrina, Senegalia polyphylla, Ficus trigona.  
Além dessas destaca-se a presença de espécies de Mata de Galeria, como: Apeiba tibourbou, 
Faramea hyacinthia, Lafoensia densiflora, dentre outras. 

 

Foto 2.36: Vista geral da parcela 5. 

 

Foto 2.37: Vista geral da parcela 10. 
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• Cerradão 

O Cerradão ocorrente no empreendimento encontra-se em bom estado de conservação , com 
poucos distúrbios. Ribeiro & Walter (2008) definem Cerradão como uma formação florestal do 
bioma Cerrado com características esclerofilas (grande ocorrência de órgãos vegetais rijos, 
principalmente folhas) e xeromórficas (com características como folhas reduzidas, suculência, 
pilosidade densa ou com cutícula grossa que permitem conservar água e, portanto, suportar 
condições de seca).  

Uma fitofisionomia de menor expressividade, que ocorre no bioma em manchas, caracteriza-se 
pela presença preferencial de espécies que ocorrem no Cerrado Sentido Restrito e por espécies 
de florestas, particularmente as da Mata Seca Semidecídua e da Mata de Galeria não-inundável. 
Do ponto de vista fisionômico é uma floresta, mas floristicamente se assemelha mais ao Cerrado 
Sentido Restrito. Geralmente é caracterizado através de espécies indicadoras como: Dilodendron 
bippinatum, Emmotum nitens, Magonia pubescens e Astronium fraxinifolium. 

 

 

Foto 2.38: Vista geral da parcela 11 
(transecto 2). 

 

Foto 2.39: Vista geral da parcela 21 
(transecto 3). 

 

Foto 2.40: Vista externa do fragmento de 
Cerradão. 

 

Foto 2.41: Vista interna (parcela 7) 
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b) Resultados Fitossociológicos e Volumétricos 

As fitofisionomias encontradas na área do empreendimento, foram utilizadas para a 
estratificação do inventário florestal, devido suas características estruturais (densidade e 
volumetria) e florísticas, a diferente composição de espécies entre as fisionomias. Desta forma 
foi possível alcançar uma melhor precisão dos dados levantados. Ao final desta seção serão 
apresentados os dados de suficiência amostral para a ADA como um todo. O seguinte mapa 
mostra a localização das unidades amostrais do inventário florestal. 

 

Figura 2.72: Localização das parcelas do inventário florestal. 

No total foram amostradas 4 parcelas de 20x50m em Cerradão e 8 parcelas de 20x50m em 
Cerrado sentido restrito. Além disso, na área de transição, foram alocadas 50 parcelas de 10x10m 
localizadas em 6 transectos. Diante do exposto, a área total de amostragem foi 1,7 há, 
correspondendo a 8,47% da gleba do empreendimento. 

− Cerrado sentido restrito (Estrato 1) 

Foram identificados 802 indivíduos arbóreos vivos, o que resultou na densidade média de 1002 
ind./ha. Em termos volumétricos esta vegetação apresentou um volume médio de material 
lenhoso de 18,334 m³/ha. Resultado volumétrico dentro dos valores esperados, haja vista que a 
maioria dos indivíduos amostrados possui diâmetro pequeno, embora tenha verificado uma 
densidade elevada. 

• Fitossociologia 
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Foram identificadas 72 espécies arbóreas pertencentes a 57 gêneros e 30 famílias botânicas. As 
espécies com maiores índices de valor de importância (IVI) foram: Miconia burchelli, Byrsonima 
pachyphylla e Erythroxylum daphnites. Estas três espécies são responsáveis por 118,08 em 
valores absolutos do IVI, sendo as espécies de maior representatividade na comunidade, desta 
formação vegetacional, Conforme Tabela 2.67, abaixo: 

Tabela 2.67: Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de Valor de importância (DA = 
Densidade absoluta, DR = Densidade relativa, Fa = Frequência absoluta, FR = Frequência relativa, 
DoA = Dominância absoluta, DoR = Dominância Relativa, VI = Valor de importância). 

N Espécie DA DR DoA DoR FA FR IVI 

1 Miconia burchellii Triana 383,75 38,28 2,12 37,55 100,00 6,35 82,18 

2 Byrsonima pachyphylla A.Juss. 86,25 8,60 0,47 8,25 87,50 5,56 22,41 

3 Erythroxylum daphnites Mart 52,50 5,24 0,22 3,88 68,75 4,37 13,48 

4 Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss. 35,00 3,49 0,26 4,64 62,50 3,97 12,10 

5 Guapira noxia (Netto) Lundell 40,00 3,99 0,30 5,24 43,75 2,78 12,01 

6 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 31,25 3,12 0,20 3,52 62,50 3,97 10,61 

7 Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) Harley 30,00 2,99 0,19 3,34 43,75 2,78 9,11 

8 Miconia ferruginata DC. 25,00 2,49 0,15 2,64 50,00 3,17 8,31 

9 Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 26,25 2,62 0,08 1,36 62,50 3,97 7,94 

10 Miconia albicans (Sw.) Triana 20,00 2,00 0,07 1,27 62,50 3,97 7,23 

11 Pera glabrata (Schott)Poepp.ex.Baill. 18,75 1,87 0,10 1,85 50,00 3,17 6,89 

12 Neea theifera Oerst. 20,00 2,00 0,08 1,36 43,75 2,78 6,13 

13 Srtyphnodendron adstringens (Mat.) Coville 13,75 1,37 0,11 1,92 37,50 2,38 5,67 

14 Leptolobium dasycarpum Vogel 16,25 1,62 0,05 0,93 37,50 2,38 4,93 

15 Astronium fraxinifolium Schott 11,25 1,12 0,04 0,69 43,75 2,78 4,59 

16 Palicourea rigida Kunth 11,25 1,12 0,06 1,11 31,25 1,98 4,22 

17 Terminalia argentea Mart. & Zucc. 6,25 0,62 0,11 1,86 25,00 1,59 4,07 

18 Qualea parviflora Mart. 7,50 0,75 0,05 0,96 25,00 1,59 3,29 

19 Matayba guianensis Aubl. 8,75 0,87 0,07 1,17 18,75 1,19 3,24 

20 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 11,25 1,12 0,04 0,72 18,75 1,19 3,03 

21 Platypodium elegans Vogel 7,50 0,75 0,03 0,59 25,00 1,59 2,92 

22 Myrcia splendens (Sw.) DC. 7,50 0,75 0,03 0,45 25,00 1,59 2,78 

23 Dimorphandra mollis Benth 7,50 0,75 0,02 0,39 25,00 1,59 2,73 

24 Hirtella glandulosa Spreng. 2,50 0,25 0,09 1,67 12,50 0,79 2,71 

25 Aegiphila verticillata Vell 6,25 0,62 0,03 0,47 25,00 1,59 2,68 

26 Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. 5,00 0,50 0,03 0,45 25,00 1,59 2,54 

27 Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 5,00 0,50 0,02 0,31 25,00 1,59 2,40 

28 
Didymopanax macrocarpus (Cham. & Schltdl.) 

Seem. 6,25 0,62 0,03 0,57 18,75 1,19 2,38 

29 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 5,00 0,50 0,01 0,24 25,00 1,59 2,33 

30 Baccharis tridentata Vahl 5,00 0,50 0,01 0,19 25,00 1,59 2,28 

31 Casearia grandiflora Cambess. 5,00 0,50 0,02 0,36 18,75 1,19 2,05 
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N Espécie DA DR DoA DoR FA FR IVI 

32 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb.ex Steud 3,75 0,37 0,04 0,77 12,50 0,79 1,94 

33 Bowdichia virgilioides Kunth 3,75 0,37 0,02 0,34 12,50 0,79 1,51 

34 Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell 3,75 0,37 0,02 0,32 12,50 0,79 1,49 

35 Tapirira guianensis Aubl. 1,25 0,12 0,05 0,95 6,25 0,40 1,48 

36 Psidium myrsinites DC. 3,75 0,37 0,02 0,27 12,50 0,79 1,44 

37 Byrsonima coccolobifolia Kunth 2,50 0,25 0,02 0,38 12,50 0,79 1,42 

38 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 1,25 0,12 0,05 0,89 6,25 0,40 1,41 

39 Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 2,50 0,25 0,02 0,36 12,50 0,79 1,40 

40 Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G.Don 3,75 0,37 0,01 0,23 12,50 0,79 1,39 

41 Pseudobombax longiflorum (Mart.) A.Robyns 2,50 0,25 0,02 0,33 12,50 0,79 1,37 

42 Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. 3,75 0,37 0,01 0,19 12,50 0,79 1,36 

43 Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke 2,50 0,25 0,02 0,29 12,50 0,79 1,34 

44 Ouratea castaneaefolia (DC.) Engl. 2,50 0,25 0,01 0,23 12,50 0,79 1,27 

45 Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. 2,50 0,25 0,01 0,20 12,50 0,79 1,24 

46 Mimosa clausseni Benth. 2,50 0,25 0,01 0,17 12,50 0,79 1,22 

47 Luehea divaricata Mart. 3,75 0,37 0,02 0,43 6,25 0,40 1,21 

48 Casearia sylvestris Sw. 2,50 0,25 0,01 0,15 12,50 0,79 1,20 

49 CF. Vernonanthura discolor 2,50 0,25 0,01 0,14 12,50 0,79 1,18 

50 Inga cylindrica (Vell.) Mart. 1,25 0,12 0,04 0,63 6,25 0,40 1,15 

51 Erythroxylum tortuosum Mart. 2,50 0,25 0,02 0,41 6,25 0,40 1,06 

52 Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. 3,75 0,37 0,01 0,26 6,25 0,40 1,04 

53 Inga alba (Sw.) Willd. 2,50 0,25 0,02 0,31 6,25 0,40 0,95 

54 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. 1,25 0,12 0,02 0,42 6,25 0,40 0,94 

55 Curatella americana L. 1,25 0,12 0,01 0,17 6,25 0,40 0,70 

56 Copaifera langsdorffii Desf. 1,25 0,12 0,01 0,14 6,25 0,40 0,66 

57 Hancornia speciosa Gomes 1,25 0,12 0,01 0,14 6,25 0,40 0,66 

58 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1,25 0,12 0,01 0,11 6,25 0,40 0,63 

59 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. 1,25 0,12 0,01 0,10 6,25 0,40 0,62 

60 Myrsine umbellata Mart. 1,25 0,12 0,00 0,07 6,25 0,40 0,59 

61 
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. 

ex S.Moore 1,25 0,12 0,00 0,07 6,25 0,40 0,59 

62 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. 1,25 0,12 0,00 0,06 6,25 0,40 0,58 

63 Davilla elliptica A.St.-Hil. 1,25 0,12 0,00 0,06 6,25 0,40 0,58 

64 Solanum lycocarpum A.St.-Hil. 1,25 0,12 0,00 0,06 6,25 0,40 0,58 

65 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 

Mattos 1,25 0,12 0,00 0,05 6,25 0,40 0,57 

66 Heteropterys coriacea A.Juss. 1,25 0,12 0,00 0,05 6,25 0,40 0,57 

67 Plathymenia reticulata Benth. 1,25 0,12 0,00 0,05 6,25 0,40 0,57 

68 Zanthoxylum riedelianum Engl. 1,25 0,12 0,00 0,05 6,25 0,40 0,57 

69 Astronium urundeuva (M.Allemão) Engl. 1,25 0,12 0,00 0,04 6,25 0,40 0,56 
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70 Cybianthus detergens Mart. 1,25 0,12 0,00 0,04 6,25 0,40 0,56 

71 Eugenia dysenterica (Mart.) DC. 1,25 0,12 0,00 0,04 6,25 0,40 0,56 

72 Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. 1,25 0,12 0,00 0,04 6,25 0,40 0,56 

Total Geral 1002,5 100 6 100 1575 100 300 

• Diversidade 

O índice de diversidade de Shannon & Wiener H’ foi de 1,728. Embora a vegetação apresente 
bom estado de conservação, sua diversidade apresentou um valor mediano se comparado a 
outros estudos no Cerrado. Isto pode indicar que se trata de uma formação secundária, ou seja, 
estruturalmente encontra-se em bom estado de conservação, porém, com diversidade alterada. 

• Distribuição em classes diamétricas  

A distribuição dos indivíduos em classes diamétricas apresentou padrão de distribuição 
exponencial negativo (J’ reverso), natural em vegetações tropicais, com maior densidade dos 
indivíduos de menor diâmetro (5 a 11 cm) que representaram 85,78% da comunidade estudada.  

 

Figura 2.73: Número de indivíduos por classes diamétricas – Estrato 1 (Cerrado ss). 

• Curva espécie-área – Estrato 1 (Cerrado sentido restrito) 

A curva mostra o número acumulado de espécies encontradas a cada unidade amostral. Não 
houve tendência a estabilização.  
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Figura 2.74: Curva espécie-área – Estrato 1 (Cerrado sentido restrito). 

• Dados da Amostragem – Estrato 1 (Cerrado sentido restrito) 

A seguir (Tabela 2.68), serão apresentados os dados calculados pela amostragem deste estrato, 
de modo a chancelar a densidade média e volumetria média por hectare, valores importantes 
para o planejamento das ações de supressão da vegetação no momento da instalação do 
empreendimento, bem como, este último (volumetria média por hectare) essencial para o 
cálculo da compensação florestal nos moldes do Decreto n° 39.469/2018, após definição do 
projeto executivo. Destaca-se que por se tratar de amostragem estratificada, o erro amostral (%) 
estratificado (suficiência amostral qualitativa), será apresentado por último, após o resultado dos 
estratos.  

Tabela 2.68: Dados de amostragem estratificada – Estrato 1 (Cerrado sentido restrito). 

Área de Cerrado (3,15044 ha) 31,5044 N 

Área estudada (0,8 ha) 8 n 

f = n/N 0,2539 Pop. finita 

t student  2,3646 

Intensidade de amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Média (x) 1002,500 18,334 

Var. (s²x) 187478,571 97,317 

Desv. Pad. (sx) 432,988 9,865 

Coef. Var. (cv %) 43,191 53,806 

Erro admitido absoluto 200,500 3,667 

Nᵒ min de parcelas 14,267 17,714 

Análise estatística da amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Variância da média (v²x) 17483,952 9,076 
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Erro padrão (vx) 132,227 3,013 

Erro de amostragem absoluto 312,667 7,124 

Intervalo de confiança  797,69<x<1207,313 12,63<x<23,88 

Intervalo de confiança (-) 689,833 11,211 

Intervalo de confiança (+) 1315,167 25,458 

− Transição Mata de Galeria – Mata Seca (Estrato 2) 

Foram identificados 854 indivíduos arbóreos vivos, o que resultou na densidade média de 1688 
ind./ha. Em termos volumétricos esta vegetação apresentou um volume médio de material 
lenhoso de 152,651 m³/ha. 

• Fitossociologia 

Foram identificadas 116 espécies arbóreas pertencentes a 85 gêneros e 42 famílias botânicas. As 
espécies com maiores índices de valor de importância (IVI) foram: Callisthene major, 
Anadenanthera colubrina, Copaifera langsdorffi. Estas três espécies são responsáveis por 54,6 
em valores absolutos do IVI, sendo as espécies de maior representatividade na comunidade, 
desta formação vegetacional, Conforme Tabela 2.69, abaixo: 

Tabela 2.69: Parâmetros fitossociológicos da Transição Mata de Galeria – Mata Seca, em ordem 
decrescente de Valor de importância (DA = Densidade absoluta, DR = Densidade relativa, Fa = 
Frequência absoluta, FR = Frequência relativa, DoA = Dominância absoluta, DoR = Dominância 
Relativa, VI = Valor de importância). 

N Espécie DA DR DoA DoR FA FR IVI 

1 Callisthene major Mart. 108,0 6,4 2,0 10,2 24,0 2,3 18,9 

2 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 68,0 4,0 2,0 10,2 44,0 4,2 18,5 

3 Copaifera langsdorffii Desf. 80,0 4,7 1,7 8,3 44,0 4,2 17,3 

4 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. 130,0 7,7 0,6 3,1 62,0 5,9 16,7 

5 Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze 126,0 7,5 0,7 3,5 56,0 5,3 16,3 

6 Terminalia glabrescens Mart. 42,0 2,5 1,2 5,9 30,0 2,9 11,2 

7 Pera glabrata (Schott) Baill. 62,0 3,7 0,8 4,1 36,0 3,4 11,2 

8 Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln. 64,0 3,8 0,8 3,9 36,0 3,4 11,2 

9 Matayba guianensis Aubl. 74,0 4,4 0,5 2,4 38,0 3,6 10,4 

10 Myrcia splendens (Sw.) DC. 66,0 3,9 0,4 2,0 34,0 3,2 9,2 

11 Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. 34,0 2,0 0,6 3,2 16,0 1,5 6,7 

12 Qualea dichotoma (Mart.) Warm. 18,0 1,1 0,8 4,2 14,0 1,3 6,6 

13 
Leptobalanus apetalus (E.Mey.) Sothers & 

Prance 38,0 2,3 0,3 1,7 26,0 2,5 6,4 

14 Terminalia phaeocarpa Eichler 20,0 1,2 0,6 2,8 20,0 1,9 5,9 

15 Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. 36,0 2,1 0,2 0,9 26,0 2,5 5,5 

16 Hirtella glandulosa Spreng. 34,0 2,0 0,3 1,3 18,0 1,7 5,0 

17 Cupania vernalis Cambess. 36,0 2,1 0,2 1,2 18,0 1,7 5,0 

18 Aspidosperma discolor A.DC. 20,0 1,2 0,6 3,0 8,0 0,8 5,0 

19 Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. 36,0 2,1 0,2 1,2 12,0 1,1 4,4 
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20 Aspidosperma subincanum Mart. 18,0 1,1 0,4 2,0 12,0 1,1 4,2 

21 
Campomanesia eugenioides (Cambess.) 

D.Legrand ex Landrum 22,0 1,3 0,2 1,1 18,0 1,7 4,1 

22 Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. 24,0 1,4 0,1 0,5 16,0 1,5 3,4 

23 Inga cylindrica (Vell.) Mart. 18,0 1,1 0,1 0,7 16,0 1,5 3,3 

24 Astronium graveolens Jacq. 16,0 0,9 0,2 0,9 14,0 1,3 3,2 

25 Tapirira guianensis Aubl. 20,0 1,2 0,2 0,8 10,0 1,0 3,0 

26 Eugenia florida DC. 20,0 1,2 0,1 0,6 12,0 1,1 2,9 

27 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. 16,0 0,9 0,1 0,5 14,0 1,3 2,8 

28 Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni 16,0 0,9 0,1 0,4 14,0 1,3 2,7 

29 Astronium fraxinifolium Schott 14,0 0,8 0,1 0,5 12,0 1,1 2,5 

30 Xylopia sericea A.St.-Hil. 12,0 0,7 0,1 0,6 10,0 1,0 2,3 

31 Pouteria guianensis Aubl. 12,0 0,7 0,1 0,7 8,0 0,8 2,2 

32 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith 12,0 0,7 0,1 0,5 8,0 0,8 2,0 

33 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 12,0 0,7 0,1 0,3 10,0 1,0 2,0 

34 Leptolobium elegans Vogel 6,0 0,4 0,2 1,0 6,0 0,6 2,0 

35 Protium spruceanum (Benth.) Engl. 8,0 0,5 0,2 0,8 6,0 0,6 1,9 

36 Emmotum nitens (Benth.) Miers 10,0 0,6 0,1 0,3 10,0 1,0 1,9 

37 Inga vera Willd. 10,0 0,6 0,1 0,7 6,0 0,6 1,8 

38 Virola sebifera Aubl. 10,0 0,6 0,1 0,3 10,0 1,0 1,8 

39 Euterpe edulis Mart. 12,0 0,7 0,1 0,7 4,0 0,4 1,8 

40 Inga alba (Sw.) Willd. 8,0 0,5 0,1 0,5 8,0 0,8 1,8 

41 Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose 6,0 0,4 0,2 0,8 6,0 0,6 1,7 

42 Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. 12,0 0,7 0,0 0,2 8,0 0,8 1,7 

43 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 

Mattos 6,0 0,4 0,1 0,7 6,0 0,6 1,7 

44 Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 8,0 0,5 0,1 0,6 6,0 0,6 1,6 

45 Ocotea spixiana (Nees) Mez 8,0 0,5 0,0 0,2 8,0 0,8 1,5 

46 Trichilia elegans A.Juss. 10,0 0,6 0,1 0,3 6,0 0,6 1,4 

47 Tapura amazonica Poepp. & Endl. 8,0 0,5 0,0 0,2 8,0 0,8 1,4 

48 Monteverdia floribunda (Reissek) Biral 8,0 0,5 0,0 0,1 8,0 0,8 1,4 

49 Byrsonima laxiflora Griseb. 8,0 0,5 0,0 0,1 8,0 0,8 1,4 

50 Guapira areolata (Heimerl) Lundell 6,0 0,4 0,1 0,4 6,0 0,6 1,3 

51 Vochysia pyramidalis Mart. 2,0 0,1 0,2 1,0 2,0 0,2 1,3 

52 Lafoensia densiflora Pohl 6,0 0,4 0,1 0,5 4,0 0,4 1,2 

53 Cordia sellowiana Cham. 8,0 0,5 0,1 0,4 4,0 0,4 1,2 

54 
Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & 

Planch. 6,0 0,4 0,1 0,3 6,0 0,6 1,2 

55 Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg 8,0 0,5 0,1 0,3 4,0 0,4 1,1 

56 Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg. 4,0 0,2 0,1 0,5 4,0 0,4 1,1 

57 Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma 4,0 0,2 0,1 0,5 4,0 0,4 1,1 

58 Platypodium elegans Vogel 6,0 0,4 0,0 0,1 6,0 0,6 1,0 
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59 Ixora brevifolia Benth. 6,0 0,4 0,0 0,1 6,0 0,6 1,0 

60 Casearia sylvestris Sw. 8,0 0,5 0,0 0,1 4,0 0,4 1,0 

61 Bauhinia rufa (Bong.) Steud. 6,0 0,4 0,0 0,1 6,0 0,6 1,0 

62 Hyeronima alchorneoides Allemão 6,0 0,4 0,0 0,2 4,0 0,4 1,0 

63 Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 4,0 0,2 0,1 0,3 4,0 0,4 0,9 

64 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb.ex Steud 4,0 0,2 0,1 0,3 4,0 0,4 0,9 

65 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 6,0 0,4 0,0 0,1 4,0 0,4 0,8 

66 Dalbergia densiflora Benth. 6,0 0,4 0,0 0,1 4,0 0,4 0,8 

67 Faramea hyacinthina Mart. 4,0 0,2 0,0 0,2 4,0 0,4 0,8 

68 Eugenia sonderiana O.Berg 6,0 0,4 0,0 0,1 4,0 0,4 0,8 

69 Trichilia pallida Sw. 6,0 0,4 0,0 0,1 4,0 0,4 0,8 

70 Guatteria sellowiana Schltdl. 4,0 0,2 0,0 0,2 4,0 0,4 0,8 

71 Apeiba tibourbou Aubl. 4,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,4 0,8 

72 Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 4,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,4 0,8 

73 Zanthoxylum riedelianum Engl. 4,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,4 0,7 

74 Guazuma ulmifolia Lam. 4,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,4 0,7 

75 Maprounea guianensis Aubl. 4,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,4 0,7 

76 
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & 

L.A.S.Johnson 2,0 0,1 0,1 0,4 2,0 0,2 0,7 

77 Nectandra puberula (Schott) Nees 4,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,4 0,7 

78 Casearia grandiflora Cambess. 4,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,4 0,7 

79 Heisteria ovata Benth. 4,0 0,2 0,0 0,0 4,0 0,4 0,7 

80 Vitex rufescens A.Juss 4,0 0,2 0,0 0,1 2,0 0,2 0,5 

81 Nectandra cissiflora Nees 2,0 0,1 0,0 0,2 2,0 0,2 0,5 

82 Qualea multiflora Mart. 2,0 0,1 0,0 0,2 2,0 0,2 0,5 

83 Ormosia arborea (Vell.) Harms 2,0 0,1 0,0 0,2 2,0 0,2 0,5 

84 Aegiphila sellowiana Cham. 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

85 Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Robyns 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

86 Ficus trigona L.f. 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

87 Margaritaria nobilis L.f. 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

88 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

89 Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

90 Guarea macrophylla Vahl 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

91 Rhamnidium elaeocarpum Reissek 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

92 Miconia cuspidata Naudin 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

93 Pseudobombax longiflorum (Mart.) A.Robyns 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

94 Roupala montana Aubl. 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

95 Vochysia tucanorum Mart. 2,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,2 0,4 

96 Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,4 

97 Inga edulis Mart. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,4 

98 Hymenaea courbaril L. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 
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99 Luehea grandiflora Mart. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

100 
Pleroma stenocarpum (Schrank et Mart. ex DC.) 

Triana 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

101 Psidium canum Mattos 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

102 Pseudobombax tomentosum (Mart.) A.Robyns 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

103 Styrax camporum Pohl 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

104 Aspidosperma parvifolium A.DC. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

105 Connarus punctatus Planch. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

106 Pseudolmedia laevigata Trécul 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

107 Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

108 Lacistema hasslerianum Chodat. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

109 Machaerium acutifolium Vogel 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

110 Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

111 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

112 Casearia decandra Jacq. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

113 Hirtella martiana Hook.f. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

114 Machaerium brasiliense Vogel 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

115 Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

116 Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 2,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,2 0,3 

Total Geral 1688,0 100 19,9 100 1050 100 300 

• Diversidade 

O índice de diversidade de Shannon & Wiener H’ foi de 1,720. Embora a vegetação esteja em 
bom estado de conservação, sua diversidade apresentou um valor mediano se comparado a 
outros estudos no Cerrado. Isto pode indicar que se trata de uma formação secundária. 

• Distribuição em classes diamétricas 

A distribuição dos indivíduos em classes diamétricas apresentou padrão de distribuição 
exponencial negativo (J’ reverso), natural em vegetações tropicais, com maior densidade de 
indivíduos na primeira classe (5 a 10 cm) representando 60,54% da comunidade estudada desta 
vegetação. 
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Figura 2.75: Número de indivíduos por classes diamétricas - Estrato 2 (Transição). 

• Curva espécie-área – Estrato 2 (Transição Mata de Galeria – Mata Seca) 

A curva mostra o número acumulado de espécies encontradas a cada unidade amostral. A 
tendência à estabilização é notada a partir da parcela 47. 

 

Figura 2.76: Curva espécie-área – Estrato 2 (Transição Mata de Galeria – Mata Seca). 

• Dados da Amostragem – Estrato 2 (Transição Mata de Galeria - Mata Seca) 

A seguir (Tabela 2.70), serão apresentados os dados calculados pela amostragem deste estrato, 
de modo a chancelar a densidade média e volumetria média por hectare, valores importantes 
para o planejamento das ações de supressão da vegetação no momento da instalação do 
empreendimento, bem como, este último (volumetria média por hectare) essencial para o 
cálculo da compensação florestal nos moldes do Decreto n° 39.469/2018, após definição do 
projeto executivo. Destaca-se que por se tratar de amostragem estratificada, o erro amostral (%) 
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estratificado (suficiência amostral qualitativa), será apresentado por último, após o resultado dos 
estratos.  

Tabela 2.70: Dados de amostragem estratificada – Estrato 2 (Transição Mata de Galeria – Mata 
Seca). 

Área de mata (15,088 ha) 1508,8 N 

Área estudada (0,5 ha) 50 n 

f = n/N 0,0331 Pop. finita 

t student  2,0096 

Intensidade de amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Média (x) 1688,000 152,651 

Var. (s²x) 299036,735 9324,672 

Desv. Pad. (sx) 546,843 96,564 

Coef. Var. (cv %) 32,396 63,258 

Erro admitido absoluto 337,600 30,530 

Nᵒ min de parcelas 10,522 39,346 

Análise estatística da amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Variância da média (v²x) 5782,540 180,313 

Erro padrão (vx) 76,043 13,428 

Erro de amostragem absoluto 152,814 26,985 

Intervalo de confiança  1534,98<x<1841,02 127,42<x<182,08 

Intervalo de confiança (-) 1535,186 125,667 

Intervalo de confiança (+) 1840,814 179,636 

− Cerradão (Estrato 3) 

Foram identificados 779 indivíduos arbóreos vivos, o que resultou na densidade média de 1947,5 
ind./ha. Em termos volumétricos esta vegetação apresentou um volume médio de material 
lenhoso de 84,586 m³/ha. 

• Fitossociologia  

Foram identificadas 92 espécies arbóreas pertencentes a 75 gêneros e 42 famílias botânicas. As 
espécies com maiores índices de valor de importância (IVI) foram: Qualea grandiflora, Miconia 
burchelli e Xylopia aromatica. Estas três espécies são responsáveis por 54,9 em valores absolutos 
do IVI, sendo as espécies de maior representatividade na comunidade, desta formação 
vegetacional, Conforme Tabela 2.71, abaixo: 

Tabela 2.71: Parâmetros fitossociológicos do Cerradão, em ordem decrescente de Valor de 
importância (DA = Densidade absoluta, DR = Densidade relativa, Fa = Frequência absoluta, FR = 
Frequência relativa, DoA = Dominância absoluta, DoR = Dominância Relativa, VI = Valor de 
importância). 

N Espécie DA DR DoA DoR FA FR IVI 

1 Qualea grandiflora Mart. 152,5 7,83 1,95 11,77 60 4,47 24,07 

2 Miconia burchellii Triana 115 5,91 1,40 8,45 55 4,10 18,45 

3 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 90 4,62 0,53 3,17 62,5 4,66 12,45 
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4 Bowdichia virgilioides Kunth 50 2,57 1,00 6,00 35 2,61 11,18 

5 Matayba guianensis Aubl. 80 4,11 0,50 3,04 47,5 3,54 10,69 

6 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. 85 4,36 0,38 2,30 50 3,72 10,39 

7 Ocotea spixiana (Nees) Mez 65 3,34 0,36 2,19 37,5 2,79 8,32 

8 Copaifera langsdorffii Desf. 45 2,31 0,52 3,11 32,5 2,42 7,84 

9 Pera glabrata (Schott) Baill. 47,5 2,44 0,39 2,32 40 2,98 7,74 

10 Guapira noxia (Netto) Lundell 60 3,08 0,39 2,35 30 2,23 7,67 

11 Myrcia splendens (Sw.) DC. 55 2,82 0,27 1,63 32,5 2,42 6,87 

12 Virola sebifera Aubl. 50 2,57 0,34 2,04 30 2,23 6,85 

13 Astronium fraxinifolium Schott 40 2,05 0,26 1,59 37,5 2,79 6,44 

14 Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. 60 3,08 0,21 1,28 27,5 2,05 6,41 

15 Erythroxylum daphnites Mart. 45 2,31 0,22 1,34 35 2,61 6,25 

16 Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell 42,5 2,18 0,27 1,61 22,5 1,68 5,47 

17 Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) Harley 40 2,05 0,16 0,99 30 2,23 5,28 

18 Roupala montana Aubl. 32,5 1,67 0,15 0,91 30 2,23 4,81 

19 Qualea dichotoma (Mart.) Warm. 25 1,28 0,35 2,13 17,5 1,30 4,71 

20 Dalbergia miscolobium Benth. 10 0,51 0,56 3,40 10 0,74 4,65 

21 Qualea parviflora Mart. 27,5 1,41 0,27 1,64 17,5 1,30 4,35 

22 Myrsine umbellata Mart. 37,5 1,93 0,14 0,84 20 1,49 4,25 

23 Eriotheca pubescens (Mart.) Schott & Endl. 20 1,03 0,31 1,87 17,5 1,30 4,20 

24 Byrsonima pachyphylla A.Juss. 25 1,28 0,21 1,28 20 1,49 4,06 

25 Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 30 1,54 0,14 0,82 22,5 1,68 4,03 

26 Callisthene major Mart. 10 0,51 0,40 2,38 10 0,74 3,64 

27 Platypodium elegans Vogel 12,5 0,64 0,33 2,01 12,5 0,93 3,58 

28 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 22,5 1,16 0,16 0,93 20 1,49 3,58 

29 Terminalia argentea Mart. & Zucc. 17,5 0,90 0,22 1,33 17,5 1,30 3,53 

30 Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho 17,5 0,90 0,28 1,66 12,5 0,93 3,49 

31 Aspidosperma tomentosum Mart. & Zucc. 20 1,03 0,18 1,11 17,5 1,30 3,44 

32 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 17,5 0,90 0,19 1,15 17,5 1,30 3,35 

33 Emmotum nitens (Benth.) Miers 22,5 1,16 0,15 0,93 15 1,12 3,20 

34 
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex 

S.Moore 17,5 0,90 0,15 0,93 17,5 1,30 3,13 

35 Hirtella glandulosa Spreng. 20 1,03 0,12 0,74 17,5 1,30 3,07 

36 
Didymopanax macrocarpus (Cham. & Schltdl.) 

Seem. 20 1,03 0,16 0,97 12,5 0,93 2,93 

37 Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss. 20 1,03 0,08 0,49 17,5 1,30 2,82 

38 Machaerium acutifolium Vogel 17,5 0,90 0,08 0,50 17,5 1,30 2,70 

39 Miconia ferruginata DC. 15 0,77 0,13 0,80 15 1,12 2,68 

40 Leptolobium dasycarpum Vogel 17,5 0,90 0,11 0,67 12,5 0,93 2,50 

41 Connarus suberosus Planch. 20 1,03 0,10 0,60 10 0,74 2,38 

42 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. 17,5 0,90 0,15 0,88 7,5 0,56 2,34 

43 Caryocar brasiliense Cambess 5 0,26 0,27 1,63 5 0,37 2,26 
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44 Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln. 15 0,77 0,04 0,27 15 1,12 2,15 

45 Magonia pubescens A.St.-Hil. 15 0,77 0,07 0,44 12,5 0,93 2,14 

46 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 15 0,77 0,07 0,39 12,5 0,93 2,10 

47 Heisteria ovata Benth. 12,5 0,64 0,08 0,47 12,5 0,93 2,05 

48 Terminalia glabrescens Mart. 2,5 0,13 0,28 1,71 2,5 0,19 2,03 

49 Qualea multiflora Mart. 12,5 0,64 0,08 0,47 10 0,74 1,86 

50 Miconia albicans (Sw.) Triana 12,5 0,64 0,04 0,22 12,5 0,93 1,79 

51 Lafoensia pacari A.St.-Hil. 12,5 0,64 0,06 0,38 10 0,74 1,76 

52 Dimorphandra mollis Benth 10 0,51 0,06 0,36 10 0,74 1,62 

53 
Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand 

ex Landrum 10 0,51 0,06 0,35 10 0,74 1,61 

54 Aspidosperma subincanum Mart. 15 0,77 0,05 0,28 7,5 0,56 1,61 

55 Cybianthus detergens Mart. 12,5 0,64 0,05 0,33 7,5 0,56 1,53 

56 Annona crassiflora Mart. 5 0,26 0,11 0,69 5 0,37 1,32 

57 Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke 5 0,26 0,08 0,48 5 0,37 1,11 

58 Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 7,5 0,39 0,02 0,13 7,5 0,56 1,07 

59 Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. 7,5 0,39 0,02 0,12 7,5 0,56 1,07 

60 Luehea divaricata Mart. 2,5 0,13 0,12 0,71 2,5 0,19 1,02 

61 Maprounea guianensis Aubl. 5 0,26 0,05 0,30 5 0,37 0,92 

62 Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. 7,5 0,39 0,03 0,15 5 0,37 0,91 

63 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. 7,5 0,39 0,02 0,13 5 0,37 0,89 

64 Neea theifera Oerst. 7,5 0,39 0,02 0,13 5 0,37 0,89 

65 Byrsonima coccolobifolia Kunth 5 0,26 0,04 0,25 5 0,37 0,88 

66 Styrax ferrugineus Nees & Mart. 5 0,26 0,04 0,25 5 0,37 0,88 

67 Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 5 0,26 0,03 0,19 5 0,37 0,82 

68 Machaerium opacum Vogel 5 0,26 0,03 0,18 5 0,37 0,81 

69 Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. 5 0,26 0,03 0,18 5 0,37 0,81 

70 Kielmeyera speciosa A.St.-Hil. 5 0,26 0,03 0,17 5 0,37 0,80 

71 Cupania vernalis Cambess. 5 0,26 0,03 0,15 5 0,37 0,78 

72 Davilla elliptica A.St.-Hil. 5 0,26 0,02 0,13 5 0,37 0,76 

73 Aegiphila verticillata Vell 5 0,26 0,02 0,13 5 0,37 0,76 

74 Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. 5 0,26 0,05 0,31 2,5 0,19 0,75 

75 Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze 5 0,26 0,02 0,12 5 0,37 0,75 

76 Guapira areolata (Heimerl) Lundell 5 0,26 0,05 0,29 2,5 0,19 0,74 

77 Eremanthus glomerulatus Less. 5 0,26 0,02 0,09 5 0,37 0,72 

78 Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni 2,5 0,13 0,05 0,30 2,5 0,19 0,61 

79 Psidium salutare var. pohlianum (O.Berg) Landrum 5 0,26 0,02 0,11 2,5 0,19 0,55 

80 Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 2,5 0,13 0,03 0,20 2,5 0,19 0,51 

81 Monteverdia floribunda (Reissek) Biral 5 0,26 0,01 0,07 2,5 0,19 0,51 

82 Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. 2,5 0,13 0,02 0,10 2,5 0,19 0,41 

83 Casearia grandiflora Cambess. 2,5 0,13 0,01 0,08 2,5 0,19 0,39 
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84 Aspidosperma macrocarpon Mart. & Zucc. 2,5 0,13 0,01 0,06 2,5 0,19 0,37 

85 Ouratea castaneaefolia (DC.) Engl. 2,5 0,13 0,01 0,06 2,5 0,19 0,37 

86 Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 2,5 0,13 0,01 0,06 2,5 0,19 0,37 

87 Xylopia sericea A.St.-Hil. 2,5 0,13 0,01 0,05 2,5 0,19 0,36 

88 Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. 2,5 0,13 0,01 0,04 2,5 0,19 0,36 

89 Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose 2,5 0,13 0,01 0,04 2,5 0,19 0,36 

90 Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. 2,5 0,13 0,01 0,04 2,5 0,19 0,36 

91 Baccharis tridentata Vahl 2,5 0,13 0,00 0,03 2,5 0,19 0,34 

92 Styrax camporum Pohl 2,5 0,13 0,00 0,03 2,5 0,19 0,34 

Total Geral 1948 100 16,6 100 1342,5 100 300 

• Diversidade  

O índice de diversidade de Shannon & Wiener H’ foi de 1,229. Embora a vegetação esteja em 
bom estado de conservação, sua diversidade apresentou um valor mediano se comparado a 
outros estudos no Cerrado. Isto pode indicar que se trata de uma formação secundária. 

• Distribuição em classes diamétricas  

A distribuição dos indivíduos em classes diamétricas apresentou padrão de distribuição 
exponencial negativo (J’ reverso), natural em vegetações tropicais, com maior densidade de 
indivíduos na primeira classe (5 a 11 cm) representando 74,83% da comunidade estudada desta 
vegetação. 

 

Figura 2.77: Número de indivíduos por classes diamétricas – Estrato 3 (Cerradão) 

• Curva espécie-área da comunidade arbórea – Estrato 3 (Cerradão) 

A curva mostra o número acumulado de espécies encontradas a cada unidade amostral. Não 
houve tendência a estabilização. Dificilmente a curva atingiria a estabilidade haja vista que foram 
amostradas apenas 4 parcelas nesta formação vegetacional. Destaca-se que esta formação cobre 
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apenas 2 hectares da área da ADA/AID. Ressalta-se que o erro amostral foi atingido, conforme 
será apresentado nos resultados finais. 

 

Figura 2.78: Curva espécie-área – Estrato 3 (Cerradão) 

• Dados da Amostragem – Estrato 3 (Cerradão) 

A seguir (Tabela 2.72), serão apresentados os dados calculados pela amostragem deste estrato, 
de modo a chancelar a densidade média e volumetria média por hectare, valores importantes 
para o planejamento das ações de supressão da vegetação no momento da instalação do 
empreendimento, bem como, este último (volumetria média por hectare) essencial para o 
cálculo da compensação florestal nos moldes do Decreto n° 39.469/2018, após definição do 
projeto executivo. Destaca-se que por se tratar de amostragem estratificada, o erro amostral (%) 
estratificado (suficiência amostral qualitativa), será apresentado por último, após o resultado dos 
estratos.  

Tabela 2.72: Dados de amostragem estratificada – Estrato 3 (Cerradão). 

Área de Cerradão (2,363 ha) 236,3 N 

Área estudada (0,4 ha) 40 n 

f = n/N 0,1693 Pop. finita 

t student 2,0227 

Intensidade de amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Média (x) 1947,500 84,586 

Var. (s²x) 240506,410 3043,201 

Desv. Pad. (sx) 490,415 55,165 

Coef. Var. (cv %) 25,182 65,218 

Erro admitido absoluto 389,500 16,917 

Nᵒ min de parcelas 6,313 36,740 

Análise estatística da amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Variância da média (v²x) 4994,859 63,201 

Erro padrão (vx) 70,674 7,950 

Erro de amostragem absoluto 142,952 16,080 

Intervalo de confiança  1802,43<x<2092,57 70,45<x<103,53 
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Intervalo de confiança (-) 1804,548 68,506 

Intervalo de confiança (+) 2090,452 100,667 

c) Suficiência Amostral Qualitativa (Erro Amostral) da comunidade (Estratificada) 

Conforme destacado nos itens anteriores, abaixo (Tabela 2.73) encontra-se a suficiência amostral 
qualitativa, representada pelo erro amostral relativo da amostragem estratificada da 
comunidade estudada. O respectivo erro foi estimado em 15,309% para o parâmetro densidade 
e 16,456% para o parâmetro volume. Ou seja, a amostragem realizada atingiu a suficiência 
amostral estabelecida pelo órgão ambiental através do Termo de Referência para Supressão de 
Vegetação IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (Doc. SEI/GDF 45272940), vigente em maio  de 2021, 
época de elaboração do presente estudo, constante no sítio eletrônico do IBRAM.  

Tabela 2.73: Resultados da amostragem estratificada (por hectare). 

Área total (20,601 ha) 1808,1088 N 

Área estudada (0,5 ha) 106 n 

f = n/N 0,0586 Pop. finita 

t student para α = 0,05 e gl = 105 1,9828  
Limite de erro estabelecido = 20% 

Intensidade de amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Média (x) 1612,935921 124,3039648 

Var. (s²x) 276875,4528 7201,119124 

Desv. Pad. (sx) 524,7952317 78,92007238 

Coef. Var. (cv %) 32,537 63,490 

Erro admitido absoluto 322,587 24,861 

Nᵒ min de parcelas 10,400 44,675 

Análise estatística da amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Variância da média (v²x) 15510,16173 106,4295336 

Erro padrão (vx) 124,5397998 10,31646905 

Erro de amostragem absoluto 246,9394172 20,4556524 

Erro de amostragem relativo (%) 15,30993352 16,45615442 

Intervalo de confiança 1365,99<x<1612,94 103,85<x<124,30 

Intervalo de confiança (-) 1365,997 103,848 

Intervalo de confiança (+) 1612,936 124,304 

Sendo assim, para a área total da gleba do parcelamento , estima-se o 2350,08 m³ de material 
lenhoso e 30684,49 indivíduos, conforme intervalos de confiança apresentados na Tabela 2.63, 
abaixo: 

Tabela 2.74: Resultados finais de volumetria e densidade para a gleba total (20,601 ha). 

GLEBA TOTAL  

Análise estatística da amostragem densidade (ind/ha) volume (m³/ha) 

Intervalo de confiança  28140,894 < x <3 3228,093 2139,379 < x < 2560,786 

Intervalo de confiança (-) 28140,894 2139,379 

Intervalo de confiança (+) 33228,093 2560,786 
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Destaca-se que estes valores calculados são para a gleba inteira. No momento do projeto 
executivo, na fase de Licença de Instalação, estes cálculos serão reapresentados, de acordo com 
a localização exata das áreas que sofrerão intervenção. 

d) Espécies de interesse conservacionista  

Em consulta à Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA 
Nº 443 /2014), Lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da 
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Dec. nº 76.623/75). Lista Vermelha, criada pelo Centro 
Nacional de Conservação da Flora (CNCFLORA) e Decreto nº 39.469/2018, foram encontradas as 
seguintes espécies consideradas de interesse conservacionista ou sob algum tipo de ameaça. 

• Portaria MMA nº 443/2014: Não foi encontrada nenhuma espécie da flora presente nesta 
lista. 

• Dec. nº 76.623/75:  Não foi encontrada nenhuma espécie da flora presente nesta lista. 

• Lista Vermelha (CNCFLORA):  

Categoria menos preocupante (LC): Astronium fraxinifolium, Aspidosperma tomentosum, 
Caryocar brasiliense, Monteverdia floribunda, Terminalia argentea, Stryphnodendron 
adstringens, Byrsonima coccolobifolia, Eriotheca pubescens. 

Categoria quase ameaçada (NT): Bowdichia virgilioides. 

• Decreto nº 39.469/2018: Na área do presente estudo foram encontradas as seguintes 
espécies tombadas pelo decreto: Copaifera langsdorffíi, Pseudobombax longiflorum e 
Aspidosperma tomentosum, Tabebuia aurea e Handroanthus impetiginosus, 
Handroanthus ochreceus  

2.2.1.6 Considerações Finais 

O levantamento realizado gleba do parcelamento de solo, denominado Vila Bosques, foi 
adequado, uma vez que os resultados provenientes do levantamento de campo, avaliados por 
meio de amostragem estratificada implicou em erro de amostragem aceitável (15,39%) para 
densidade, inferior ao limite de erro máximo admissível de 20% adotado pelo IBRAM.  

Foram mensurados 2425 indivíduos. O estudo apresentou bom grau taxonômico de identificação 
botânica, onde todas as espécies foram identificadas. A florística da vegetação registrou uma 
diversidade taxonômica mediana. 

Foi possível estimar, com nível de confiança de 95%, a volumetria para a formação Cerradão 
(84,58 m³/ha), para a área de transição (152,65 m³/ha) e para a área de Cerrado (18,33 m³/ha). 
Estes valores serão de suma importância no momento da instalação do empreendimento para o 
enquadramento no Decreto n° 39.469/2018 e elaboração da proposta de compensação florestal. 
Além disso, estima-se que a gleba do parcelamento possua 2350,08 m³ de material lenhoso e 
30684,49 indivíduos. Destaca-se que estes valores calculados são para a gleba inteira. No 
momento do projeto executivo, na fase de Licença de Instalação, estes cálculos serão 
reapresentados, de acordo com a localização exata das áreas que sofrerão intervenção. 

Estes valores também serão úteis no planejamento da supressão da vegetação no momento da 
instalação do empreendimento, que deverá ser realizada mediante a otimização do uso e do 
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aproveitamento da madeira, destinação apropriada do produto, observância dos requisitos 
técnicos ambientais, bem como cumprimento da legislação ambiental federal e distrital. 

Dentre as espécies arbóreas listadas durante o levantamento, aquelas apontadas como 
tombadas e/ou de interesse conservacionista merecem especial atenção, já que são 
consideradas espécies com alta importância e interesse de conservação, devendo ser alvo de 
programas ambientais específicos, com vistas à manutenção destas, nos moldes das exigências 
realizadas pelo órgão ambiental. 

Não há dúvidas que o parcelamento de solo Vila Bosques é viável do ponto de vista técnico da 
Flora, desde que atendidas às exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital, 
principalmente no que tange a realização da compensação florestal e da criação da RPPN na 
ZOEIA da APA São Bartolomeu, no momento da instalação do empreendimento. 

2.2.2 Fauna 

2.2.2.1 Introdução 

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

Em um passado recente, alguns pesquisadores classificaram a fauna do Cerrado como 
depauperada e pouco diversificada, principalmente a Herpetofauna (VANZOLINI, 1976; VITT, 
1991), talvez por falha metodológica ou limitações tecnológicas das técnicas de amostragem. 
Porém, o Cerrado surpreendeu aos primeiros estudos, e a cada dia vêm apresentando uma 
grande diversidade faunística. São conhecidos para o Bioma 227 espécies de mamíferos, 856 
espécies de aves, 184 espécies de répteis e 209 espécies de anfíbios (SILVA & SANTOS 2005, SILVA 
1997, COLLI et al., 2002; MACHADO et al., 2008; CARMIGNOTTO et al., 2012). 

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

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

e) Herpetofauna 

Segundo a Sociedade Brasileira de Herpetologia, até fevereiro de 2018, foram catalogadas 795 
espécies de répteis, sendo seis de jacarés, 37 tartarugas (Testudines), 75 cobras-de-duas-cabeças 
(anfisbenas), 282 lagartos e 442 serpentes no Brasil. Desta forma, o país ocupa a terceira 
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colocação mundial na relação de países com maior diversidade de répteis, atrás apenas da 
Austrália, com cerca de 1.057 espécies e do México com 942 espécies. Com relação aos anfíbios, 
o Brasil ocupa a primeira posição em número de espécies, com 1.080 anuros, sendo 1.039 anuros, 
cinco salamandras e 36 cecílias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA, 2016). 

Pesquisas iniciais da diversidade no Cerrado caracterizavam a Herpetofauna como pobre e com 
baixo endemismo (VANZOLINI, 1976; VITT 1991). Todavia, o desenvolvimento do conhecimento 
ao longo dos anos mostrou que as comunidades naturais no Cerrado são extremamente ricas, 
diversas e com altos níveis de endemismo, tanto de répteis, quanto de anfíbios (COLLI et al. 2002; 
NOGUEIRA et al. 2011; VALDUJO et al. 2012). 

A diversidade e distribuição da Herpetofauna no Cerrado são altamente associadas à variação 
horizontal e à alta sazonalidade do bioma (VITT & CALDWELL, 1993; COLLI et al. 2002; NOGUEIRA 
et al. 2005, 2009, 2010). A maior parte da diversidade de Herpetofauna do bioma Cerrado está 
associada a formações abertas, diferente dos padrões encontrados para mamíferos e aves 
(SAWAYA et al. 2008; NOGUEIRA et al. 2011; SANTORO & BRANDÃO, 2014).  

Mesmo os anfíbios, que possuem grande dependência de ambientes úmidos, especialmente para 
reprodução, apresentam riqueza e endemismo maiores em áreas campestres no Cerrado. Anuros 
apresentam especializações para garantir o sucesso reprodutivo em ambientes com baixa 
disponibilidade de água e a heterogeneidade horizontal possibilita a colonização de diversos 
microhabitats distribuídos ao logo da paisagem (SANTORO & BRANDÃO, 2014). 

A fauna terrestre de répteis do Cerrado é composta por 76 lagartos, 158 serpentes e 33 
anfisbenas (NOGUEIRA et al. 2011). Apesar da expressiva riqueza, a descrição de espécies de 
répteis do Cerrado cresceu entre 2000 e 2009, com 3,54 espécies descritas em média ao ano 
(NOGUEIRA et al. 2010), o que demonstra que a Herpetofauna do Cerrado ainda é pouco 
conhecida e a riqueza de espécies no bioma deve aumentar com o acréscimo de informações e 
amostragens intensivas em áreas distantes dos grandes centros urbanos. 

Em relação aos anuros, o Cerrado também apresenta uma alta riqueza de espécies, apresentando 
211 espécies, sendo 52% de espécies endêmicas (VALDUJO et al. 2012) e, assim como répteis, 
existem diversas espécies sendo descritas nos últimos anos (NOGUEIRA et al. 2010). 

O Distrito Federal apresenta uma composição bastante complexa de formações vegetacionais e 
possui áreas consideradas prioritárias para a conservação do Cerrado. Em termos de diversidade 
da Herpetofauna nativa, a região do DF apresenta alta riqueza de espécies. A comunidade de 
Squammata do DF é composta por 26 lagartos, 61 serpentes e quatro anfisbenas, além de três 
quelônio nativos (BRANDÃO et al. 2002) e dois crocodilianos (COLLI et al. 2011). Em relação aos 
anfíbios, a compilação mais recente de dados no DF apontou a ocorrência de 58 espécies de 
anfíbios, sendo 57 espécies de anuros, pertencentes a sete famílias e uma espécie de cecília 
(BRANDÃO et al. 2016). 

f) Mastofanua 

O Brasil possui mais de 13% da biota do mundo, incluindo mais de 700 espécies de mamíferos, 
sendo o 2º país com maior riqueza nesse grupo (ICMBIO, 2018a). A maioria dos mamíferos 
brasileiros têm pequeno porte e dificilmente é observada, pois vive camuflada entre a vegetação, 
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inicia suas atividades no começo da noite e se abriga ao amanhecer (REIS et al., 2011). Os 
mamíferos que ocorrem no Brasil estão distribuídos em 12 ordens, sendo 244 espécies de 
Rodentia (ratos, preás, capivaras, etc.), 177 spp de Chiroptera (morcegos), 119 spp de Primates 
(macacos e micos), 56 spp de Didelphimorphia (gambás e cuícas), 45 spp de Cetacea (baleias, 
botos e golfinhos), 35 spp de Carnivora (canídeos, felinos, focas, etc.), 11 spp de Artiodactyla 
(porcos e veados), 11 spp de Cingulata (tatus), 8 spp de Pilosa (tamanduás, preguiças), duas spp 
de Sirenia (peixe-boi), uma sp de Perissodactyla (anta) e uma sp de Lagomorpha (coelhos) 
(ICMBIO, 2018b). Mas, a cada ano, ocorrem novos registros de distribuição dentro do território 
brasileiro e novas espécies são descritas (PERCEQUILLO et al., 2017). 

Durante a última avaliação nacional do status de conservação das espécies de mamíferos que 
ocorrem no Brasil, foram avaliados 732 táxons (incluindo subespécies de veados-campeiros e 
primatas e um marsupial não descrito à época) (ICMBIO, 2018b). Desses, 110 táxons foram 
oficialmente considerados ameaçados (MMA, 2014) e 61% deles são endêmicos do país (ICMBIO, 
2018b).  

Considerado um hotspot (MYERS et al., 2000), o Cerrado apresenta um mosaico de 
fitofisionomias (RIBEIRO & WALTER, 2008), que favorece a diversidade biológica, chegando a 33% 
da riqueza de espécies do Brasil (AGUIAR et al., 2004). Nesse bioma, os mamíferos correspondem 
ao segundo grupo mais diversificado entre os vertebrados terrestres, sendo representado por 
aproximadamente, 15% das espécies conhecidas para o Brasil (AGUIAR et al., 2004). Das 227 
espécies de mamíferos registradas no Cerrado (CARMIGNOTTO et al., 2012), 22 são consideradas 
endêmicas exclusivamente do bioma (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017). O Cerrado 
encontra-se atrás apenas da Mata Atlântica, em número de espécies de mamíferos continentais 
ameaçadas (41 contra 53, respectivamente), o correspondente a 40% do total de espécies de 
mamíferos ameaçadas no Brasil (102) e a perda de habitat e a fragmentação resultantes de 
atividades agropecuárias também são as principais ameaças aos mamíferos do bioma (ICMBIO, 
2018b). 

g) Ornitofauna 

As aves têm sido consideradas bons indicadores das perdas de biodiversidade no mundo 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). Alguns estudos mencionam que as aves são indicadas para 
avaliar as consequências provenientes das alterações ambientais (GARDNER et al., 2008).  

Com relação às aves, o Cerrado é altamente diverso, totalizando 856 espécies, das quais 30 são 
consideradas endêmicas (SILVA & SANTOS 2005, SILVA 1997). Por se localizar na região central 
da América do Sul, fazendo limites com a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia, e o Chaco, o 
Cerrado recebe influência de outros grandes biomas na composição de sua avifauna, (SILVA 
1995). Esta grande diversidade de aves do Cerrado também pode ser consequência da extensiva 
permuta de espécies com os biomas adjacentes durante as flutuações climáticas e de vegetação 
ao longo do Quaternário (SILVA 1997). A maioria das espécies de aves do Cerrado (82,6%) 
depende em algum grau de ambientes florestais, sendo 51,8% dependentes e 20,8% semi-
dependentes desses ambientes (SILVA 1995). Isto indica que Florestas de Galeria e Florestas 
Secas são necessárias para manter uma grande porção da biodiversidade regional, sendo que tais 
ambientes florestais formam uma importante rede de corredores, que conecta as diversas 
formações vegetacionais vizinhas (SILVA & BATES, 2002). 
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2.2.2.2 Objetivos 

O objetivo geral do presente estudo é caracterizar qualitativamente a fauna na região do 
Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques, permitindo identificar as espécies presentes na 
área, as de potencial ocorrência e os eventuais impactos decorrentes da implantação que possam 
resultar em danos a estas, para fins do licenciamento ambiental do empreendimento. 

a) Objetivos específicos 

• Listar o maior número possível das espécies de potencial ocorrência na área do 

empreendimento; 

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

diretamente pelo empreendimento; 

• Indicar as espécies de potencial ocorrência relevantes para conservação, com foco nas 

ameaçadas, nas endêmicas, nas migratórias, nas de valor cinegético e nas consideradas 

como indicadores da qualidade ambiental;   

2.2.2.3 Metodologia 

O embasamento teórico e prático utilizado para a elaboração deste Diagnóstico foi consolidado 
a partir da obtenção de informações secundárias disponíveis em publicações técnico-científicas 
e informações do diagnóstico de fauna de uma área circunvizinha ao Parcelamento de Solo 
Urbano Vila dos Bosques, com o mesmo tipo de fitofisionomias.  

As informações da área vizinha supracitada, foram coletadas pela PROGEPLAN durante o 
diagnóstico de fauna, realizado para fins de licenciamento ambiental de um parcelamento de 
solo, denominado aqui como “Estudo Base”, (Figura 2.81 e Figura 2.82). Nesse sentido, cumpre 
destacar que as informações utilizadas são atuais e refletem perfeitamente o estado da fauna do 
Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques. 

Em termos gerais a área ocupada pelo Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques, bem como 
suas adjacências, é formada por remanescentes do bioma Cerrado, cuja vegetação e demais 
caracteres ambientais encontram-se em um estado de conservação regular, com fragmentos 
antropizados.  
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Figura 2.79: Localização do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques. 
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Figura 2.80: Cobertura vegetal na poligonal do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques.  

h) Visita de Campo 

No dia 09/01/2021 foi realizada vistoria em campo com foco na verificação de dados básicos, tais 
como o tipo e estado de conservação dos ambientes observados na área destinada ao 
Parcelamento Vila Bosques e entorno imediato. Ao todo foram percorridos 4,5 km pelos 
remanescentes observados na área. 

A vegetação é formada por um mosaico ambiental de áreas abertas e florestais, em diferentes 
estados de conservação, variando de regular a bom estado. Em campo, foram observadas áreas 
de cerrado sentido restrito (Foto 2.42) e mata seca (Foto 2.43).  
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Foto 2.42: Vista parcial de fragmento de 
cerrado sentido restrito, no Vila Bosque. 

Data: 09/01/2021. Coordenadas UTM: 23L 
200424; 8244813.  

Foto 2.43: Vista parcial de fragmento de 
mata seca, no Vila Bosque. Data: 09/01/2021. 

Coordenadas UTM: 23L 199790; 8244529. 

i) Estudo Base 

A coleta de dados secundários se deu por meio de publicações técnicas e científicas relacionadas 
a área de estudo e/ou suas proximidades, em formato impresso ou digital. Foram consideradas 
para este trabalho espécies levantadas em outros estudos, os quais abrangeram a AID e a AII do 
empreendimento. A principal fonte de informações secundárias utilizadas neste estudo foi o 
EIA/RIMA do Parcelamento de Solo Urbano Quinhão 16 (PROGEPLAN, 2017), área vizinha ao 
Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques, denominado aqui como “Estudo Base”.  

A metodologia de escolha dos pontos e amostragem (estudo base) das espécies presentes na 
área visou compreender melhor o ecossistema local e diagnosticar as espécies mais 
representativas para a região. Objetivou-se a obtenção da maior quantidade de dados possíveis, 
somado às referências metodológicas e avaliação da equipe de campo. 

O Parcelamento de Solo Urbano Quinhão 16 (estudo base), assim como o empreendimento em 
tela se encontra na bacia hidrográfica do rio ribeirão Taboca (Figura 2.81). Pode-se observar na 
Figura 2.82 que a poligonal do empreendimento aqui intitulado como estudo base, é adjacente 
e circunda a poligonal do estudo em tela, já as AII’s dos dois empreendimentos é exatamente a 
mesma como pode-se observar na Figura 2.81. 

Estando localizadas desta forma, e principalmente na mesma bacia hidrográfica entende-se que 
a fauna da região se assemelha de tal forma que os dados provenientes do estudo base possam 
ser utilizados com segurança neste Diagnóstico. A bacia hidrográfica é considerada a menor 
unidade de um ecossistema capaz de revelar a relação existente entre os fatores bióticos e 
abióticos, e as perturbações que podem estar comprometendo seu correto funcionamento, 
visando à identificação e o monitoramento de forma orientada dos impactos ambientais 
(MOSCA, 2003; LEONARDO, 2003). 

A composição das taxocenoses nas diferentes regiões pode ser determinada por fatores 
históricos, mais relacionados a características geomorfológicas, tais como o gradiente altitudinal 
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e as bacias hidrográficas, ou por fatores ecológicos, tais como o gradiente fitofisionômico e a 
disponibilidade de microhabitats.  

A alta capacidade de deslocamento de aves, grandes e médios mamíferos, e de alguns répteis, 
além da alta capacidade de colonização de anfíbios e pequenos mamíferos, torna possível inferir 
a potencial ocorrência de determinadas espécies em áreas próximas de locais aonde foi 
documentada sua ocorrência, principalmente se tratando da mesma bacia hidrográfica. 

As informações desta área vizinha ao empreendimento em questão, utilizadas no presente 
diagnóstico, foram coletadas pela PROGEPLAN durante os diagnósticos da área do Parcelamento 
Quinhão 16 (estudo base). Portanto informações atuais e que refletem perfeitamente o estado 
atual da fauna do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques. 

 

Figura 2.81: Bacia hidrográfica (AII do empreendimento). 

No referido estudo base, as metodologias utilizadas para a amostragem direta da fauna foram 
desenvolvidas em duas campanhas, sendo a primeira, no período chuvoso, e a segunda, no 
período de seca, totalizando 20 dias de amostragem, na área apresentada na Figura 2.82. 
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Figura 2.82: Área de amostragem de fauna (estudo base), e AID do empreendimento. 

j) Metodologia utilizada no Estudo Base 

− Herpetofauna 

O levantamento da Herpetofauna na região do estudo base foi realizado, principalmente, através 
da utilização de armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps). Para complementar os dados 
provenientes das armadilhas de queda foram realizadas buscas ativas próximas aos sítios de 
amostragem. Os levantamentos noturnos foram realizados por buscas visuais e auditivas por 
répteis e, especialmente, por anfíbios em atividade reprodutiva. Estas buscas foram realizadas 
não só nos sítios de amostragem determinados, mas também em outros ambientes (como 
açudes, lagoas e riachos) na região do estudo base, visando amostrar a riqueza de espécies e 
ambientes presentes na região.  

Além dos registros gerados através de armadilhagem, registros oportunos de espécies (animais 
atropelados, termorregulando em estradas, dentre outros) foram incorporados à lista final. 

Tabela 2.75: Esforço amostral da Herpetofauna realizados no estudo base. 

Metodologia Esforço por ponto 
Nº de 

pontos 
Dias de 

amostragem 
Esforço total por 

campanha 

Pitfall traps 
4 conjuntos de 4 

baldes cada 
6 7 672 baldes/dia 
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Metodologia Esforço por ponto 
Nº de 

pontos 
Dias de 

amostragem 
Esforço total por 

campanha 

Procura ativa  7 homem/hora 6 7 42 horas/homem 

Ronda 7 homem/hora 6 7 42 horas/homem 

− Mastofauna 

O levantamento da Mastofauna na região do estudo base foi desenvolvido em duas campanhas, 
sendo a primeira na estação chuvosa e a segunda durante a estação seca, nas áreas do estudo 
base. Cada dia de amostragem consistiu em atividades de a) Observação direta e indireta não-
padronizada de mamíferos, b) Rondas diurnas e noturnas, c) Instalação e vistoria de armadilhas 
fotográficas, d) instalação e revisão de armadilhas Sherman, e) Utilização de redes de neblina 
(mist nets), f) Vistoria de armadilhas de interceptação e queda e g) Entrevistas.  

Tabela 2.76: Esforço amostral da Mastofauna realizados no estudo base. 

Metodologia Esforço por ponto 
Nº de 

pontos 
Dias de 

amostragem 
Esforço total por 

campanha 

Pitfall traps 
4 conjuntos de 4 

baldes cada 
6 7 672 baldes/dia 

Observação direta e 
indireta padronizada 

7 homem/hora 6 7 42 horas/homem 

Sherman 30 armadilhas 6 7 
1260 

armadilhas/dia 

Rede de neblina 
6 redes de 12 
metros cada 

6 1 432m/dia 

Armadilha fotográfica 1 6 7 42 armadilhas/dia 

− Ornitofauna 

O levantamento da Ornitofauna na região do estudo base foi desenvolvido utilizando 
doismétodos principais de amostragem: censo pontual e captura com redes de neblina. Quando 
necessária, a identificação das aves foi apoiada por guias de campo e livros de referência 
(RIDGELY & TUDOR, 1994; SICK, 1997; DE LA PEÑA & RUMBOLL, 2000; SIGRIST 2007; VAN PERLO, 
2009; GWYNNE et al., 2010; FERGUSSON-LEES & CHRISTIE, 2001), por sonogramas presentes em 
bancos de cantos de aves, para identificações comparativas dos registros sonoros (XENO-CANTO, 
2008), bem como, eventuais consultas das peles da Coleção Ornitológica Marcelo Bagno (COMB) 
da Universidade de Brasília (UnB). A nomenclatura utilizada seguiu as normas do Comitê 
Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO (2014).  

Tabela 2.77: Esforço amostral por campanha sugerido para o censo pontual. 

Duração do 
censo 

Nº de 
censos 

Nº de censos por sítio 
amostral 

Esforço por 
sítio 

Esforço total por 
campanha 

60 minutos 7 1 420 minutos 
840 min ou 14 

h/homem 
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Duração do 
censo 

Nº de 
censos 

Nº de censos por sítio 
amostral 

Esforço por 
sítio 

Esforço total por 
campanha 

10 minutos 30 5 50 minutos 
300 min ou 5 

h/homem 

Tabela 2.78: Esforço amostral para Redes de Neblina. 

Esforço por 
ponto 

Nº de pontos 
Dias de 

amostragem 
Esforço total por 

campanha 

Rede de neblina 
6 redes de 12 metros 

cada 
6 1 

2.2.2.4 Resultados 

As informações disponibilizadas aqui são oriundas de dados secundários obtidos através de 
extensa pesquisa bibliográfica. A principal fonte de consulta foi o EIA/RIMA (PROGEPLAN, 2017) 
de uma área circunvizinha ao Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques.  

A fauna apresentada aqui é de potencial ocorrência na área, tendo em vista que a área de estudo 
é pequena, não abrigando representantes consideráveis da fauna devido ao tamanho diminuto 
(22 ha), servindo apenas como área de deslocamento da fauna. 

k) Herpetofauna 

A análise dos dados secundários registrou como potencial ocorrência 11 espécies de anuros 
(cinco famílias), quatro lagartos (três famílias), duas serpentes (duas famílias) e uma anfisbenia, 
totalizando 19 espécies da Herpetofauna de potencial ocorrência para a área do Parcelamento 
de Solo Urbano Vila dos Bosques. Entre os lagartos, a família com maior número de 
representantes foi Mabuyidae. Em relação aos anuros, a família mais diversa foi Hylidae, seguida 
por Leptodactylidae (Tabela 2.79 e Figura 2.83). As espécies registradas correspondem a 22,5% 
das espécies de anfíbios e 11% dos répteis conhecidos no DF (PROGEPLAN, 2017).  

Tabela 2.79: Espécies da Herpetofauna de potencial ocorrência para o Parcelamento de Solo 
Urbano Vila dos Bosques.  

Espécie Nome Popular IUCN 

GYMNOPHIONA 

Siphonopidae 

Siphonops paulensis Cecília LC 

ANURA 

Bufonidae 

Rhinella rubescens Sapo-cururu LC 

Craugastoridae 

Barycholos ternetzi Rã LC 

Hylidae 

Dendropsophus minutus Perereca LC 

Dendropsophus rubicundulus Perereca-grilo LC 
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Espécie Nome Popular IUCN 

Hypsiboas albopunctatus Perereca LC 

Hypsiboas lundii Perereca LC 

Phyllomedusa hypochondrialis Rã-macaco LC 

Leptodactylidae 

Adenomera juikitan Rã NL 

Leptodactylus mystacinus Rã LC 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro LC 

Mycrohylidae 

Chiasmocleis albopunctata Sapinho NL 

SQUAMATA 

Mabuyidae 

Copeoglossum nigropunctatum Lagarto liso NL 

Notomabuya frenata Lagarto liso NL 

Teiidae 

Ameiva ameiva Calango verde NL 

Tropiduridae 

Tropidurus oreadicus Lagartixa NL 

Amphisbaenidae 

Amphisbaena sp. Cobra de duas cabeças NL 

Anomalepididae 

Liotyphlops sp. Cobra-cega NL 

Dipsadidae 

Philodryas agassizi Cobra NL 

Legenda: LC - (Pouco preocupante): taxa abundante e de ampla distribuição; NL – Não listado.  
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Figura 2.83: Número de espécies da Herpetofauna de potencial ocorrência para a área do 
estudo base.  

Nenhuma das espécies registradas como de potencial ocorrência para a região do 
empreendimento consta nas listas de espécies ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente ou 
CITES. Em relação à IUCN (2021), apenas 10 espécies estão na lista, todas na categoria LC (Least 
Concern). Estas espécies (Tabela 2.79) são consideradas menos preocupantes em relação a seu 
status de conservação. O restante das espécies não é mencionado em nenhuma das listas de 
fauna ameaçada levantadas. Metade das espécies da região não foi avaliada nem pelo Ministério 
do Meio Ambiente, pela CITES ou pela IUCN, o que não quer dizer que não estejam em algum 
grau de ameaça. É bastante comum, especialmente na Herpetofauna, que diversas espécies não 
sejam avaliadas quanto ao seu grau de conservação, evidenciando a pouca preocupação quanto 
à conservação da biodiversidade destes organismos. Durante o levantamento de campo, nas 
duas campanhas, não houve registro de espécies ameaçadas de extinção. 

Ao longo das duas campanhas foram registradas sete espécies endêmicas do Cerrado, os anfíbios 
Barycholos ternetzi (Craugastoridae), Chiasmocleis albopunctata (Microhylidae), Hypsiboas lundii 
(Hylidae), Adenomera juikitam (Leptodactylidae) e Physalaemus nattereri (Leptodactylidae). 
Essas espécies são comuns em algumas regiões menos degradadas do Distrito Federal.  

Grande parte das espécies de répteis e anfíbios são consideradas bioindicadores, cada uma com 
seu grau de tolerância às alterações ambientais. Praticamente todas as espécies registradas 
durante o estudo podem ser utilizadas para diagnósticos ambientais, caso seja realizado um 
esforço amostral mais intenso durante os períodos de seca e chuva característicos do DF, mais 
fidedigno será o resultado do diagnóstico. 

O anuro Hypsiboas lundii, registrado na 1ª campanha, utiliza matas ciliares e de galeria para sua 
reprodução. Caso ocorra o desflorestamento desses hábitats, provavelmente essa espécie seria 
extinta localmente.  
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Por outro lado, lagartos como Ameiva ameiva e espécies do gênero Tropidurus spp. são muito 
resistentes a ambientes degradados e podem ser encontrados convivendo sem grandes 
problemas junto a habitações humanas. 

A seguir é apresentado um acervo fotográfico das espécies da Herpetofauna registradas no 
estudo de Impacto Ambiental do Parcelamento Urbano Quinhão 16 (estudo base) e, portanto, 
de potencial ocorrência para a área em estudo. 

− Acervo Fotográfico da Herpetofauna observada no estudo base  

  

Foto 2.44: Registro de Amphisbaena sp. 
atropelada. 

Foto 2.45: Registro de Copeoglossum 
nigropunctatum. 

  
Foto 2.46: Registro de Notomabuya frenata. Foto 2.47: Registro de Philodryas agassizii. 

 

 
Foto 2.48: Registro de Barycholos ternetzi. Foto 2.49: Macho de Hypsiboas 

albopunctatus vocalizando. 
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Foto 2.50: Fêmea de Hypsiboas lundii. Foto 2.51: Registro de Leptodactylus 

mystacinus. 

  
Foto 2.52: Registro de Phyllomedusa 

hypochondrialis. 

Foto 2.53: Registro de Physalaemus cuvieri. 

  
Foto 2.54: Registro de um macho Scinax 

skaios em atividade reprodutiva. 

Foto 2.55: Registro de Siphonops paulensis. 

l) Mastofauna 

A análise dos dados secundários registrou a potencial ocorrência de 45 espécies da Mastofauna. 
A família com maior número de representantes foi Phyllostomidae (8 espécies), Cricetidae (7 
espécies), Dasypodidae (5 espécies) e Didelphidae (4 espécies), juntas estas amílias respondem 
por 53% do total de espécies de potencial ocorrência para a área de estudos (Tabela 2.80 e Figura 
2.84) (PROGEPLAN, 2017). 
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Tabela 2.80: Espécies da Mastofauna de potencial ocorrência para o Parcelamento de Solo 
Urbano Vila dos Bosques. 

Espécie Nome Popular IUCN 

PILOSA 

MYRMECOPHAGIDAE 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU 

CINGULATA 

DASYPODIDAE 

Dasypodidae Tatu  

Cabassous unicinctus Tatu-rabo-de-couro LC 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha LC 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba LC 

Tolypeutes tricinctus Tatu-bola VU 

PERISSODACTYLA 

TAPIRIDAE 

Tapirus terrestris Anta VU 

ARTIODACTYLA 

CERVIDAE 

Mazama americana Veado-mateiro DD 

PRIMATES 

ATELIDAE 

Alouatta caraya Bugio LC 

CALLITRICHIDAE 

Callithrix penicillata Mico-estrela LC 

CEBIDAE 

Sapajus libidinosus Macaco-prego LC 

CARNIVORA 

CANIDAE 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato LC 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará NT 

FELIDAE 

Leopardus pardalis Jaguatirica LC 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato VU 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco LC 

MUSTELIDAE 

Eira barbara Irara LC 

Galictis cuja Furão LC 

Lontra longicaudis Lontra NT 

PROCYONIDAE 

Nasua nasua Quati LC 

Procyon cancrivorus Mão-pelada, guaxinim LC 

LAGOMORPHA 

LEPORIDAE 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti, coelho LC 
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Espécie Nome Popular IUCN 

Pequenos não-voadores 

DIDELPHIMORPHIA 

DIDELPHIDAE 

Chironectes minimus Cuíca-d’água LC 

Didelphis albiventris Gambá, saruê LC 

Gracilinanus agilis Cuíca LC 

Monodelphis americana Cuíca-de-três-listras LC 

RODENTIA 

CAVIIDAE 

Cavia aperea Preá LC 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara LC 

CRICETIDAE 

Calomys tener Rato LC 

Hylaeamys megacephalus Rato LC 

Necromys lasiurus Rato-do-mato LC 

Nectomys rattus Rato-d’água LC 

Oecomys bicolor Rato LC 

Oligoryzomys fornesi Rato-do-mato LC 

Rhipidomys macrurus Rato-do-mato LC 

ERETHIZONTIDAE 

Coendou prehensilis Porco-espinho LC 

CHIROPTERA 

PHYLLOSTOMIDAE 

Artibeus lituratus Morcego-das-frutas LC 

Carollia perspicillata Morcego LC 

Dermanura cinerea Morcego LC 

Glossophaga soricina Morcego-beija-for LC 

Phyllostomus discolor Morcego LC 

Phyllostomus hastatus Morcego LC 

Platyrrhinus lineatus Morcego LC 

Sturnira lilium Morcego LC 

VESPERTILIONIDAE 

Myotis nigricans Morcego LC 
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Figura 2.84: Número de espécies da Mastofauna de potencial ocorrência para a área de 
estudos. 

Dentre as espécies listadas como de potencial ocorrência para a área de estudo do Parcelamento 
de Solo Urbano Vila dos Bosques, quatro são consideradas vulneráveis (Lista vermelha do 
Ministério do Meio Ambiente - MMA) (MACHADO et al. 2008) ou próximas de serem ameaçadas 
de extinção (IUCN, 2021). Dentre estas espécies estão o tamanduá-bandeira (vulnerável: MMA, 
IUCN e CITES), a anta (vulnerável: IUCN), o lobo-guará (vulnerável: MMA e CITES; próximo de ser 
ameaçado de extinção: IUCN) e o gato-do mato (vulnerável: MMA e CITES, ou próximo de ser 
ameaçada de extinção dependendo da espécie: IUCN). A seguir é apresentado um acervo 
fotográfico das espécies da Mastofauna registradas no estudo de Impacto Ambiental do 
Parcelamento Urbano Quinhão 16 (estudo Base) e portanto, de potencial ocorrência para a área 
em estudo do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques. 

− Acervo Fotográfico da Mastofauna observada no estudo base 

 
 

Foto 2.56: Registro de Nasua nasua (quati), 
por armadilha fotográfica, em mata de 

galeria. 

Foto 2.57: Registro de Leopardus pardalis 
(jaguatirica), por armadilha fotográfica, em 

mata de galeria. 
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Foto 2.58: Registro de grupo de Nasua nasua 
(quati), por armadilha fotográfica, em mata 

de galeria 

Foto 2.59: Registro de Eira barbara (irara), 
por armadilha fotográfica, em mata de 

galeria. 

  
Foto 2.60: Registro de toca de tatu 

(Cingulata) em área de cerrado. 

Foto 2.61: Registro de Callithrix penicillata 
(mico-estrela) na mata. 

• Pequenos mamíferos não voadores 

  

Foto 2.62: Registro de rastro de 
Chironectes minimus (cuíca-d’água) em 

margem de córrego. 

Foto 2.63: Registro de Oecomys bicolor 
(rato-do-mato) capturado em sherman. 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 200 003705-310RT-001-01 

  

Foto 2.64: Registro de Gracilinanus agilis 
capturado por armadilha Sherman. 

Foto 2.65: Registro de Monodelphis 
americana capturado em pitfall. 

  
Foto 2.66: Registro de ossada de 

Hylaeamys megacephalus, encontrada 
durante ronda. 

Foto 2.67: Hylaeamys megacephalus 
capturado em Sherman. 

  
Foto 2.68: Registro de Didelphis 

albiventris, capturado por armadilha 
Sherman. 

Foto 2.69: Registro de Necromys lasiurus, 
capturado em pitfall. 
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Foto 2.70: Registro de Oligoryzomys fornesi, capturado em pitfall. 

  
Foto 2.71: Registro de Carollia 

perspicillata, capturado em rede de 
neblina, na borda da mata. 

Foto 2.72: Registro de Sturnira lilium, 
capturado em rede de neblina, na borda 

da mata. 

  
Foto 2.73: Registro de Glossophaga 

soricina, capturado em rede de neblina, 
na borda da mata. 

Foto 2.74: Registro de Artibeus lituratus, 
capturado em rede de neblina, na borda 

da mata. 
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Foto 2.75: Registro de Platyrrhinus 

lineatus, capturado em rede de neblina, 
no campo sujo. 

Foto 2.76: Registro de Phyllostomus 
hastatus, capturado em rede de neblina. 

  
Foto 2.77: Registro de Dermanura 

cinerea, em rede de neblina. 

Foto 2.78: Registro de Myotis nigricans, 
capturado em rede de neblina. 

m) Ornitofauna 

O levantamento da Ornitofauna da área do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques e 
demais áreas de influência registrou um total de 120 espécies, distribuídas em 35 famílias. Todas 
as espécies estão representadas na Tabela 2.81 em ordem filogenética acompanhada do 
respectivo nome popular e respectivo status de conservação (PROGEPLAN, 2017). 

Tabela 2.81: Espécies da Ornitofauna de potencial ocorrência para o Parcelamento de Solo 
Urbano Vila dos Bosques. 

Espécie Nome comum IUCN 

Tinamiformes  

Tinamidae  

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó LC 

Crypturellus undulatus Jaó LC 

Rhynchotus rufescens Perdiz LC 

Nothura maculosa Codorna LC 

Pelecaniformes  

Ardeidae  

Syrigma sibilatrix maria-faceira LC 

Egretta thula garça-branca-pequena LC 

Casmerodius albus Garça-branca-grande LC 
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Espécie Nome comum IUCN 

Butorides striatus Socozinho LC 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira LC 

Threskiornithidae 

Theristicus caudatus Curicaca LC 

Cathartiformes  

Cathartidae  

Coragyps atratus urubu-preto LC 

Sarcoramphus papa urubu-rei LC 

Cathartes burrovianus Urubu-caçador LC 

Accipitriformes  

Accipitridae  

Elanus leucurus Gavião-peneira LC 

Rupornis magnirostris gavião-carijó LC 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco LC 

Falconiformes  

Falconidae  

Falco femoralis Falcão-de-coleira LC 

Caracara plancus Caracará LC 

Milvago chimachima Carrapateiro LC 

Falco sparverius Quiri-quiri LC 

Cariamidae 

Cariama cristata Siriema LC 

Charadriiformes  

Charadriidae  

Vanellus chilensis quero-quero LC 

Columbiformes  

Columbidae  

Columbina squamata fogo-pagou LC 

Columbina talapacoti Rolinha-caldo-de-feijão LC 

Patagioenas picazuro pomba-asa-branca LC 

Patagioenas cayennensis pomba-galega LC 

Leptotila verreauxi Juriti LC 

Psittaciformes  

Psittacidae  

Aratinga aurea periquito-rei LC 

Brotogeris chiriri periquito-de asa-amarela LC 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro LC 

Forpus xanthopterigyus Tuim NL 

Brotogeris versicolorus Periquito NL 

Ara ararauna Canindé LC 

Cuculiformes  

Cuculidae  

Piaya cayana alma-de-gato LC 

Guira guira anu-branco LC 

Crotophaga ani anu-preto LC 

Strigiformes  

Tytonidae  

Athene cunicularia coruja-buraqueira LC 

Caprimulgiformes  

Caprimulgidae  

Hydropsalis albicollis Bacurau LC 

Caprimulgus rufus João-corta-pau LC 
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Espécie Nome comum IUCN 

Apodiformes  

Trochilidae 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado LC 

Phaethornis ruber Besourrinho-da-mata LC 

Eupetomena macroura Tesourão LC 

Colibri serrirostris Beija-flor-de-orelha-violeta LC 

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde LC 

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde LC 

Alcedinidae 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande LC 

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde LC 

Coraciiformes  

Momotidae  

Momotus momota Udú-de-coroa-azul LC 

Galbuliformes  

Galbulidae  

Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva LC 

Bucconidae 

Nystalus chacuru João-bobo LC 

Piciformes  

Ramphastidae  

Ramphastos toco Tucanuçu LC 

Pteroglossus aracari Araçari LC 

Picidae 

Picumnus albosquamatus pica-pau-anão-escamado LC 

Driocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca NL 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo LC 

Picumnus minutissimus Pica-pau-anão LC 

Veliniornis passarinus Picapauzinho-anão NL 

Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado LC 

Melanerpes candidus Pica-pau-branco LC 

Dendrocolapctidae 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado LC 

Sittasomus griseicapillus Pica-pau-cata-barata LC 

Furnaridae 

Furnarius rufus João-de-barro LC 

Synallaxis frontalis Petrim LC 

Phacellodomus r. rufifrons João-de-pau LC 

Synallaxis spixi João-teneném NL 

Pipridae 

Antilophia galeata Soldadinho LC 

Tyrannidae 

Xolmis cinereus Primavera LC 

Xolmis velata Noivinha-branca LC 

Colonia colonus Viuvinha LC 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi LC 

Sirystis sibilator Papa-mosca-gritador NL 

Myiozetetes cayanensis Bem-te-vi-de-asa-ferrugínea LC 

Tordirostrum cinereum Relógio NL 

Elaenia flavogaster Guaravaca LC 

Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme LC 

Elaenia chiriquensis Chibum LC 
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Espécie Nome comum IUCN 

Serpophaga subscristata Alegrinho-do-leste NL 

Machetornis rixosus Bem-te-vi-do-gado LC 

Tyrannus melancholichus Suiriri LC 

Camptostoma obsoletum Risadinha LC 

Suiriri suiriri suiriri-cinzento LC 

Casiornis rufus maria-ferrugem LC 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis Pitiguari LC 

Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa LC 

Alopochelidon fucata andorinha-morena LC 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora LC 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande LC 

Phaeoprogne tapera Andorinha-do-campo LC 

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio LC 

Corvidae 

Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo LC 

Troglodytidae 

Troglodytes musculus Corruíra LC 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô LC 

Cantorchilus leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha LC 

Turdidae 

Turdus rufivestris sabiá-laranjeira LC 

Turdus leucomelas sabiá-barranqueiro LC 

Turdus amaurochalinus sabiá-branco LC 

Polioptilidae 

Polioptila plumbea Balança-rabo-de-chapéu-preto LC 

Mimidae 

Minus saturninus sabiá-do-campo LC 

Donacobius atricapillus Sabiá-do-brejo LC 

Thraupidae 

Sporophila nigricollis Coleiro-do-brejo LC 

Coereba flaveola cambacica LC 

Sicalis flaveola Canário-da-terra LC 

Saltator maximus tempera-viola LC 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta LC 

Lanio penicillatus pipira-da-taoca LC 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento LC 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro LC 

Tangara cayana saíra-amarela LC 

Neothraupis fasciata Cigarrinha-do-campo NT 

Dacnis cayana saí-azul LC 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto LC 

Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto LC 

Tachyphonus rufus Pipira-preta LC 

Volatinia jacarina Tiziu LC 

Saltator similis Trinca-ferro-verdadeiro LC 

Parulidae 

Basileuterus hypoleucus pula-pula-de-barriga-branca LC 

Emberizidae 

Coryphospingus pileatus Tico-tico-rei LC 

Myospiza h. humeralis Tico-tico-do-campo LC 
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Espécie Nome comum IUCN 

Emberizoides h. herbicola Canário-do-campo LC 

Fringillidae 

Euphonia chlorotica fim-fim LC 
CITES I - são consideradas espécies ameaçadas de extinção e que são ou podem ser afetadas pelo comércio, de modo que sua comercialização 
somente poderá ser autorizada pela Autoridade Administrativa mediante concessão de Licença ou Certificado; II - as espécies não são raras nem 
estão em perigo atualmente, mas podem se tornar caso o comercio não seja regularizado; III - as espécies não estão em perigo, mas são 
manejadas pelas nações incluídas na lista. MMA (2014) - CR (Criticamente em Perigo); EN (Em Perigo); NT (Quase ameaçada); VU (Vulnerável). 
IUCN - LC (Menos preocupante): taxa abundante e de ampla distribuição; NT (Quase ameaçada): um táxon está quase ameaçado quando está 
próximo a satisfazer os critérios de vulnerável ou em perigo; VU (Vulnerável): quando a melhor evidência disponível indica que a espécie está 
enfrentando um alto risco de extinção em estado silvestre; DD (Dados insuficientes): quando não se tem informação adequada para fazer uma 
avaliação, direta ou indireta, de seu risco de extinção baseado na distribuição e/ou condição da população ou do hábitat. 

A Figura 2.85 apresenta as 37 famílias identificadas na área de estudo e o número de espécies 
de cada uma, dentre as quais, as mais representativas foram Tyrannidae com 17 espécies, 
Thraupidae com 13 espécies e Picidae com 7 espécies. 

 

Figura 2.85: Número de espécies da Ornitofauna de potencial ocorrência para a área do 
Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques. 

Das aves relacionadas como de potencial ocorrência para a região do empreendimento, 
nenhuma espécie está incluída em algum grau de ameaça de extinção. Somente a cigarrinha-do-
campo (Neothraupis fasciata) se encontra na categoria Quase Ameaçada (NT), segundo a lista da 
IUCN. A seguir é apresentado um acervo fotográfico das espécies da Ornitofauna registradas no 
estudo de Impacto Ambiental do Parcelamento Urbano Quinhão 16 (estudo base) e, portanto, 
de potencial ocorrência para a área em estudo do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos 
Bosques. 

− Acervo Fotográfico da Ornitofauna observada no estudo base 
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Foto 2.79: Canário-do-mato, Myiothlypis 
flaveola, em mata de galeria. 

Foto 2.80: Sabiá-do-barranco, Turdus 
leucomelas, em mata de galeria. 

  
Foto 2.81: Ariramba-da-cauda-ruiva - 

Galbula ruficauda, em mata de galeria. 

Foto 2.82: Cambacica, Coereba flaveola, 
em mata de galeria. 

  
Foto 2.83: Cabeçudo, Leptopogon 

amaurocephalus, em mata de galeria. 

Foto 2.84: Pitiguari, Cyclarhis gujanensis, 
em mata de galeria.  
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Foto 2.85: Pipira-de-máscara, 

Ramphocelus carbo, em uma área de 
pomar. 

Foto 2.86: Azulão, Cyanoloxia brissonii, 
em uma área de pasto, borda de mata. 

 
Foto 2.87: Juruva-verde, Baryphthengus ruficapillus, em uma área de mata de galeria. 

 

 

Foto 2.88: Tempera-viola, Saltator 
maximus, em cerrado/mata. 

Foto 2.89: Fruxu-do-cerradão, Neopelma 
pallescens, em cerrado/mata. 
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Foto 2.90: Saíra-amarela, Tangara cayana, 

em cerrado/mata.  

Foto 2.91: Soldadinho, Antilophia galeata, 
em cerrado/mata.  

• Aves registradas em ambientes de formações abertas de cerrado. 

  

Foto 2.92: Periquito-rei, Eupsittula aurea, 
em área de cerrado.  

Foto 2.93: Bacurau-tesoura, Hydropsalis 
torquata, em área de campo sujo.  

  
Foto 2.94: Maria-preta-de-penacho, 

Knipolegus lophotes, em área campo sujo. 

Foto 2.95: Guaracava-de-topete-uniforme, 
Elaenia cristata, em área de campo sujo. 
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Foto 2.96: Tico-tico-rei, Lanio cuculatus, em 

área de campo sujo.  

Foto 2.97: Baiano, Sporophila nigricollis, em 
área de campo sujo.  

  
Foto 2.98: Gavião-carijó, Rupornis 

magnirostris, em área de campo sujo. 

Foto 2.99: Pomba-asa-branca, Patagioenas 
picazuro, em área de campo sujo.  

2.2.2.5 Áreas prioritárias para a conservação ou recuperação 

Os possíveis impactos do empreendimento sobre a Mastofauna, a Ornitofauna e a Herpetofauna 
são a perda e a degradação de habitat e o afugentamento e atropelamento por máquinas 
pesadas durante a instalação.  

A área resguarda dois remanescentes naturais consideradas áreas prioritárias, um com 
predominância de mata de galeria a sudeste da poligonal, aonde está prevista a criação de uma 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), e o outro com predominância de mata seca a 
noroeste, também prevista para ser contemplada com a criação da Unidade de Conservação 
(Figura 2.87). 

Além destas, as demais áreas previstas para criação da referida UC e as áreas de Área de Proteção 
Permanente (APP), são indicadas como prioritárias, pois tenderão a servir como como conexões 
naturais (corredores e trampolins ecológicos - stepping stones) entre esta e as demais RPPN’s 
previstas para serem instaladas na região, em função do Zoneamento a APA do rio São 
Bartolomeu (Figura 2.86). 

Desta forma, os trechos apresentados na Figura 2.86 foram selecionados como áreas prioritárias 
para conservação, de tal modo a manter os remanescentes florestais e savânicos preservados, 
os quais são devem funcionar como abrigo para a fauna da região. 
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Figura 2.86: Mapa de áreas prioritárias para conservação e recuperação para a fauna. 
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Figura 2.87: Mapa de usos com destaque para a RPPN. 

2.2.2.6 Considerações Finais 

O levantamento de espécies de potencial ocorrência realizado para o Parcelamento de Solo 
Urbano Vila dos Bosques pode ser considerado foi adequado do ponto de vista técnico. Foram 
inventariadas um total de 186 espécies para a área de influência, divididas em 19 espécies da 
Herpetofauna, 45 espécies da Mastofauna e 122 espécies da Ornitofauna, todas de provável 
ocorrência para a área de estudos e compatíveis com as características ambientais da área que 
se encontra antropizada e inserida em área urbana.   

É importante frisar que a área de estudo possui tamanho reduzido (22 ha) está inserida dentro 
de uma zona urbana que vem passando por processo de urbanização. Nesse sentido, diante dos 
resultados obtidos, é cumpre informar que o Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques será 
viável, do ponto de vista técnico acerca da fauna, desde que atendidas às exigências contidas na 
legislação ambiental federal e distrital.  

As cabeceiras das unidades hidrográficas, como as do rio Taboquinha, são caracterizadas por 
baixa diversidade e abundância, principalmente devido ao sombreamento causado pela 
vegetação ripária, resultando em baixa produtividade primária (VANNOTE et al, 1980), além de 
variáveis ambientais instáveis (SCHLOSSER, 1990). Diversas espécies que ocorrem nesses 
ambientes são caracterizadas pela alta dependência dos recursos oriundos do ambiente ripário 
(SCHNEIDER, 2011). Portanto, a preservação das matas de galeria dos cursos d’água presentes 
na região é de suma importância para a manutenção das espécies que dependem desses recursos 
(LOWE-MCCONNELL, 1999), contribuindo também para à conservação das comunidades de 
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peixes destes riachos. Além dos ambientes florestais associados aos cursos d´água, é indicada a 
preservação de áreas de encosta, com 30%, ou mais, de inclinação, as quais também constituem 
Áreas de Preservação Permanente (APPs) e, portanto, estão associadas ao processo de dispersão 
da fauna na paisagem local e regional. Por fim, cumpre destacar que essas ações podem 
minimizar os impactos que possam acometer a fauna.  

2.3 MEIO SOCIECONÔMICO 

2.3.1 Introdução 

O diagnóstico que será apresentado neste documento trata-se da avaliação das características 
socioeconômicas da região onde será instalado o Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques 
a ser implantando na Região Administrativa do Jardim Botânico, em uma área de 20,7103 
hectares. 

A análise que compõe os estudos de socioeconômica para o Projeto de Parcelamento de Solo 
Vila dos Bosques objetiva a compreensão do cenário social, econômico, político e cultural e 
engloba, para tanto, a observação das condições gerais de vida da população inserida nas áreas 
de estudo, apontando a compatibilidade do referido empreendimento com a dinâmica 
socioeconômica e cultural local e regional. 

O parcelamento do solo proposto tem por objetivo promover o loteamento de uma gleba, com 
a abertura de novas vias de circulação. Serão criados lotes destinados aos usos residenciais 
unifamiliar, multifamiliar e comercial, bem como áreas públicas classificadas como Espaços Livres 
de Uso Público – ELUP e Equipamentos Públicos Comunitários. 

O projeto contempla a criação de 30 lotes privados, sendo 21 lotes de uso Residencial Unifamiliar, 
5 lotes de uso Residencial Multifamiliar, 4 lotes de uso Comercial e mais áreas públicas formadas 
por 2 lotes para Equipamento Público (Inst.-EP) e áreas de Espaços Livres de Uso Público (ELUP). 
É prevista, também, segundo o projeto urbanístico uma área destinada à Reserva Particular de 
Patrimônio Natural – RPPN, em atendimento ao que estabelece a referida DIUR 01/2019. 

A metodologia aplicada para a elaboração deste diagnóstico socioeconômico foi definida visando 
o atendimento integral da legislação ambiental vigente, em destaque para a Resolução CONAMA 
nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e Portaria MMA nº 421, de 26 de outubro de 2011. As atividades 
metodológicas consistiram nas pesquisas de dados secundários, a partir de fontes oficiais, portais 
públicos na Internet e referências bibliográficas, e de dados primários, nos levantamentos de 
campo. 

2.3.2 Objetivos 

O diagnóstico socioeconômico tem por objetivo apresentar a realidade da comunidade local, no 
âmbito das condições sociais e econômicas, bem como avaliar os recursos disponíveis na área de 
influência direta e indireta, os quais poderão sofrer impactos, positivos e negativos, com a 
implantação do empreendimento e desse modo apresentar elementos informativos 
fundamentais para a adequada concepção de programas ambientais que poderão ser 
implementados na gestão futura do parcelamento. 
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A caracterização socioeconômica objetiva analisar e avaliar a capacidade de suporte da estrutura 
urbana local, bem como, levantar dados referentes à distribuição, composição, ocupação e perfil 
socioeconômico da população residente na área de influência do empreendimento. 

Nesse sentido, conhecendo as especificidades e dinâmicas socioeconômicas locais da Região 
Administrativa do Jardim Botânico no Distrito Federal (RA XXVII), será possível inserir 
adequadamente o empreendimento, coadunando a necessidade de ocupação e expansão 
urbana em contento com equilíbrio ambiental e social. Portanto, levam-se em consideração 
também, os princípios constitucionais de garantia da defesa e da preservação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e sadia qualidade de vida (art. 
225, da Constituição da República Federativa do Brasil). 

2.3.3 Metodologia 

O levantamento dos dados do presente diagnóstico socioeconômico foi realizado através de 
visita técnica de campo e análise de dados secundários oficiais elaborados pelo Governo do 
Distrito Federal, as informações foram extraídas dos dados gerados pela Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) por meio da Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílios (PDAD). 

Foram realizadas analises dos dados disponíveis no site GEOPORTAL da Secretaria de Estado de 
Gestão do Território e Habitação – SEGETH, além de consulta a diferentes fontes de dados oficiais 
disponíveis, como o Plano Distrital de Amostra de Domicílios - PDAD 2014, 2016 e 2018 da 
Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN-DF, Anuário do 
Distrito Federal, Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH dentre outros. 

Somam a este estudo, consultas nos sítios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal - CAESB, Companhia Energética de Brasília -CEB e da Agência Nacional de Água - ANA e a 
Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA. 

Logo, este levantamento buscou identificar os serviços públicos ofertados pelas concessionárias, 
a infraestrutura existente, a disponibilidade de sistema viário e de transporte e a condição do 
uso e ocupação do solo urbano, evidenciando à viabilidade do empreendimento em análise. 

As diretrizes fundamentais para a composição de estudos socioeconômicos centraram-se em 
documentos oficiais do Brasil, cujas políticas urbanas e de conservação ambiental estão 
representadas pela Lei do Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257/2001), pelo Novo Código Florestal 
(Lei Nº 12.651/12 e suas alterações), Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Nº 6.938/1981), 
resoluções do CONAMA, e todas as legislações aplicadas ao Distrito Federal, desde orientações 
vindas do Zoneamento Econômico ao Plano Diretor e demais. 

A partir da consolidação dos dados coletados, foi possível identificar o processo de ocupação do 
território em estudo, os aspectos populacionais, o conhecimento do atual uso e ocupação do 
solo, a estrutura produtiva da região, a infraestrutura e os serviços em geral (saúde, educação, 
saneamento, energia, transporte, segurança, comunicação e outros), os instrumentos de gestão 
e planejamento municipal (Plano Diretor, Zoneamento, leis de uso e ocupação do solo), as 
organizações sociais e atividades relacionadas ao turismo, cultura e lazer. 
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A equipe socioeconômica percorreu toda região onde se insere a poligonal do empreendimento, 
considerando o entorno, as vias de acesso ao empreendimento – de modo a identificar 
localidades, as ocupações, o uso do solo, que serão diretamente ou indiretamente impactadas 
pelo empreendimento. 

A utilização de dados primários e secundários associados foi bastante relevante, permitindo uma 
visão global das características socioeconômicas da AII, da AID e do empreendimento. As 
descrições apresentadas referentes à AII são o resultado do cruzamento analítico de todo o 
conjunto desses dados. 

2.3.3.1 Definição das Áreas De Influência Para o Empreendimento 

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

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

a) Área de Influência Indireta - AII 

No que tange à definição da AII, decidiu-se como sendo a Região Administrativa (RA XXVII) do 
Jardim Botânico, que terá impactos sociais com o planejamento, instalação do empreendimento, 
no que tange à oferta de serviços (comércio, lazer, saúde, educação, segurança, etc.), mobilidade 
urbana e infraestrutura, como pode ser visto na Figura 2.88. 
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Figura 2.88: Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico  

b) Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA 

Para a área de influência direta (AID) e área diretamente afetada (ADA) do meio socioeconômico 
definiu-se a poligonal do empreendimento com um buffer de 500 metros dessa poligonal 
principal, considerando vias de acesso e propriedades que fazem divisa com a área onde será 
instalado o parcelamento de solo. 

Desta forma, a caracterização desse tópico foi apresentada de forma única visto que as áreas se 
sobrepõe, como pode ser visto na Figura 2.89 a seguir. 
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Figura 2.89: Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) do meio 
socioeconômico. 

2.3.4 Resultados 

2.3.4.1 Contexto regional 

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

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

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

2.3.4.2 Formação sócio espacial e vetores de expansão da cidade 

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

Assim, uma nova cidade foi planejada e construída num local praticamente inexplorado (Foto 
2.100 e Foto 2.101), cuja inauguração em abril de 1960 redirecionou o povoamento e a 
infraestrutura para o centro do país, que até então estava concentrada no eixo Rio - São Paulo. 

  

Foto 2.100: Fotografia antiga da construção 
de Brasília. 

Fonte: CHISTOFERM. Blog, 2012. 

Foto 2.101: Fotografia antiga da construção 
de Brasília. 

Fonte: CHISTOFERM. Blog, 2012 

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

O fenômeno da migração tem alta representatividade no Distrito Federal, tendo em vista que a 
cidade foi implantada num local onde não havia nenhum núcleo urbano e, para isso, ocorreram 
diversas iniciativas para incrementar a população local. 
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Para atender a esta nova demanda de moradores, a partir do ano 2000 foram executadas obras 
viárias de grande porte (Ponte JK, duplicação da via L4, viaduto do balão do aeroporto) que 
interferiram na estrutura urbana. Teve início a implantação do metrô que, partindo da rodoviária 
do Plano Piloto, atingiu as localidades do Guará, Águas Claras, Taguatinga e, atualmente, a 
Ceilândia e Samambaia. 

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

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

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

2.3.4.3 Área de Influência Indireta - AII 

a) Histórico do Jardim Botânico 

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

Formada exclusivamente por condomínios horizontais, o perfil do Jardim Botânico é 
diferenciado. De acordo com a administração regional do Jardim Botânico e PDAD 2015, a área é 
composta (oficialmente) por 69 condomínios, totalizando 7.673 domicílios, sendo a maior parte 
fechada, com entrada controlada e possui administração ou síndico.  

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

Esta RA, assim como as vizinhas São Sebastião e Paranoá, são regiões de grande interesse público 
social devido à proximidade da região Administrativa do Plano Piloto, proximidade de áreas de 
natureza ainda conservada (como o próprio Jardim Botânico), exclusividade e segurança 
proporcionadas pelos loteamentos e condomínios fechados. Mas, vale destacar, também são 
regiões com grande susceptibilidade de desastres naturais em especial se houver ocupação 
desordenada e/ou irregulares, por isso a necessidade conservação ambiental, além de 
planejamento e investimento público estruturante. 
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Com relação à RA em foco, segundo dados do PDAD 2018, tem-se ainda alguns pontos 
importantes a serem destacados, a saber: 

• Possui um dos menores contingentes populacionais e/ou densidade demográfica em 
relação as demais RA’s da Unidade de Planejamento Territorial Leste (São Sebastião e 
Paranoá); 

• Surgiu de forma não ordenada/planejada, inicialmente não prevista para expansão 
urbana em razão de ocupar áreas de conservação dentro da Bacia Hidrográfica do São 
Bartolomeu; 

• Possui grande áreas ainda passíveis de regularização; 

• Apresenta características não favoráveis à ocupação urbana em razão da sensibilidade 
ambiental. 

O perfil socioeconômico dos residentes na RA compõe-se de cidadãos majoritariamentede pele 
branca, na faixa etária de 35 anos ou mais, com casas próprias, quitadas e de alto padrão 
construtivo dentro de loteamentos e condomínios com recursos de segurança e, em geral, áreas 
de lazer e acesso à internet e/ou outra forma de comunicação paga. Esta população faz o 
deslocamento até o trabalho ou escola ou outros locais com veículos próprios, usando 
pouquíssimo de transporte público. Possuem escolaridade de nível superior, com baixíssimo nível 
de analfabetismo, e em geral consomem este serviço na RA vizinha Lago Sul ou Plano Piloto. Em 
geral destacam-se como empregados de carteira assinada. A população desfruta de poucos ou 
quase nenhum equipamento público, tendo estes, se necessário deslocarem-se até as RA vizinhas 
no Lago Sul, São Sebastião ou Paranoá. 

Os maiores enfrentamentos locais estão ligados as vias de conexão com outras RA’s, resultado 
do evento de intensificação de abertura de novos loteamentos e então migração da população 
de outras RA’s para esta, e oferta de sistemas de abastecimento de água, sistema de coleta de 
água da chuva e saneamento básico; além de infraestrutura pública ligadas à saúde, cultura e 
lazer. 

Por fim, destaca-se a necessidade de organização social e distrital para conservação de áreas 
ambientais, bem como recuperação em áreas potenciais e/ou sensíveis. 

b) Características Populacionais 

A PDAD 2018 aponta que a população da RA jardim Botânico, no ano de 2018, era de 26.449 
pessoas, sendo 51,3% do sexo feminino e 48,7% do gênero masculino, seguindo a tendência do 
Distrito Federal e Brasil (IBGE, 2010). O maior contingente populacional concentra-se nas faixas 
etárias entre 40 a 44 anos seguida de 35 a 39 anos; já os menores, por sua vez, concentram-se 
nas faixas etárias de 70 anos ou mais (a seguir na Figura 2.90) – notando-se uma população ainda 
muito jovem. A Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual – TMGCA, no período de 2013 a 
2016, é de 2,13%. 
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Figura 2.90: Distribuição da população por faixas de idade e sexo, Jardim Botânico, Distrito 
Federal, 2018. (Fonte: PDAD 2020.)  

Segundo ainda a PDAD, notou-se, no ano de 2018, que o arranjo domiciliar predominava por 
casais com 2 (dois) filhos – 26,4%, seguido de casais com 1 (um) filho – 21,9% e casais sem filhos 
– 18,9%. Apenas 4,9% das famílias são estruturadas com 3 (três) filhos ou mais. Adicionalmente 
a estas informações, destaca-se que estas famílias possuem também outros arranjos familiares, 
sendo estes unipessoal (10,9%), monoparental – feminino (10,5%) e outros perfis (6,5%). 

 

Figura 2.91: População residente por sexo 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016. 
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No que tange ao estado civil dos domiciliares, tem-se que 47,2% declaram-se casados (as), 
enquanto que 41,2% declaram-se solteiros ou solteiras e ainda 5,6% divorciados (as). As demais 
condições civis ocupam 2,9%, cada uma, sendo estas com União Estável e Viúvos.  

No critério raça ou cor de pele, a PDAD 2018 utilizou categorias de resposta semelhantes às 
adotadas pelo IBGE. O maior percentual foi o da declarada como branca, com 69,2%, seguida 
pela Parda, com 26,3% e 3,7% da cor preta. O quadro a seguir apresenta a distribuição da 
população por cor/raça de pele como na Tabela 2.82. 

Tabela 2.82: Distribuição da população por cor/raça de pele. – RA Jardim Botânico. 

Cor ou Raça Percentual (%) 

Branca 69,2 

Parda 26,3 

Preta 3,7 

Total 100 

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

Por fim, sobre a origem dos moradores 51,9% informaram ter nascido no próprio DF. Dentre os 
que nasceram em outros estados, predominam mineiros (20,1%), seguidos de cariocas (16%) e 
goianos e paulistas ambos com a fatia de 10,1%. 

c) Infraestrutura 

− Resíduos Sólidos 

A gestão, no que tange a limpeza e o manejo dos resíduos sólidos na área urbana do Distrito 
Federal, é realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Governo do Distrito Federal. Além 
dos serviços de coleta regulares, e correta destinação, há disponível para a população, em 
diversas áreas do DF, serviços de coleta seletiva e coleta de resíduos especiais em pontos, dias e 
horários diferenciados, estabelecidos como “papa-lixos, “papa-reciclável” e os “papa-entulhos” 
– contêineres de descarte de lixo doméstico e de construção, entre outros especiais, em locais 
de difícil acesso aos caminhões distritais.  

Na RA em estudo os dias de coleta convencional de resíduos ocorre as terças, quintas e sábados 
– estando esta com acentuado registro de KG/hab.ano dentre as demais do DF, segundo 
informações do Atlas do Distrito Federal 2020, ficando atrás apenas das RA de Águas Claras, SIA 
e Cruzeiro. 

Já com relação à coleta seletiva, não há registro do serviço para a área, segundo informações do 
SLU (2020), contudo, o PDAD 2018/2020, levanta a informação de que esta ocorre atendendo 
70,4% de todo lixo recolhido na RA – conforme demonstrado a seguir na Tabela 2.83 com número 
em série histórica. 

Tabela 2.83: : Série histórica do Sistema de Recolhimento de lixo por domicílio na RA XXVII JB. 

Ano Coleta seletiva (%) Coleta não seletiva (%) 

2014 60,40 39,4 
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Ano Coleta seletiva (%) Coleta não seletiva (%) 

2018 70,4 9,6 

Fonte: PDAD 2014 e 2018 (Codeplan). 

Como registro de Ponto de Coleta de Resíduos Especiais (eletroeletrônicos, lâmpada, 
medicamentos, óleo de cozinha, pilhas e baterias, pneus, TV Analógica, chapa de Raio-X e vidro), 
associados à logística reversa, registra-se, sendo SLU (2020), um na EPCT sentido Plano Piloto, 
próximo à área do comércio central da RA. 

Com relação aos “papa-entulhos” e/ou “papa lixo”, as pesquisas realizadas até a presente data 
de elaboração deste estudo, não encontraram pontos na RA do Jardim Botânico (Agência Brasília 
e Codeplan, 2020). 

Por fim, vale destacar que adicionalmente ao serviço oferecido pelo SLU, ONGs (Organizações 
Não Governamentais), como a Cooperativa Ecolimpo com sede em São Sebastião ou ainda a 
Associação de Catadores Recicla Mais Brasil com sede no Paranoá, RA’s vizinhas, oferecem o 
serviço de coleta em condomínios, empresas e estabelecimentos em geral na RA, tendo estas 
parcerias o SLU – transformando o serviço, paralelamente, em uma ação de potencial 
desenvolvimento social e de conservação ambiental como apresentado entre Foto 2.102, Foto 
2.103, Figura 2.92 e Figura 2.93. 

  

Foto 2.102: Exemplo de disposição de lixo nos 
condomínios da RA. 

Foto 2.103: Exemplo de disposição de lixo 
comunitário irregular na RA. 
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Figura 2.92: Registro do Serviço da 
Cooperativa Ecolimpo. 

Fonte: https://www.ecolimpo.eco.br/avisos/ecoponto-
cps/ 

Figura 2.93: Registro do serviço da 
Associação de Catadores Recicla Mais Brasil. 

Fonte: https://reciclamaisbrasildf.com.br/ 

− Sistema de abastecimento de água 

Com relação ao abastecimento urbano de água do DF a empresa responsável pelo serviço é a 
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sendo sua rede composta por 
12 sistemas: Descoberto-Paranoá (antigos sistemas Descoberto, Torto/Santa Maria, Sobradinho/ 
Planaltina e São Sebastião), Brazlândia, Água Quente, Incra 8, Basevi, Vale do Amanhecer, 
Papuda, Chapéu de Pedra, Engenho das Lajes, Total Ville (Setor Meirelles), Santa Mônica e 
Palmeiras; atendendo um percentual superior a 99% da população residente. 

Apesar da RA em foco ser contemplada pelos serviços da companhia, dentre as demais RA’s do 
DF, esta possui baixo número de domicílios atendidos pela rede geral de abastecimento de água, 
com índices estimados, segundo informações constantes no Atlas do Distrito Federal 2020 e 
PDAD 2020, em torno de 80 a 90% (Tabela 2.84) sendo o principal volume de água consumida 
por residências, seguido do comércio. Como informação de contraponto ao indicado, contudo, 
esta RA apresenta um grande percentual de consumo de água na medida Litros/hab.dia, ficando 
abaixo apenas das RA’s SIA e Lago Sul e em igual posição a RA’s como Park Way e Sudoeste. 

A seguir a Tabela 2.84 demonstra valores históricos de análise do serviço em foco, destacando o 
platô de oferecimento de serviço de 2014 a 2018. 

Tabela 2.84: Série histórica do Sistema de Abastecimento de água por domicílio na RA XXVII JB. 

Ano Poço 
artesiano/Cisterna 

(%) 

Poço artesiano 
(%) 

Captação de 
água da chuva 

(%) 

Rede Geral 
(CAESB) | (%) 

2014 2,60 16,60 - 80,80 

2018 5,5 17,00 27,7 80,80 

Fonte: PDAD 2014 e 2018 (CODEPLAN). 
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As Estações de Tratamento de Água (ETA) mais próximas a esta RA são ETA Paranoá localizada 
na RA Paranoá e a ETA Cabeça de Veado 4 localizada na RA do Lago Sul, tendo alguns pontos de 
captação superficiais e subterrâneas de água. 

− Sistema de Esgotamento Sanitário 

Assim como o sistema de abastecimento de água, o Sistema de Esgoto Sanitário do Distrito 
Federal, também é de responsabilidade da Caesb, sendo constituído, segundo Atlas do Distrito 
Federal 2020, por 15 sub-bacias de esgotamento, vinculadas às Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETEs) pertencentes a quatro bacias hidrográficas: Paranoá, Descoberto, Corumbá e São 
Bartolomeu. 

“Atualmente, 89,29% da população urbana do DF é atendida com a coleta de esgoto e todo o 
volume coletado recebe tratamento. 87% do esgoto coletado é tratado em nível terciário, que 
inclui a remoção de nutrientes, tornando a situação do esgotamento no DF diferenciada em 
relação às outras unidades da Federação” (Atlas do Distrito Federal 2020, pág 101). 

Nota-se que o índice de atendimento deste serviço no DF é menor que os demais já 
apresentados, o qual se aplica também à RA em foco – podendo, pontualmente este indicador, 
estar associado às recentes instalações de condomínios e outras formas de ocupação em área de 
expansão urbana e rural – vide marazonas de ocupação e então área urbanizável fora dos setores 
habitacionais (Codeplan, Zoneamento Territorial 2012). Em relação as demais RA, a RA do Jardim 
Botânico tem índice de atendimento domiciliar pela rede de esgotamento sanitário entre 50 a 
60%, sendo o restante, segundo Pesquisa Distrital de Domicílios (PDAD 2018), majoritariamente 
de fossa séptica, destacando uma crescente no número de domicílios atendidos pela rede geral 
e platô de uso da fossa séptica entre 2014 e 2018. 

Tabela 2.85: Série histórica do Sistema de Esgotamento Sanitário por domicílio na RA XXVII JB. 

Ano  Rede Geral (CAESB) | (%) Fossa Séptica (%) 

2014 13,00 78,20 

2018 50,90 78,40 

Fonte: PDAD 2014 e 2018 (CODEPLAN). 

Adicionalmente, importante destacar, que a instalação de fossas sépticas, dentro de 
condomínios e loteamentos privados é de responsabilidade individual e privada das unidades. E 
que, por fim, o baixo atendimento do serviço na RA poderá impactar a qualidade das águas 
subterrâneas. 

A RA conta com uma unidade operacional (estação elevatória) associado ao sistema de 
esgotamento sanitário da Bacia do Rio São Bartolomeu – EEB Jardim Botânico (Foto 2.104 e Foto 
2.105). 
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Foto 2.104: EEB Jardim Botânico, próximo ao 
condomínio San Diego e EPCV. 

Foto 2.105: Registro da Estação Elevatória de 
Esgoto. 

A ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) mais próxima da RA fica na RA vizinha Paranoá, com 
estação de mesmo nome e, na RA de São Sebastião com estação também de mesmo nome. 

− Sistema de Recolhimento de Águas Pluviais 

No que tange o recolhimento de águas pluviais, nota-se, segundo informações do PDAD 2018 – 
2020, alto percentual da infraestrutura instalada, em torno de 82,2% nas proximidades de 
domicílios e vias de acesso principais. Em campo, contudo, importantes vias de circulação dentro 
da RA não possuem a infraestrutura instalada ou possuem de forma insuficiente, a exemplo da 
própria Avenida do Sol em alguns pontos, levando à ocorrência de alagamentos e acidentes de 
trânsito em período de chuva; cenário que pode ser diferenciado dentro dos condomínios e 
loteamentos. 

  

Foto 2.106: Destaque para o Sistema Pluvial 
na Avenida do Sol. 

Foto 2.107: Destaque em demais vias da RA. 

− Sistema Elétrico 
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O fornecimento de energia elétrica em todo o Distrito Federal, segundo dados da Codeplan 2020, 
é de responsabilidade da Companhia Energética de Brasília (CEB), sendo este conectado ao 
Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio de 3 (três) subestações, a saber: Brasília Sul, Brasília 
Geral e Samambaia - todas localizadas fora da RA. Estas por sua vez distribuem, por 1.078 Km de 
linhas, junto a 41 outras subestações, energia elétrica à 99,04% dos domicílios do Distrito Federal. 

A RA em estudo é atualmente atendida por essa extensa conexão de Subestações (SE) e Linhas 
de Transmissão (LT) no DF, sendo o consumo associado às categorias residenciais, comerciais e 
de iluminação pública, majoritariamente; seguido de outros, em menor escala, a saber: poder 
público, serviço público e industrial, rural – informações estas aferidas mediante análise de dados 
econômicos e de ocupação do solo apresentadas neste diagnóstico. 

  

Foto 2.108: Registro de rede de baixa tensão 
nas vias da RA. 

Foto 2.109: Registo de caixas de apoio ao 
sistema de energia. 

Em termos de uso residencial, por domicílio, a título de análise com relação a outras formas de 
produção e consumo de energia, destacam-se produção e consumo por meio de geradores 
solares (12,1% de 100% em 2018) e outras fontes renováveis (2,4% de 100%). 

d) Sistema de Transporte 

− Pistas de Conexão 

A RA do Jardim Botânico teve seu desenvolvimento no entorno de uma importante via de 
rodagem de Brasília, a DF - 001, também conhecida como EPCT (Estrada Parque Contorno), que 
conecta esta às demais regiões da cidade e, a DF – 463, que conecta esta com a RA vizinha, São 
Sebastião. 

Ambas as vias, sub subordinação do DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal, possuem bom rolamento com asfalto a contento do uso, pista e mão dupla nos dois 
sentidos. Em áreas de maior adensamento urbano, especialmente localizadas entre as quadras 
comerciais da RA, integram sistemas de controle de trânsito, como, por exemplo, radares e 
sinalizadores de velocidade, semáforos, faixas de travessia de pedestres e demais recursos 
cabíveis, como recuo e pista lateral de acostamento – evitando e/ou diminuindo assim acidentes 
de trânsitos e demais ocorrências. 
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Foto 2.110: Destaque para a faixa de 
pedestres na DF 001. 

Foto 2.111: Registro da DF 001 com 
destaque para canteiros central, iluminação 

e recuos laterais. 

O tráfego destas vias é intenso e crescente em razão da ocupação acentuada (e igualmente 
crescente) da RA tanto do Jardim Botânico quanto da vizinha São Sebastião – estando, em muitas 
horas do dia ou da noite, com intenso tráfego de veículos, chegando a registrar 
congestionamento diário, com exceção dos finais de semana. Nesta RA não existe faixa exclusiva 
destinado à: ônibus e micro-ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, táxi, e 
veículo de transporte escolar. 

Segundo informações da Agência Brasília (2020), esta rodovia passará por obras de “construção, 
conservação e manutenção de toda a infraestrutura viária da continuação e duplicação de trecho 
da DF-001 até a interseção com a DF-005”; obra esta que impactará, positivamente, 
especialmente a região do Jardim Botânico e RA Paranoá. Em novembro de 2020, esta obra 
estava na fase de realização de Audiências Públicas, conforme informe desta mesma instituição. 

− Transporte público 

Toda a RA do Jardim Botânico possui infraestrutura distrital para uso coletivo de transporte 
urbano. Segundo informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (2021), em termos de 
pontos de parada, para uso do transporte coletivo (ônibus), a RA comporta pontos com abrigos 
(40 no total), pontos com placa – apenas sinalização indicativa (32 no total) e pontos de abrigo 
habitual – sem sinalização, mas de uso “por hábito” da população (20 no total). Ainda constam 
os pontos tipo C (16 no total) – instalados na EPCT (9 no total), totalizando 119 pontos de parada. 

No que tange as Linhas de Transporte Público para a RA ou que passam pela mesma, lista-se: 

• 183.7 | São Sebastião (João Cândido - Itaipu - Condomínio Estrada do Sol - Balão do Jardim 
Botânico); 

• 183.2 | São Sebastião (João Cândido - Itaipu - Condomínio Estrada do Sol - Balão do Jardim 
Botânico); 

• 181.5 | São Sebastião / Lago Sul (Condomínios da DF 001 - EPDB); 
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• 181.1 | São Sebastião (Res. Bosque) / Paranoá / Itapoã / EPCT- DF 001; 

• 180.3 | Condomínios Itaipu (Ouro Vermelho II) / Avenida do Sol / Rodoviária do Plano 
Piloto; 

• 132.3 | Park Way (Laranjeiras) / Lago Sul (Ponte das Garças) / São Sebastião / Rodoviária 
Plano Piloto (Ponte JK); 

• 180.2 | Jardins Mangueiral / Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK); 

• 0.180 | São Sebastião / Morro da Cruz / João Cândido / Itaipu / Rodoviária do Plano Piloto 
(Ponte JK); 

• 197.5 | São Sebastião (Residencial Oeste - Pró DF) / Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK); 

• 0111 | Rodoviária do Plano Piloto / Presídio Nacional (Papuda); 

• 180.1 | São Sebastião (Residencial do Bosque / Vila Nova / São José Qd. 100/200) / Rod. 
P. Piloto (Ponte JK); 

• 147.7 | São Sebastião (João Candido - Itaipu - B. Green) / Rod. do Plano Piloto (Ponte 
Honestino Guimarães); 

• 194.1 | São Sebastião (Residencial do Bosque / Vila Nova / São José - Qd 100 / 200) / W3 
Sul (Ponte JK); 

• 188.1 | Paranoá / Jardim Botânico (Condomínio Ouro Vermelho); 

• 196.2 | São Sebastião (Residencial Bosque Quadra 100-200) / Lago Norte (Ponte JK / Vila 
Planalto / Setor de Clubes Norte); 

• 147.9 | São Sebastião / L2 Norte (Esplanada - UnB); 

• 147.5 | São Sebastião (Residencial do Bosque) / W3 Norte (Ponte JK); 

• 0.194 | São Sebastião (Residencial do Bosque) / W3 Norte (Ponte JK); 

• 147.2 | São Sebastião (Residencial do Bosque) / W3 Sul (Ponte JK); 

• 182.2 | São Sebastião (Residencial do Bosque) / SAAN (Ponte JK); 

• 0.197 | São Sebastião (Residencial do Bosque - Vila São José - Quadra 100 e 200) / W3 
Norte (Ponte JK); 

• 194.2 | São Sebastião (Residencial Oeste - Pró DF) / W3 Sul (Ponte JK); 

• 0.196 | São Sebastião (Residencial do Bosque) / Lago Norte (Ponte JK - Setor de Clubes 
Norte). 

Estima-se, segundo informações da Agência Brasília, que em torno de 5 mil pessoas sejam 
atendidas pelas Linhas do Jardim Botânico diariamente. Com relação a esta informação, vale 
pontuar que o mesmo já conta, fora de um cenário pandêmico, com sobrecarga de passageiros 
nos períodos de pico entre 7:00 e 9:00 e 17:00 e 19:00, sendo notável e urgente o aumento 
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imediato de ônibus e/ou outros meios e/ou veículos de transporte para viabilizar esse 
deslocamento dos usuários. No caso do aumento por consumo dos serviços, devido à instalação 
de novos empreendimentos do local (residenciais ou mesmo comerciais de médio a grande 
porte), faz-se necessário uma revisão por parte dos órgãos distritais do serviço oferecido. 

Segundo informações ainda desta instituição, por fim, no que cabe ao serviço público de 
transporte, SEMOB (2020), na RA em foco não constam Terminais de ônibus e Estações BRT. 

− Vias internas da RA 

As vias internas da RA, majoritariamente de mão dupla, em geral, possuem boa estrutura de 
rolamento com asfaltamento – chegando a 88%, mas sem áreas de recuo e/ou acostamento ou 
mesmo poucas áreas de travessia de pedestres e pontos de ônibus/paradas. Em geral são de 
aspecto arterial para deslocamento de moradores e trabalhadores em serviço; conectando 
condomínios, parcelamentos, áreas comerciais e outras áreas afim da RA. 

Devido ao intenso número de ocupações e veículos em trânsito, a principal via da RA, Avenida 
do Sol, comporta grande fluxo de veículos automotivos de pequeno a grande porte e também 
serve aos veículos de serviços públicos de transporte coletivo e coleta de resíduos, por exemplo, 
apresentando pontos frequentes de congestionamento em horários de pico. 

  

Foto 2.112: Exemplo das condições de rolamento 
na Avenida do Sol, com destaque para ponto de 

ônibus/parada coberta. 

Foto 2.113: Exemplo das condições de 
rolamento das vias internas da RA, 

próximo a um dos comércios ao lado do 
condomínio Solar de Brasília. 
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Foto 2.114: Exemplo de rolamento e sinalização 
em área comercial na BR 001, próximo a Av. do 

Sol. 

Foto 2.115: Exemplo de entroncamento, 
região entre Estrada do Sol e Condomínio 

Quintas Interlagos. 

Outras informações sobre as vias internas, com maior detalhamento, são apresentadas projeto 
urbanístico do parcelamento Vila dos Bosques. 

No que tange as Linhas de Transporte Público dentro da RA, lista-se passagem e também pontos 
de parada nas seguintes vias (segundo informações do DF no Ponto \ SEMOB - 2021): 

• Estrada Parque Contorno; 

• Avenida do Sol; 

• Avenida Dom Bosco; 

• Avenida Comercial; 

• Avenida dos Eucaliptos; 

• Rua Nacional; 

• Rua São Lucas e 

• Avenida São Bartolomeu. 

Destaca-se, neste item, como ponto a ser observado pelos órgãos distritais, a distância entre os 
pontos e/ou paradas de ônibus, bem como a modernização dos mesmos em termos de 
infraestrutura. As distâncias entre as paradas são grandes para caminhar-se a pé, por exemplo, 
diminutas e ainda com maior concentração na Avenida do Sol e outras vias de maior 
movimentação de carros, levando o usuário a deslocar-se demasiadamente para alcançar as 
paradas. 

− Ciclo mobilidade 

Segundo dados da SEMOB (2020) a RA em foco agrega uma malha ciclo viária de 20,62 Km. Esta 
mesma RA ainda não possui Para ciclo/Bicicletário e projeto de bicicletas compartilhadas. 
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Vale destacar que, segundo estudos da SEMOB (2020), “a maioria dos estudantes entre 4 e 24 
anos de idade, estudam na própria RA (Região Administrativa), se deslocando principalmente por 
transporte público, a pé ou por bicicleta” – mesmo este número sendo expressivamente menor 
na RA em questão, pois o meio mais utilizado é o automóvel particular, a ciclovia é um recurso 
alinhado à diretrizes de cidades sustentáveis e de inclusão social do próprio Governo Distrital. 

  

Foto 2.116: Registro do início da Ciclovia na 
RA próximo à feira do Agricultor em direção a 

RA Paranoá.  

Fonte: 
http://www.brasilianatrilha.com.br/2015/12/roteiro-
8-de-bike-feira-do-jardim.html 

Foto 2.117: Registro da Ciclovia na DF 001, 
próximo a via de conexão com São Sebastião. 

 

− Perfil de uso de modos de transporte até a escola e trabalho 

Como análise adicional ao estudo em foco, apresenta-se a seguir duas figuras indicando os 
“modos de transporte utilizados pela população até a escola ou para o trabalho” em períodos 
normais, fora da pandemia do COVID 19. A RA Jardim Botânico pertence ao GRUPO 1 mencionado 
nas Figura 2.94 e Figura 2.95. 
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Figura 2.94: Modos de Transporte até a escola X Grupos.  

Fonte:http://www.semob.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/PMA_DF_2020_caderno_1.pdf. 

 

Figura 2.95: Modos de Transporte ao Trabalho X Grupos.  

Fonte: http://www.semob.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/PMA_DF_2020_caderno_1.pdf. 

Esse gráfico não apenas representa o transporte mais utilizado pela população residente na RA, 
mas também fortalece a análise de parâmetros socioeconômicos - ambiental sobre a mesma, 
indicando, assim, o uso excessivo do automóvel e elevada renda per capita em relação a outras 
RA’s do DF. 

Por fim, importante colocar que este indicador, uso de automóveis para acesso às escolas e 
atividades rotineiras, pode influenciar diretamente na mobilidade coletiva comum dentro da RA, 
em especial para “acesso aos equipamentos sociais da cidade, como escolas, centros de saúde, 
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culturais e de lazer, e às áreas de maior concentração de empregos” (Plano de Mobilidade Ativa 
do Distrito Federal – 2020) e, destacar, igualmente que o uso de ciclovias pode ser uma 
alternativa palpável para trabalhadores de modo geral, prestadores de serviço, inclusive para 
loteamentos e condomínios. 

− Aeroportos/Aeródromos e Helipontos 

O Aeroporto Piquet, com coordenadas 15 51 14 S 47 48 23 W, operação VFR Diurno/Noturno, de 
uso particular, está localizado dentro da RA Jardim Botânico, na Fazenda Piquet. Segundo consta, 
não há registro de Hangar para este estabelecimento. Suas características são apresentadas na 
Tabela 2.86 a seguir, assim como localização na Figura 2.96. 

Tabela 2.86: Informações do Aeroporto Piquet.  

Cabeceiras Dimensões Superfície Resistência/PNC 

10/28 700x35m Grama 2500Kg/0,5MPa 

Fonte: https://www.flightmarket.com.br/pt/anuncio/aeroporto/SSGP 

 

Figura 2.96: Mapa ilustrativo da região e localização do Aeroporto Nelson Piquet.  

Fonte: https://dfnoponto.semob.df.gov.br/. 

Embora na SEMOB tenha-se registro do Heliponto da Fazenda Taboca, conforme demonstrado 
acima na Figura 2.96– ao lado do Aeroporto/Aeródromo Piquet, não foram encontradas mais 
informações a respeito deste na Agência Nacional de Aviação Civil (2020) até o momento de 
conclusão deste estudo. 

e) Meios de comunicação 
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Em relação ao acesso aos meios de comunicação, segundo consta no PDAD 2018, a RA apresenta 
os seguintes meios de comunicação, a saber: acesso à internet outros serviços on line (59,9%), 
assinatura de TV (80,8%) e algum tipo de publicação como jornais ou revistas (23,00%). A Tabela 
2.87 mostra a distribuição da porcentagem de domicílios atendidos por cada tipo de serviço 
listado. 

Tabela 2.87: Contratação de serviços de comunicação pelos domicílios. 

Tipos de Serviços Domicílios (%) 

Internet 59,9 

TV por assinatura 80,8 

Assinatura de jornais 10,9 

Assinatura de revistas 11,3 

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

Complementarmente, a seguir, o registro fotográfico mostra Torres de Comunicação (telefonia 
móvel e outros), sendo estas encontradas em diversos pontos na RA para atendimento da 
demanda expressada na tabela acima. A RA é atendida por todas as empresas de telefonia do 
país. 

  

Foto 2.118: Registro de Torre de Comunicação 
na RA XXVII – JB, na Avenida do Sol. 

Foto 2.119: Registro de Torre de 
Comunicação na RA XXVII – JB, na BR 001. 

f) Equipamentos comunitários 

Como equipamentos comunitários, entende-se: “as instalações e espaços de infraestrutura 
urbana destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência social, esportes, 
lazer, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e congêneres”. – Decreto Nº 7.341. 
A partir da explicação expressada, indicam-se a seguir os equipamentos comunitários instalados 
na RA do Jardim Botânico por categoria. 

g) Educação 
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Na RA em foco, segundo dados da Secretaria de Estado de Educação, não possui escolas públicas 
de educação básica a profissional e/ou escola pública federal. As escolas públicas mais próximas 
estão estabelecidas da RA do Lago Sul (dentro do Jardim Botânico), São Sebastião e RA Paranoá. 

Adicionalmente ao item, lista-se alguns estabelecimentos educacionais instalados de forma a 
ampliar o entendimento do fornecimento de serviços educacionais, também privados, dos anos 
iniciais até extensão universitária, a saber: 

• Vila verde escola infantil; 

• Colégio Ideal; 

• Colégio COC jardim Botânico; 

• Colégio Objetivo; 

• Centro Integrado De Educação Irmãos Carvalho – CIEIC; 

• Núcleo De Desenvolvimento Infantil Integral; 

• Escola São Francisco de Sales; 

• IGEPLAC – Universidade de Extensão; 

• Aussie School Jardim Botânico (escola de idiomas); 

• Wizard (escola de idiomas); 

• Tia Mauricélia Baby; 

• Fábula Espaço Educacional; 

• Cris baby; 

• Colégio Bambini; 

• Escola Jardim Pequizeiro; 

• Escolinha de futebol do Jardim botânico (esporte); 

• Hipica lago Sul (esporte). 

A seguir, registro fotográfico de alguns estremecimentos de ensino citados anteriormente. 
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Foto 2.120: Registro das instalações do 
Colégio Particular Bambini. 

Foto 2.121: Registro das instalações do 
Colégio Particular COC. 

  

Foto 2.122: Registro das instalações do 
Colégio Particular Ideal. 

Foto 2.123: Registro das instalações da Escola 
de Línguas Aussie. 

Avançando na temática educacional deste diagnostico, segundo informações do PDAD 2018, 
tem-se estabelecido que, majoritariamente, os cidadãos residentes na RA, em idade escolar, 
frequentam unidades particulares educacionais – percentualmente 60,7% - instaladas no Plano 
Piloto, seguido do Lago Sul e própria RA. O restante, em torno de 22,90%, estuda em unidades 
públicas. Destes estudantes, 81,8% fazem o deslocamento até a unidade escolar com veículo 
próprio/familiar. 

Em termos de escolaridade, segundo ainda o PDAD 2018, 75,2% dos cidadãos com idade igual ou 
superior a 25 anos, declaram ter ensino superior completo. Em relação a taxa de analfabetismo, 
a taxa, baixíssima, fica em torno de 1,3% da população da RA. 

h) Saúde 

Entende-se como serviço público de saúde os seguintes estabelecimentos: hospitais regionais, 
unidades de vigilância sanitária e/ou UBS (Unidade Básica de Saúde). Segundo dados da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (2021), não existem tais equipamentos na RA em foco. 
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As instalações hospitalares públicas mais próximas desta RA ficam no Paranoá, Hospital Regional 
Leste no Paranoá – atendendo toda a região leste do DF - e o Hospital Regional da Asa Norte 
(HRAM). Já instalações de UBS podem ser encontradas na RA São Sebastião no Mangueiral. 

Além destes, cabe colocar, a RA também não é contemplada por Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), estando, igualmente, mais próximos no Paranoá e Asa Norte. 

A título de curiosidade, conforme apresentado no PDAD 2018, esta RA apresenta elevados 
índices de cidadãos com plano de saúde por tipo de cobertura, a saber: particular (40,7%), 
empresarial (34,8%) e sem plano de saúde (23,3%). 

i) Cultura 

Como serviços públicos de cultura tem-se todos os espaços culturais administrados pela 
Secretaria de Cultura do Distrito Federal com programação completa, histórico e informações de 
serviço. Na RA em foco não existem instalações, segundo dados da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa (SEDEC) 2021, públicas de cultura, a saber: bibliotecas, pontos de 
cultura, complexos culturais, teatros distritais, museus, centros de dança e cultura. 

Contudo, conforme mostrado na Tabela 2.88, fechados atualmente devido a pandemia do COVID 
19, tem-se alguns pontos de cultura e expressão religiosa associados à cultura negra e outros; 
sendo estes abertos ao público, vide informações desta mesma instituição.  

Tabela 2.88: Mapa cultural da RA Jardim Botânico, 2021. 

Nome Tipo Área de atuação Endereço 

Luz e vida Terreiro Cultura Negra  DF-140 Km, 3 Rua E, 4 CD, 
Setor Habitacional Tororó 

Cond. São Francisco 2, Jardim 
Botânico, 72596-070, Jardim 

Botânico, DF 

Ilê Axê Aladê Omi Terreiro Cultura Negra Sítio Santos Drumont Trecho 
01, Ch 26, QI29, Jardim 

Botânico, 00000-000, Jardim 
Botânico, DF 

Cantinho Francisco 
de Assis 

Terreiro Cultura Negra Núcleo Rural Santa Luzia 
Altiplano Leste, 

Ch.Amaralina, Jardim 
Botânico, 71617-991, Jardim 

Botânico, DF 

Ilê Asé T'Ojú Labá Terreiro Cultura Negra  DF-140, Km 14, Ch302, 
Jardim Botânico, 72001-195, 

Jardim Botânico, DF 

Magali Arteira e 
Atelier 

Ateliê Atelier de confecção 
de bonecas 
Artesanais 

Condomínio Belvedere 
Green, Jardim Botânico 
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Nome Tipo Área de atuação Endereço 

Ilê Asé Babá Inselê 
Omin Owodelê 

Terreiro Cultura Negra  Quadra 83, Casa 10, 
Residencial Itaipu, Jardim 

Botânico, 71697-583, Jardim 
Botânico, DF 

Ilê Asé ojuina Sorokè Terreiro Cultura Negra  DF-140 Km,8,5, Núcleo Rural 
Nova Betânia, Quadra 8, 

Jardim Botânico, 71600-000, 
Jardim Botânico, DF 

Sítio Nós na Teia Conservação 
do meio 

ambiente e 
saúde 

Permacultura Fazenda taboquinha Quinhão 
16 chácara 1-B, Jardim 
Botânico – Brasília – DF 

Fonte: http://mapa.cultura.df.gov.br/. 

j) Assistência Social 

Em consulta à diversos órgãos relacionados à Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento 
Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, referente ao cadastro de equipamentos 
de assistência social existentes na RA do Jardim Botânico, verificou-se 01 (um) conselho tutelar, 
estando este instalado no Condomínio Quintas do Sol, Quadra 02, Casa 44-CEP: 71680-370 (Foto 
2.124). 

 

Foto 2.124: Conselho tutelar do Jardim Botânico. 

Em relação a outros equipamentos como o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 
não há tal equipamento na RA, estando os mais próximos nas RA’s vizinhas de São Sebastião e 
Paranoá. 

k) Esporte e Lazer 

A RA em foco comporta 2 (dois) pontos destinados à prática de esportes conhecidos como PEC – 
Ponto de encontro comunitário. Estes são guarnecidos de equipamentos de ginásticas para todas 
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as idades – apresentados na Foto 2.125 e Foto 2.126 a seguir. Ambos estão localizados em pontos 
estratégicos da RA com algum acesso via transporte público e calçadas. 

  

Foto 2.125: Instalações da PEC na DF 001, 
próximo ao comércio local. 

Foto 2.126: Instalações da PEC na Avenida do 
Sol, próximo ao Condomínio Ouro Vermelho 

I. 

Outros equipamentos como quadras poliesportivas, playgrounds, áreas de múltiplas funções e 
outros, até a presente data deste estudo, não foram encontrados. 

l) Segurança Pública 

A RA em foco, até a presente data deste estudo, não possui instalação de delegacia (de qualquer 
modalidade e/ou especializada), batalhão da PM – Polícia Militar ou ainda Corpo de Bombeiros, 
sendo os atendimentos de ocorrências quaisquer realizados nas RA’s vizinhas: São Sebastião, 
Paranoá ou Lago Sul (segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal e demais 
instituições associadas - 2021). 

Como ponto de apoio à segurança da RA, registra-se o 23ª Posto Comunitário de Segurança, o 
qual funciona, segundo dados da PMDF (2017), mediante parceria público-comunitária. O local, 
segundo esta instituição, ocorre com a atuação de policiais. 
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Foto 2.127: Registro do o 23ª Posto Comunitário de Segurança. 

Embora a RA não conte com este serviço de modo mais pontual e assertivo, não existem altos 
índices criminais quando comparado à outras RA até vizinhas - conforme apresentado na Tabela 
2.89 a seguir. Destaca-se o policiamento regular da região, como patrulhas, e também atuação 
do CONSEG|JB – Conselho Comunitário de Segurança Pública do Jardim Botânico, que, durante 
a pandemia do COVID 19 continua funcionando em formato on line com a participação das 
seguintes instituições: Secretaria de Segurança do DF, Administração Regional do Jardim 
Botânico, PMDF, Bombeiros, DETRAN, DER, DF-Legal (antiga AGEFIS) e Polícia Civil (segundo 
informações do Portal Movimento). 

Tabela 2.89: Balanço criminal da RA XXVII JB nos anos de 2019 e 2020. 

Natureza Ano de referência  

2019 2020 

Homicídio - - 

Latrocínio - - 

Lesão Corporal - - 

Roubo a transeunte 18 19 

Roubo de veículo 7 6 

Roubo em coletivo - 1 

Roubo em comércio - 4 

Roubo em residência 2 2 

Furto em veículo 8 9 

Tráfico de drogas - 10 

Uso e porte de drogas - 14 

Posse/porte de armas - 4 

Localização de veículo furtado ou 
roubado 

- 4 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 2019 e 2020. 
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Segundo informações da SESP/DF – Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito 
Federal, entretanto, há uma sub notificação de ocorrências na região devido ao fato daqueles 
que sofrem algum tipo de violência não se dirigem às delegacias das RA’s vizinhas ou mesmo não 
registrarem a ocorrência on line; ainda assim, o cenário não é alarmante  

Adicionalmente, segundo ainda esta instituição, a taxa da feminicídio, a complementar os dados 
apresentados em tabela acima, são, na RA em foco, no período de 2015 a 2021 (até Abril) de 1 
(uma) mulher e 7,19% em mil no ano de 2016, não tendo apresentado novas ocorrências nos 
demais anos subsequentes. 

Vale destacar, finalmente e por fim, que a RA do Jardim Botânico conta com iniciativas privadas 
de segurança residencial, promovida pelos condomínios instalados e trazendo índices de 
equipamentos coletivos de segurança ao percentual de 73,9% (PDAD 2018), os quais envolvem: 
câmeras de filmagem, controle de acesso aos condomínios e outros. 

m) Serviços Públicos de Funerária 

A Subsecretaria de Assuntos Funerários (SUAF/Sejus) atua em todo o Distrito Federal no que 
tange à “supervisão e fiscalização e a execução dos contratos de concessão de serviços públicos 
de administração dos cemitérios e das funerárias do Distrito Federal”. 

Na RA Jardim Botânico não constam esses serviços, assim como cemitério e outros associados. 
Como serviço público funerário consta –se 1 (um) estabelecimento na RA São Sebastião, a qual 
também atende a RA em foco – segundo dados da Secretaria responsável pela pasta. 

n) Organização Social 

Como Instituições da Sociedade de Organização Civil de Interesse Público (OSCIP), Organização 
Não Governamental (ONG) e/ou Associações que atuam diretamente na Região (RA) do Jardim 
Botânico, em parceria em muitos projetos e programas com o governo distrital e/ou federal e 
demais instâncias, lista-se:  

− Associação Comunitária dos Condomínios do Jardim Botânico (AJAB) 
composto por 46 condomínios horizontais e associações de moradores| 
Endereço: Condomínio San Diego - Jardim Botânico, Brasília - DF, 71680-362. 
(61) 3427-3373 – mantenedores do: 

•  Movimento Comunitário do Jardim Botânico – MCJB | 
Hospedagem web: https://www.mcjb.org.br/; 

• Portal do Movimento; 

• Núcleo de Regularização Fundiária do Jardim Botânico. 

− Associação dos Condomínios do Setor Habitacional São Bartolomeu | 
Endereço: Condomínio Quintas Da Alvorada, Nº S/N - Portaria no bairro Lago 
Sul em Brasília - DF, CEP 71680-350; e 

− Conselho Comunitário de Segurança do JB – CONSENG | Não tem 
hospedagem web ou endereço por se tratar de Grupo Tripartíade. As 
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notificações e convocações dos encontros ocorrem vias Portal Movimento, 
mensagens de Whats APP e e-mail dos membros. 

Em geral essas instituições representam cidadãos, pessoas, organizadas ou não em grupos 
comuns, frente a reivindicações, mediações e/ou solução de situações, problemas e/ou 
negociações com quaisquer que sejam a esferas a favor da comunidade da RA; igualmente 
provendo eventos, ações, atividades que incentivam o crescimento socioeconômico/ambiental 
local, a saber: cesta do bem, locação de trabalho voluntário, workshop de regularização e 
urbanização do JB, comunidade vigilante, feira ambiental, JB Solar, JB solidário, JB sustentável e 
outros. 

Tem-se como reivindicações, dentre outras, destas instituições: 

− No âmbito das vias e acessibilidade: 

• Recapeamento, duplicação, construção de calçadas, meio fio nas 
vias de rodagem e construção de acostamentos, instalação de postes de 
luz; 

• Construção de retornos e maior sinalização de vias; 

• Ampliação da ciclovia; 

• Urbanização de vias, manutenção de canteiros centrais. 

− No âmbito de equipamentos urbanos: 

• Implantação de comércio, escolas, posto de saúde, quadras de 
esporte, lazer. 

Complementarmente, cita-se, também como representação política a Administração Regional do 
Jardim Botânico registrada na Foto 2.128 a seguir: 

 

Foto 2.128: Registro do prédio da Administração Regional da RA Jardim Botânico | RA XXVII. 

o) Caracterização da economia 

− População residente 
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A RA do Jardim Botânico, segundo dados do Atlas do Distrito Federal 2020, ocupa um ótimo 
posicionamento, dentre as demais, com relação à população economicamente ativa (61%), 
chegando a alcançar a média salarial de R$6.000 a R$7.000,00 / mensal. Estes dados não apenas 
representam a empregabilidade por domicílio, mas também reflexem diretamente em 
indicadores como elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), importante mercado 
consumidor e potencial região para o desenvolvimento. 

Mais de 50% dos residentes da RA informaram, segundo PDAD 2018, ocupados, sinalizaram 
terem suas carteiras de trabalho assinadas, predominantemente no setor de serviços, seguido 
por comércio com apenas 9,7%, e com locação comercial no Plano Piloto. Apenas 10,1% 
indicaram trabalhar na própria RA. 

Para o deslocamento até o trabalho, já sinalizado anteriormente neste estudo, a população 
economicamente ativa utiliza-se de automóvel próprio (84,6%), transporte público (6,7%) e 
caminhando e/ou a pé (6,5%) – durando o deslocamento, em média, até 30 minutos. Vale 
destacar que esta informação reflete diretamente no tráfego entre vias internas e de conexão 
entre esta RA e demais, culminando em horários de intenso tráfego de veículos por entre as 
estreitas e insuficientes vias para esta zona de expansão urbana. 

Outro indicador econômico trata-se da formalização de trabalho, sendo a maioria empregado 
(exceto doméstico) – 58%, seguido de autônomo (24,4%) e cargo comissionado no setor público 
(8,2%). 

Somada a renda individual apresentada anteriormente, o PDAD 2018, traz a renda domiciliar 
média, estando está em torno de R$15.621,6. Mais de 32,9% da população residente na RA 
indicou receber entre 5 a 10 salários como renda domiciliar total, sendo esta a maior faixa dentre 
as demais. A segunda maior faixa salarial, entre 10 a 20 salários mínimos, compreende 25,6% da 
população residente. 

Por fim, como último componente de análise econômica domiciliar da população residente, tem-
se que 99,5% das residências são permanentes, dentre as quais 76,2% estão quitadas e próprias. 
Destas, 87,2% são de alvenaria com revestimento, 97,7% tem piso de cerâmica ou madeira e 50% 
tem seus telhados de telha de barro.  

− Economia da RA 

A estrutura econômica, ligada ao setor de serviços e comércio (venda de produtos), vem –se 
remodelando ano a ano na RA. Ainda modesta, nota-se um crescimento no número de serviços 
e comércios estabelecidos, assim como aumento, pouco a pouco, na qualidade oferecida bem 
como bens e produtos de maior requinte a contento desta população. 

De modo geral os serviços e comércio local atendem aos moradores e trabalhadores da RA, os 
quais contam com supermercados de pequeno a médio porte, farmácias, academias, 
panificadoras, serviços ligados à animais domésticos, um pequeno shopping, lanchonetes, 
restaurantes cada vez mais gourmet, lojas de presentes, lojas de automóveis, floriculturas (sendo 
este comércio quase um patrimônio cultural da RA) entre outros apresentados nos registros a 
seguir. 

Nota-se, na fotos a seguir, reformas em prédios e investimento nos estabelecimentos, mudanças 
que poderão ser notadas, com maior expressividade, em 3 a 5 anos à frente a partir deste 
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diagnóstico. Por fim, antes do registro fotográfico, destacam-se três centros comerciais: o 
primeiro e maior na DF 001 e entroncamento com a Avenida do Sol; o segundo também na DF 
001 próximo ao condomínio Solar de Brasília; e último, menor e bem mais modesto, no final da 
Avenida do Sol próximo à Estrada Condomínio Quintas Interlagos 

Também nos registros fotográficos a seguir, tem-se o apontamento do crescimento de pequenos 
comércios informais. 

  

Foto 2.129: Tipo de estabelecimentos 
comerciais e de serviços com destaque para 

o estacionamento sem asfaltamento e 
divisão de vagas para automóveis, DF 001. 

Foto 2.130: Novas configurações visuais do 
comércio em expansão, DF 001. 

 

  

Foto 2.131: Shopping do Jardim Botânico 
composto por lojas predominantemente de 

vestuário, DF 001. 

 

Foto 2.132: Registro da Tradicional Feira do 
Agricultor onde vende-se produtos de 

agricultura familiar, sem agrotóxico e outros 
de aspectos mais tradicional - DF 001. 
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Foto 2.133: Estabelecimento de serviços 
automotivos, DF 001. 

Foto 2.134: As tradicionais floriculturas da RA, 
DF 001. 

  

Foto 2.135: Entrada para área comercial 
próximo ao condomínio Solar de Brasília, DF 

001. 

Foto 2.136: Destaque para a segurança da 
área de estacionamento. 

  

Foto 2.137: Assim como primeiro comércio, 
com grande variedade de serviços. 

Foto 2.138: Faixa de pedestres próximo aos 
estabelecimentos comerciais e de serviços. 
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Foto 2.139: Tipo de estabelecimentos de 
serviços e comerciais no final da Avenida 

do Sol próximo Estrada Condomínio 
Quintas Interlagos. 

Foto 2.140 Estabelecimentos próximo à Estrada 
Condomínio Quintas Interlagos com destaque 

para o estacionamento com vagas para 
automóveis. 

  

Foto 2.141: Comércio informal em frente aos 
condomínios no começo da Avenida do Sol. 

Foto 2.142: Comércio informal no 
estacionamento do grande comércio na DF 

001, próximo às floriculturas. 

p) Uso e ocupação do solo 

A Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XVIII, está situada na Unidade Hidrográfica 
Tabocas, na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taboca e do Córrego Taboquinha, ambos afluentes 
do Rio São Bartolomeu, na Área de Proteção Ambiental – APA do Rio São Bartolomeu, sendo a 
maior do Distrito Federal, onde reúne todos os tipos de vegetação do cerrado, desde o cerradão 
até os campos rupestres. 

Nesse contexto, do ponto de vista ambiental a RA está localizada numa área sensível, 
concentrada na zona de transição da Reserva da Biosfera do Cerrado, e também pelo fato de ter 
influência indireta sob as outras Unidades de Conservação do DF, como a Reserva Ecológica do 
IBGE, a Estação Ecológica do Jardim Botânico e a ARIE do Capetinga/Taquara. Além desse fator, 
a sensibilidade da área também está ligada por ser considerada uma reserva de aquíferos. 

Em relação ao uso e ocupação do solo, verifica-se pela Figura 2.97 e pela Tabela 2.90 que a região 
é bastante antropizada. A maior parte das áreas é ocupada com formação savânica, e outra parte, 
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também expressiva, é ocupada por vegetação campestre. A área urbana do Jardim Botânico 
possui aproximadamente 49 km2. A RA está inserida, quase em sua totalidade, na APA do rio São 
Bartolomeu, porém uma pequena porção do território toca a APA do Gama e Cabeça de Veado. 
Dentro da RA ainda está inserido o Parque Ecológico do Tororó. 

 

Figura 2.97: Uso do Solo no Jardim Botânico  

Tabela 2.90: Quantitativo de uso do solo no Jardim Botânico. 

Uso Área (ha) 

Agricultura 1.597,70 

Água 3,86 

Formação campestre 6.983,47 

Formação florestal 3.974,64 

Formação Savânica 1.1410,33 

Solo exposto 983,937 

Ainda sobre a Região Administrativa do Jardim Botânico, conforme o Anuário do DF (2014) as 
terras desta RA pertenciam as fazendas Taboquinha e Papuda, sendo assim, uma área rural, que 
ao longo da sua ocupação a paisagem foi deixando de ser rurais, devido às alterações ocorridas, 
passando então a ser um cenário urbanizado. 

De acordo com a Administração Regional do Jardim Botânico, atualmente a Região 
Administrativa é formada basicamente por condomínios horizontais, onde abrigam-se 
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aproximadamente 69 condomínios erguidos em área pública, sendo marcada por muito verde e 
com alto índice de qualidade de vida. 

As residências na RA se caracterizam entre construções de pequeno e grande porte 
compreendendo se entre baixo e alto padrão construtivo, onde usufrui-se de infraestrutura 
urbana, como água, luz, pavimentação entre outros serviços. 

A maioria dos condomínios possuem parques infantis, áreas de lazer e seguranças por meio de 
guaritas e outras formas de seguranças e diversos outros equipamentos, que proporcionam 
conforto e maior qualidade de vida aos moradores.  

Quanto ao sistema viário, a RA tem como um dos principais problemas a falta de mobilidade 
devido as vias de mão dupla estreitas, sem drenagem e galerias de águas pluviais. E ainda, 
paradas de ônibus sem recuo adequado, provocando a lentidão no fluxo dos veículos. A estrada 
do Sol é a principal via de acesso a RA e ainda, a via de maior fluxo utilizadas pelos moradores e 
frequentadores da localidade. A maior solicitação dos moradores da RA Jardim Botânico são 
intervenções relativas a construção de calhas de água pluviais subterrâneas, construção de baias 
de recuo nas paradas de ônibus, sinalização de trânsito mais efetivas e redutores de velocidade 
mais modernos, no lugar de alguns dos quebra-molas. 

O bairro Jardins Mangueiral é fruto da primeira Parceria Público-Privada (PPP) habitacional do 
país. Implantado ao longo da DF-463 em uma área de 200 hectares, onde foram construídas 
8.000 unidades habitacionais (casas de 2 e 3 quartos e apartamentos de 2 quartos). A partir da 
Portaria nº 4 de 23 de junho de 2015, o bairro passou a fazer parte da RA Jardim Botânico (XXVII). 

2.3.4.4 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 

Na caracterização da Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico foram 
consideradas as localidades com ocupação social diretamente impactada pelo empreendimento, 
assim como os espaços de uso social e produtivos de referência necessários à manutenção das 
atividades humanas. 

A AID do empreendimento, composta pela (s) via (s) de acesso e buffer de 500 metros a partir do 
seu limite poligonal, integra-se organicamente à AII em estudo, sendo, atualmente, uma área 
com vegetação nativa e de grande interesse social pela composição florestal, próxima a RPPN da 
Fazenda Nelson Piquet na sua fração norte. 

Suas imediações na parte sul, já bastante alteradas pela ocupação de loteamentos e condomínios 
do entorno, fazem limite direto com 4 (quatro) fazendas de grande porte e indireto (buffer de 
500 m) em algumas áreas limítrofes do condomínio Quintas do Sol e Condomínio Vila da Mata, 
sendo este separado da AID por uma grande grota com composição fechada de mata nativa. 

A via de acesso principal é a mesma de acesso ao Condomínio Jardim do Lago, sendo esta uma 
rua sem saída e sem conexão com áreas internas da RA. Igualmente, a via de acesso principal à 
ADA também é sem saída, terminando no próprio empreendimento e sem conexão com as 
demais áreas internas da RA ou áreas do entorno direto. 

A AID e ADA, como citado, são parte orgânica da AII, sendo que, em princípio, pela consolidação 
da área, compreendem a mesma infraestrutura e demais itens já descritos no estudo. 
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a) Localização 

O projeto trata-se do parcelamento da gleba denominada Vila dos Bosques, cuja poligonal é 
oriunda de terras particulares localizadas na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII 
que foram desmembradas do Quinhão 16 no lugar denominado “Forquilha”, na Fazenda 
“Taboquinha” (matrículas nº 163.271, 15.826, 26.493 e 15.820), com área de 20,7103 hectares. 

A poligonal deste empreendimento está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia 
do Rio São Bartolomeu, unidade de conservação da categoria de uso sustentável, de acordo com 
o Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC, Lei Federal no. 9.985, de 18 de julho de 
2000. 

O Zoneamento Ambiental e Plano de Manejo são formalizados pela Lei Distrital n° 5.344, de 19 
de maio de 2014. O mapa da Figura 2.98 apresenta a localização da gleba na área total de 
abrangência e classificação adotada no Zoneamento Ambiental e Plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu. Verifica-se que a Gleba está inserida, na sua maior 
parte na ZOEIA – Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental. Parte da Gleba está inserida, 
também, em ZCVS – Zona de Conservação da Vida Silvestre. 

 

Figura 2.98: Poligonal do empreendimento com o zoneamento da APA do São Bartolomeu. 

b) PDOT 

O empreendimento, conforme já apresentado projeto urbanístico, está em conformidade com 
as diretrizes emitidas pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – 
SEDUH, sendo: Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São 
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Sebastião no Distrito Federal - DIUR 01/2019, aprovadas por meio da portaria n° 27, de 1° de abril 
de 2019 e DIUPE 43/2020 de 26 de novembro de 2020. 

Registra-se ser um empreendimento de parcelamento de baixa densidade, inserido no 
planejamento das áreas urbanas do Distrito Federal, tendo por base o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal ‐ PDOT/2009 – Lei Complementar nº 803 de 25 de 
abril de 2009 (atualizada pela Lei Complementar n°854, de 15 de outubro de 2012). O 
empreendimento vem ao encontro das diretrizes do PDOT, com destaque para a Estratégia de 
Oferta de Áreas Habitacionais e para a requalificação de Setores Habitacionais de Regularização, 
mais especificamente, o Setor Habitacional Jardim Botânico. 

O projeto contempla a criação de 30 lotes privados, sendo 21 lotes de uso Residencial Unifamiliar, 
5 lotes de uso Residencial Multifamiliar, 4 lotes de uso Comercial e mais áreas públicas formadas 
por 2 lotes para Equipamento Público (Inst.-EP) e áreas de Espaços Livres de Uso Público (ELUP). 
É prevista, também, uma área destinada à Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN, em 
atendimento ao que estabelece a referida DIUR 01/2019 e o zoneamento da APA do São 
Bartolomeu. Além disso, o empreendimento prevê a implantação dos sistemas de infraestrutura 
necessários para o pleno funcionamento do parcelamento e para sua integração à malha urbana 
da região onde se insere. 

O dimensionamento dos lotes e usos propostos visam promover a oferta de moradia às faixas de 
renda média, conforme vocação da Região Administrativa do Jardim Botânico, demonstrada pela 
PDAD, associada à criação de áreas comerciais e de serviços de abrangência local e regional. O 
sistema viário projetado tem por objetivo cumprir as determinações das Diretrizes Urbanísticas 
de planejamento urbano, as quais buscam promover a articulação do tecido urbano, a partir da 
conexão e previsão de requalificação das vias de acesso à DF-001. 

c) Uso e ocupação do solo 

O uso do solo na ADA compõe –se de mata nativa. Já a AID, apresenta áreas de mata nativa, áreas 
destinadas à atividades econômicas de agricultura, áreas de solo exposto, de uso público (vias de 
acesso), áreas de uso residencial – sendo estas concentradas na zona de expansão da RA Jardim 
Botânico. 

d) Aspectos populacionais 

A ADA do empreendimento não compreende ocupação populacional, ou seja, a poligonal tem 
seu uso destinado, na atualidade, por mata nativa do cerrado. Com relação às áreas do entorno, 
dentro do buffer de 500 m correspondente à AID, tem-se 5 (cinco) fazendas nas mediações 
diretas, limítrofe à poligonal da ADA, sendo que estas acomodam de 1 (um) a 3 (três) estruturas 
residenciais e outras benfeitorias, possivelmente de mesmas configurações socioeconômicas 
apresentadas para a AII, a saber: população majoritariamente branca, com casa própria de médio 
a alto padrão construtivo, com composição familiar de 1 (um) ou 2 (dois) filhos. No que tange à 
ocupação, estima-se, que em geral, sejam empregados com carteira assinada no setor de 
serviços. O descolamento entre estas fazendas, para as áreas centrais da RA ocorrem por meio 
veículo próprio sem uso de equipamentos públicos. 
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Ainda no que tange à AID, cita-se domicílios instalados às margens das vias de acesso 
consolidadas, especialmente aqueles fora de condomínios, cujo perfil populacional permanece 
com o mesmo. Estas, ao longo das vias somam 3 (três), identificadas a seguir. 

  

Foto 2.143: Registro da entrada da 
residência 1. 

Foto 2.144: Registro das proximidades da 
residência 2 

 

Foto 2.145: Registro da entrada da residência 3. 

e) Infraestrutura 

− Organização Sanitária 

A infraestrutura do entorno da ADA e AID e/ou que compõe as mesmas é contemplada pelos 
serviços e sistemas distritais descritos para a AII sem nenhuma particularidade pontual ou 
passível de maior atenção e / ou restrição socioambiental ou política - econômica, contudo, para 
a finalidade do estudo e também praticidade da apresentação dos itens relacionados, seguem 
registros a seguir. 

No que tange ao abastecimento de água, mesmo nos loteamentos e condomínios consolidados 
nos limites do buffer de 500m, em resposta dada pela CAESB, foi informado que o sistema de 
abastecimento na AID e ADA corre (rá) de modo independente com a instalação de poços 
tubulares profundos. O sistema de abastecimento água poderá ser integrado ao da CAESB 
quando da finalização do Sistema Produtor Paranoá Sul. 
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Já com relação ao sistema de esgotamento sanitário, a orientação converge com a apresentada 
para o sistema de água, não sendo integrado ao da RA e então passível de investimento individual 
e independente de cada loteamento/condomínio e /ou residência. Haverá, possivelmente, em 
alguns anos, a integração 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. 

No que tange, por fim, à coleta de lixo na ADA (sendo esta uma área sem produção deste insumo) 
e AID seguem os padrões da RA com separação de lixo pelos loteamentos / condomínios 
instalados e/ou fazendas e coleta do distrito (SLU) em dias e horários pré determinados, podendo 
estes serem realizados com alguma parceria específica com ONG ou Associação de Catadores de 
Lixo. 

A seguir registros fotográficos relacionados às informações dispostas no item. 

  

Foto 2.146: Destaque para placa indicando 
rua sem saída. 

Foto 2.147: Disposição de lixo na AID no 
Condomínio Jardim dos Lagos. 

  

Foto 2.148: Disposição de lixo na AID 
próximo ao Condomínio Ecológica Village. 

Foto 2.149: Via de acesso a AID, com 
destaque para o sistema de coleta águas 

pluviais. 

− Sistema Elétrico 

Tanto a ADA (atualmente sem este consumo associado) quanto a AID são compreendidas pelo 
sistema elétrico da RA, conforme registro fotográfico apresentado, serviço realizado pela 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

Página 254 003705-310RT-001-01 

concessionária CEB, sendo os postes instalados nas vias de rolamento, vide dados apresentados 
pela AII. 

  

Foto 2.150: Via de entroncamento e acesso a 
AID/ADA, com destaque para instalação de rede 

de energia. 

Foto 2.151: Via acesso, sentido Alameda 
Forquilha, com destaque para instalação 

de rede de energia. 

− Sistema de Transporte 

Os dois principais acessos consolidados da AID são compostos pelas vias vicinais que são o acesso 
ao Condomínio Jardim do Lago e Rua dos Ipês até a ADA, ambas sem conexão com outras regiões 
da RA por serem sem saída. 

Estas são vias rolamento com asfalto a contento do uso e mão dupla, com alguns trechos já 
necessitando de recapeamento assim como de indicação e/ou sinalizações de trânsito, a saber: 
faixas de rodagem básicas com sinalizador noturno, faixa de pedestres, placas de velocidade de 
via, meio fio, calçadas e outros que tornam o tráfego de pessoas e veículos mais seguro. Já a Rua 
dos Ipês e Alameda Forquilha que terminam na ADA, não possuem asfalto até a área em foco, 
sendo estas de terra batida, sem iluminação pública e igualmente sinalizações de trânsito – 
conforme registrado a seguir. 

  

Foto 2.152: Saída Da BR 001 em direção a AID 
e ADA. 

Foto 2.153: Condição da via sem sinalização 
de mão dupla, acostamento, iluminação 

pública, calçada e meio fio. 
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Foto 2.154: Via de acesso à ADA, com 
destaque para suas condições de uso e 

sistema de águas pluviais. 

Foto 2.155: Via de acesso com bastante 
proximidade da ADA. 

 

Foto 2.156: Via direto à ADA. 

Não foram identificadas nas vias em foco, pontos e/ou paradas de transporte público, ônibus, 
tão pouco pontos de táxi ou outros. Também não foi identificada existência e/ou integração com 
a ciclovia da RA. 

− Comunicação 

No que tange à comunicação, destaca-se, na AID, e então vias de acesso consolidadas, a 
instalação de uma torre de comunicação, 1 (um) orelhão público da companhia de telefonia Oi 
em frente ao Condomínio Jardins do Lago Quadra 02 e 1 (um) outro orelhão público da 
companhia de telefonia Oi em frente ao Condomínio Ecológico Vilage, conforme registros a 
seguir. Já na ADA, não há registro destas instalações. 
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Foto 2.157: Via de acesso ao Condomínio 
Jardins do Lago, destaque para a Torre de 

Comunicação. 

Foto 2.158: Destaque para o orelhão público. 
Fonte: Google Earth. 

− Equipamentos comunitários 

Tanto na ADA (atualmente sem este consumo associado) quanto na AID a indicação de 
equipamentos comunitários, assim como na AII, é escassa senão nula. Não foram registradas 
escolas públicas ou privadas, equipamentos de saúde, cultura, assistência social e equipamentos 
funerários. Também não foram registrados equipamentos públicos de lazer e/ou esportes como 
as PECs (Pontos de Encontro Comunitário), assim como delegacia e outros relacionado à 
segurança pública. 

Neste último item, contudo, destaca-se forte investimento em segurança privada dentro e fora 
dos condomínios instalados nas vias de acesso consolidadas na AID, inclusive de monitoramento 
das vias públicas conforme registro a seguir. Na ADA não foi identificado nenhum dos itens 
mencionados por tratar-se de uma área de mata nativa. 

  

Foto 2.159: Monitoramento de vias públicas 
com segurança particular. Fonte: Google 

Earth. 

Foto 2.160: Indicação de área monitorada 24 
horas. 

f) Organização Social 
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Tanto na ADA quanto na AID não há indicação de estabelecimentos de organização social, apesar 
dos condomínios em geral integrarem as organizações comunitárias da RA indicadas neste 
estudo. 

g) Caracterização da economia 

Como item ainda da socioeconomia, indica-se que a ADA, por não apresentar população 
residente e ou outra forma de ocupação social, não tem aplicação nesta temática. Já a AID, por 
comportar vias de acesso, fazendas limítrofes e pequenas áreas dentro de condomínios 
consolidados, tem a seguinte contribuição econômica. 

h) Vias de acesso 

Na via de acesso inicial ao empreendimento, foi registado o funcionamento de um pequeno 
comércio informal em frente ao Condomínio Jardins do Lago Sul Quadra 1. Este dedica-se a servir 
refeições a trabalhadores e prestadores de serviço na região. 

Outro estabelecimento está instalado na mesma área, mas fechado, e possivelmente associado 
a alguma prestação de serviço. 

 

Foto 2.161: Comércio local informal e formal no acesso aos Condomínios. 

i) Caracterização das fazendas 

Dentre as 5 (cinco) fazendas limítrofes às ADA, 2 (duas) são de uso exclusivamente residencial 
e/ou de lazer sem associação à atividades comerciais e/ou de serviços. Já 3 (três) sendo 1 (uma) 
na porção sul e 2 (duas) porção oeste indicam atividades econômicas de agricultura e/ou 
armazenamento com suporte de benfeitorias para as atividades realizadas. 

j) Caracterização da população residente nos condomínios da AID 

A população residente nos e Condomínio Vila da Mata, sendo estas especificamente incluídas 
dentro do buffer, não apresentam diferenças notáveis com relação as respetivas representações 
econômicas, fato que pode ser constatado pelas construções residências e local de moradia. 
Estas, segundo PDAD 2018, em geral, declaram-se empregadas com carteira assinada e média 
salarial domiciliar em torno de R$15.000,00 mensal. 
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2.3.5 Considerações Finais da Socioeconomia 

Os pontos mais sensíveis com relação à instalação do empreendimento na AID e ADA, podem ser 
notados nas vias urbanas consolidadas de acesso e nas instalações residenciais e/ou fazendas 
locadas na poligonal limítrofe a ADA, onde haverá grande aumento de tráfego de veículos em 
trânsito diariamente, em qualquer fase do empreendimento, culminando na circulação de 
pessoas e aumento do barulho na localidade. 

O segundo ponto de sensibilidade está relacionado aos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário por não haver infraestrutura distrital, cenário que se assemelha em 
diversos pontos da RA, lembrando que ADA está instalada dentro da APA São Bartolomeu, de 
atenção e sensibilidade ambiental. 

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

O Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques é localizado no Quinhão 16, Forquilha, Fazenda 
Taboquinha, é da empresa da INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, possuindo uma área 
total de 207.100 m² ou 20,71 ha. A população máxima prevista para o parcelamento é de 1.033 
habitantes residentes em 4 (quatro) lotes para residências multifamiliares e 21 (vinte e um) lotes 
para residências unifamiliares, além de 1.367 habitantes flutuantes em 3 (três) lotes do Tipo CSII 
2 e os 2 (dois) do Tipo CSII 1, que serão destinados ao comércio.  

Tabela 3.1. Perspectiva inicial do empreendimento. 

Área total da gleba 20,71 ha 

População estimada 1.033 habitantes fixos e 1.367 flutuantes 

Número de unidades imobiliárias 4 lotes multifamiliares, 21 lotes unifamiliares e 5 lotes 
comerciais 

Todas as informações necessárias para a obtenção de Licença Prévia pelo empreendimento estão 
contidas no Anexo I – Estudo Preliminar de Urbanismo – MDE-EP. 
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4 INFRAESTRUTURA 

Todas as informações necessárias relacionadas à infraestrutura para a obtenção de Licença 
Prévia pelo empreendimento estão contidas no Anexo II – Estudo de Concepção – Infraestrutura. 
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5 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS 
MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

Na elaboração de Estudos Ambientais, faz-se necessário elaborar um prognóstico e avaliação dos 
impactos ambientais, considerando os efeitos negativos ou positivos sobre os meios físico, 
biótico e socioeconômico decorrente da atividade ou do empreendimento. A identificação e a 
avaliação dos impactos ambientais positivos e negativos deverão, fundamentalmente, focalizar 
as alterações no meio ambiente decorrentes da instalação e operação do empreendimento. 

O prognóstico ambiental realizado neste trabalho procurou prever e caracterizar os potenciais 
impactos sobre diversos ângulos. Os estudos de campo somados às pesquisas de dados 
secundários sobre a região possibilitaram a elaboração deste prognóstico cujo objetivo é dar 
conhecimento de uma situação futura, de ocorrência certa ou provável, e assim permitir a 
formulação de ações que minimizem efeitos negativos e potencialize os efeitos positivos 
advindos da implantação e operação do empreendimento. Este prognóstico foi elaborado 
considerando-se as alternativas de execução e de não execução do empreendimento. 

Este trabalho permitiu que a equipe técnica responsável pela elaboração do presente estudo se 
organizasse para estabelecer as ordens de precedência e representatividade dos eventos 
decorrentes da implementação e operação do empreendimento, de modo a se estabelecer uma 
sistemática de discussões sobre os elementos dos Projetos com potencialidade de gerar 
impactos. 

No presente capítulo os impactos ambientais serão descritos, quantificados, qualificados e 
classificados, de acordo com a etapa do empreendimento, forma, natureza, abrangência, 
temporalidade, reversibilidade, importância, magnitude, duração e probabilidade. 

5.1 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E SUAS TENDÊNCIAS EVOLUTIVAS, COM E SEM 
O EMPREENDIMENTO 

Será feita, a seguir, uma análise a partir de comparações, sob aspectos ambientais das condições 
da área de inserção do empreendimento entre dois cenários distintos, quais sejam: 

• Primeiro cenário: desconsidera-se a implantação do parcelamento, e considera-se a 
evolução do atual modelo de uso e ocupação do solo, considerando-se os resultados esperados 
para horizontes de curto, médio e longo prazo; 

• Segundo cenário: considera-se a implantação do parcelamento, avaliando-se os 
resultados da intervenção do empreendimento sobre os parâmetros ambientais, considerando-
se os horizontes de curto, médio e longo prazo. 

5.1.1 Prognóstico sem a implantação do Empreendimento 

Os estudos e levantamentos executados na região do empreendimento mostraram, de maneira 
geral, um modelo inadequado de uso e ocupação do solo, com a nítida tendência de sua 
continuidade, sendo que parte significativa da estrutura das administrações públicas, tanto das 
esferas distrital quanto federal, não tem obtido êxito em conter o avanço deste modelo, o que 
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resulta em condições favoráveis para tal, devido ao modelo econômico de desenvolvimento 
adotado no Distrito Federal nos últimos anos. 

Este modelo, baseado no parcelamento irregular do solo para a implantação de novas áreas 
residências e comerciais, visando o desenvolvimento e crescimento da cidade, de forma 
desordenada, é fundamentando principalmente na conversão de áreas com vegetação natural 
em áreas urbanas, com intensa alteração nos usos do solo, desmatamento de extensas áreas de 
vegetação natural, comprometimento dos cursos hídricos, dentre outros passivos ambientais em 
prol da especulação imobiliária e de um crescimento econômico insustentável. 

Tais observações permitem o embasamento de uma avaliação configurada na manutenção do 
modelo de uso e ocupação do solo com a tendência para o agravamento das questões 
relacionadas ao meio ambiente, dando ênfase à inevitável ocupação irregular das áreas 
remanescentes do Cerrado, na medida em que as áreas atualmente ocupadas apresentem a 
inevitável exaustão de seus potencias de uso. 

O modelo vigente de uso e ocupação em Parcelamentos de Solo Urbano na região e no Distrito 
Federal, impacta negativamente a região das Regiões Administrativas diretamente afetadas, 
assim como a bacia hidrográfica do ribeirão Taboca. 

5.1.2 Prognóstico com a implantação do Empreendimento 

O modelo proposto de uso e ocupação para o parcelamento de solo urbano Vila dos Bosques, 
contrapõem o modelo descrito anteriormente e pode ser avaliado de forma menos subjetiva no 
presente volume, pois a matriz de impactos ambientais para o empreendimento se diferencia 
positivamente de parcelamentos convencionais existentes na região do Jardim botânico. 

Os parcelamentos urbanos assumem entre as categorias das atividades de uso e ocupação do 
solo uma significativa importância, principalmente pela atração exercida a diversos segmentos 
econômicos da sociedade e aumento das oportunidades de exploração econômica. 

O processo de implantação do empreendimento em questão, deverá resultar na aplicação de 
medidas compensatórias que proporcionarão o estabelecimento de uma consciência ambiental 
sugerida para região. 

Do ponto de vista econômico da região, são desencadeados impactos positivos quando dos 
incrementos mediados pela geração de empregos e aumento da arrecadação distrital e federal, 
oriundos dos impostos arrecadados e dos postos de trabalho criados. 

Devido a pequena presença de espécies nativas arbóreas na área do parcelamento, sendo que 
estas estão distribuídas de forma esparsa na área e tendo em vista que a área total (3,81 ha) é 
composta basicamente por vegetação campestre, áreas antropizadas e espécies exóticas, não 
possuindo fragmentos de vegetação nativa, a implantação do parcelamento não irá afetar de 
forma significativa a flora local, tampouco espécies da fauna, tendo em vista que durante os 
trabalhos de campos, foram poucos os indivíduos da fauna observados na área do parcelamento. 

Entende-se assim, que a implementação do parcelamento de solo em questão, deverá 
proporcionar uma pequena alteração local e regional, com impactos positivos e negativos que 
podem ser potencializados no primeiro caso, e minimizados ou controlados no segundo, de tal 
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forma que sua inserção seja mais um vetor de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de 
vida. 

5.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

A análise dos impactos ambientais do parcelamento de solo em questão fundamentou-se em 
uma metodologia específica e de domínio usual em empreendimentos de parcelamento de solo, 
que tem como objetivo identificar, quantificar e qualificar de forma sistemática os impactos a 
serem gerados pelo empreendimento quando passíveis de mensuração. 

A estruturação dessa metodologia desenvolveu-se a partir da análise integrada sobre os 
compartimentos ambientais considerando-se as etapas de implantação do empreendimento, 
observadas as determinações do Termo de Referência para elaboração do prognóstico relativo a 
este Estudo Ambiental. 

As ações geradoras de impactos ambientais guardam estreita correspondência com as atividades 
de implantação e operação do parcelamento, e são variáveis dependentes, uma vez que se 
vinculam à natureza e ao porte dos mesmos. 

Desse modo, é importante a identificação de impactos vinculando-os às características do 
empreendimento e à experiência vivenciada no setor imobiliário. 

Uma vez definidos os fatores geradores, os impactos foram listados (Check-list) e em seguida 
identificados e caracterizados. A seguir, foi elaborada uma Matriz de Interação, na qual se 
apresentam, também, as ações e programas de mitigação, compensação e de monitoramento 
responsáveis por minimizar, compensar e acompanhar os impactos a serem gerados nas fases de 
planejamento, implantação e operação do parcelamento de solo. 

O método “Check-list” foi utilizado para identificar e enumerar os impactos, a partir dos 
diagnósticos ambientais específicos para os meios físico, biótico e socioeconômico. Nas listas de 
checagem, os impactos são apresentados conforme a fase do empreendimento. 

A Matriz de Interação é um método de análise bidimensional dos impactos, em que estes são 
avaliados qualitativamente segundo critérios pré-estabelecidos, tais como: 

COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS DESCRIÇÃO 

NATUREZA 
Indica quando o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P) ou 

adversos/negativos (N) sobre o meio ambiente. 

FORMA 

como se manifesta o impacto em questão - se for um impacto 
direto (D), decorrente de uma ação do Empreendimento, ou se 
é um impacto indireto (I), decorrente de um ou mais impactos 

gerados direta ou indiretamente. 

TEMPORALIDADE 

Diferencia os impactos segundo o tempo de sua manifestação 
em relação à ação impactante. Caracterizando-se como de curto 

prazo (CP), que ocorre logo após ação que o desencadeou; de 
médio prazo (MP), quando se inicia entre um e seis meses após 
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COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS DESCRIÇÃO 

o início da etapa do empreendimento em que o impacto ocorre; 
e o de longo prazo (LP), quando se inicia após seis meses do 

início da etapa do empreendimento em que o impacto ocorre. 

REVERSIBILIDADE 

Classifica os impactos segundo aqueles que, depois de 
manifestados seus efeitos, são reversíveis (R) ou irreversíveis (I). 

Permite identificar que impactos poderão ser integralmente 
reversíveis a partir da implementação de uma ação de 

reversibilidade ou poderão apenas ser mitigados ou 
compensados. 

ABRANGÊNCIA 

Indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir no local (L), ou 
seja, à Área de Influência Direta (AID) do Empreendimento. E os 
impactos regionais (RE) que se caracterizam como aqueles que 

se refletem na Área de Influência Indireta (AII). 

IMPORTÂNCIA/SIGNIFICÂNCIA 

Refere-se ao grau de interferência do impacto ambiental sobre 
diferentes fatores ambientais, estando relacionada com a 

relevância ambiental. Ela é alta (A), média (M) ou baixa (B), na 
medida em que tenha maior ou menor influência sobre o 

conjunto da qualidade ambiental analisada. 

MAGNITUDE 

Exprime a extensão do impacto, por meio de uma valoração 
gradual que se dá ao mesmo, a partir de uma determinada ação 

do projeto, ou seja, define a grandeza de um impacto em 
termos absolutos, podendo ser definida como a medida de 
mudança de valor de um fator ou parâmetro ambiental, em 

termos quantitativos ou qualitativos, provocada por uma ação.   

Ela pode ser classificada como pequena (P), média (M) ou 
grande (G), sendo caracterizada gradualmente pela alteração 

das características ambientais consideradas. 

DURAÇÃO 

Indica a permanência do impacto. É considerada permanente 
(P) quando não se configura prazo para término da intervenção 

ou previsão de tecnologia para controle ou recuperação de 
impacto, ou pode ser considerado temporário (T) quando há 

prazo previsto para seu término, por execução dos trabalhos ou 
pela disponibilidade de tecnologia de controle. 

PROBABILIDADE 

Indica a probabilidade de ocorrência do impacto ambiental. É 
classificada como de baixa (B), média (M) e alta (A), e apresenta 

elevado número de aspectos ambientais associados aos 
impactos. 

A Tabela 5.1 apresenta os critérios utilizados na identificação e qualificação dos impactos 
decorrentes da implantação do parcelamento de solo urbano em questão. 
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Tabela 5.1: Critérios utilizados na identificação da importância dos impactos. 

Importância 
Impactos sobre a Biota 

Impactos sobre o Meio Físico Impactos Socioeconômicos 
Flora  Fauna 

Baixa 

As espécies da flora afetadas 
não são endêmicas, raras, 

tombadas, imunes ao corte ou 
ameaçadas de extinção. 
As formações florestais 

afetadas já se encontram 
degradadas ou em alto grau 

de isolamento. 

As formações afetadas são 
matas secundárias. 

A fauna afetada não 
é endêmica, rara ou 

ameaçada de 
extinção. 

Possíveis induções de processos erosivos não 
alteram a situação da área. 

Os recursos hídricos afetados já se 
encontram degradados. 

Possíveis perdas de terras potencialmente 
por movimentação de terra não alteram a 

situação regional. 

Alterações na oferta de empregos 
são insignificantes para a região. 

A pressão sobre a infraestrutura já 
existente é insignificante para a 

região. 

As interferências no cotidiano da 
população são insignificantes para a 

região. 

As interferências com as atividades 
econômicas são insignificantes para 

a região. 

Média 

As espécies da flora afetadas 
são significativas para a 

região, mas não envolvem 
espécies endêmicas, raras, 

tombadas, imunes ao corte ou 
ameaçadas de extinção. 

Os remanescentes florestais 
afetados não possuem 

expressão ecológica 
intrínseca, mas representam 

parcela significativa dos 
remanescentes da região. 

As formações florestais 
afetadas possuem qualidades 

A fauna afetada é 
significativa para a 

região, mas não 
envolve espécies 

endêmicas, raras ou 
ameaçadas de 

extinção. 

A indução de processos erosivos e de 
instabilidade é pontual, mas expressiva para 

a região. 
A interferência nos recursos hídricos é 

pequena, eles já se encontram 
razoavelmente degradados, mas são 

importantes para a região. 

As mudanças nos parâmetros de qualidade 
das águas serão pequenas, mas significativas 

para a região. 

A criação de empregos tem uma 
importância relativa para a região. 
A pressão sobre a infraestrutura 

existente é pequena, mas a região 
não tem possibilidade de atender a 

ela. 

A interferência no cotidiano da 
população é significativa, mas 

extremamente localizada. 

As interferências com as atividades 
econômicas têm uma importância 

relativa para a região. 
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Importância 
Impactos sobre a Biota 

Impactos sobre o Meio Físico Impactos Socioeconômicos 
Flora  Fauna 

ecológicas intrínsecas, mas as 
interferências são pontuais 

tornando os impactos pouco 
significativos para a região. 

Alta 

As espécies da flora afetadas 
são endêmicas, raras ou 

ameaçadas de extinção. A 
flora possui espécies 

tombadas e imunes ao corte. 
As formações florestais 

afetadas são importantes 
remanescentes para a região. 

As espécies da 
fauna afetadas são 

endêmicas, raras ou 
ameaçadas de 

extinção. 

A indução de processos erosivos é 
significativa para a região. 

A indução de instabilidade é significativa 
para a região. 

Os recursos hídricos afetados são de grande 
importância e encontram-se em boas 

condições. 

A qualidade das águas possíveis de serem 
afetadas é boa. 

A criação de empregos é de grande 
significado para a região. 

Demanda de criação de nova 
infraestrutura. 

A interferência no cotidiano da 
população representa uma mudança 

significativa. 

As atividades econômicas afetadas são 
de grande importância para a região. 
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A Tabela 5.2 apresenta uma síntese do enquadramento de cada impacto, segundo os critérios 
mencionados anteriormente, considerando as três etapas de implantação do empreendimento. 

• Planejamento: onde são estabelecidos os primeiros contatos com a região de 
interesse e as comunidades ali estabelecidas. 

• Instalação: quando se iniciam as obras de infraestrutura. 

• Operação: quando os principais impactos já se estabeleceram e quando as ações 
iniciais de mitigação, controle e compensação passam a ser desenvolvidas. 

Tabela 5.2: Tabela síntese para a avaliação dos impactos ambientais. 

Etapas do 
Empreendimento 

P 
Planejamento (desde a fase dos estudos ambientais e de 

engenharia, levantamento de campo, até o início da construção do 
empreendimento) 

I Instalação (todo o período construtivo do empreendimento) 

O 
Operação (compreende o período de operação do 

empreendimento) 

Forma 
D Direto 

I Indireto 

Natureza 
P Positivo ou benéfico 

N Negativo 

Abrangência 
L Local 

R Regional 

Temporalidade 

CP 
Curto Prazo (com início imediato, após a ação que o desencadeou 

ou na fase de projeto) 

MP Médio Prazo (ocorre a partir da fase de construção) 

LP 
Longo Prazo (inicia-se a partir do início da geração/operação da 

implantação do empreendimento) 

Reversibilidade 

R Reversível (pode ser revertido através de medidas apropriadas) 

I Irreversível (não pode ser revertido) 

PR 
Parcialmente Reversível (pode ser parcialmente reversível através 

de medidas apropriadas) 

Importância/ 
Significância 

B Baixo grau de comprometimento da qualidade ambiental 

M Médio grau de comprometimento da qualidade ambiental 

A Alto grau de comprometimento da qualidade ambiental 

Magnitude 

P Pequena (considerada inexpressiva) 

M Média (considerada expressiva) 

G 
Grande (considerada muito expressiva levando à descaracterização 

das características ambientais consideradas) 

Duração P Permanente 
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T Temporário 

Probabilidade 

B Baixa 

M Média 

A Alta 

5.3 METODOLOGIA PARA PROPOSIÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES MITIGADORAS 
OU COMPENSATÓRIAS 

Após a identificação e avaliação dos impactos gerados, foi realizada a indicação de programas e 
planos de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, qualificando 
e quantificando os fatores e parâmetros a serem considerados. Há que se destacar que o 
conjunto dos Programas Ambientais propostos traz medidas destinadas a prevenção, correção 
ou compensação dos impactos ambientais negativos e potencialização dos positivos, 
identificados no capítulo de Diagnóstico Ambiental.  

Estes Programas Ambientais propostos, em uma fase posterior, deverão contar com maior grau 
de detalhamento, com a participação efetiva e atuante dos órgãos e entidades intervenientes, 
compondo o Projeto Básico Ambiental (PBA) a ser elaborado na fase posterior a emissão da 
Licença Pérvia. Conforme as características dos impactos identificados, os Programas assumirão 
as seguintes naturezas: 

• Preventiva: com ações para os impactos negativos que podem ser evitados, reduzidos 
ou controlados, mediante a adoção antecipada de medidas de controle; 

• Corretiva: visando a mitigação de impactos através de ações de recuperação e 
recomposição das condições ambientais satisfatórias e aceitáveis, basicamente com atividades 
de monitoramento; 

• Compensatória: destinando-se a impactos irreversíveis, onde há perda de recursos e 
valores ecológicos, pela melhoria de outros elementos, compensando a realidade ambiental da 
área e; 

•  Potencializadora: que intensifica as condições ambientais favoráveis advindas da 
implantação do empreendimento. 

A estruturação dos Programas Ambientais compreende a exposição de sua justificativa, os 
objetivos pretendidos, os procedimentos metodológicos, os órgãos intervenientes na sua 
implementação e a atribuição da responsabilidade de sua execução e o cronograma proposto de 
implantação. 

Caberá ao empreendedor a responsabilidade de implantação dos Programas, articulando-se com 
os possíveis agentes e formalizando instrumentos de parceria ou de repasse de atribuições. 

5.4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Essa fase dos trabalhos foi iniciada a partir de uma análise e discussão sobre os impactos 
ambientais advindos da instalação do empreendimento, tendo como base os dados primários 
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(levantamento de campo) dos estudos ambientais realizados nas áreas de influência também a 
base de dados secundária utilizada no diagnóstico ambiental. 

Os estudos de campo somados às pesquisas de dados secundários sobre a região, possibilitaram 
a elaboração deste prognóstico cujo objetivo é dar conhecimento de uma situação futura, de 
ocorrência certa ou provável, e assim permitir a formulação de ações que minimizem efeitos 
negativos ou potencialize os efeitos positivos advindos da implantação do parcelamento de solo 
urbano. 

O trabalho inicial permitiu que a equipe técnica responsável pela elaboração do presente estudo 
se organizasse para estabelecer as ordens de precedência e representatividade dos eventos 
decorrentes da implementação do empreendimento, de modo a se estabelecer uma sistemática 
de discussões sobre os elementos dos Projetos com potencialidade de gerar impactos. 

A seguir são descritos detalhadamente os impactos sobre os meios físico, biótico e 
socioeconômico, bem como sua classificação e avaliação, a partir de uma listagem de 
identificação dos mesmos. 

5.5 IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO 

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos sobre o meio 
físico, a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 5.3, esses impactos são 
identificados e apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são descritos 
em detalhe. 

Os impactos ambientais sobre o meio físico foram divididos em função da fase de 
desenvolvimento do projeto, ou seja, há impactos ambientais que ocorrem exclusivamente na 
fase de planejamento, outros na fase de instalação ou operação e impactos que ocorrem em 
ambas as fases. 

Tabela 5.3: Listagem de impactos sobre o Meio Físico de acordo com sua etapa de ocorrência no 
empreendimento. 

Fases do Empreendimento Impactos 

Instalação (I) 

Revolvimento e retirada da camada superficial dos solos 

Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização 
superficial 

Geração de resíduos sólidos 

Alteração da qualidade do ar devido a emissão de material 
particulado 

Início ou aceleração de processos erosivos 

Alteração da qualidade da água superficial 

Alteração na disponibilidade de água subterrânea  

Operação (O)  

Alteração da qualidade da água superficial 

Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização 
superficial 
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Fases do Empreendimento Impactos 

Geração de resíduos sólidos 

Alteração na disponibilidade de água subterrânea durante a operação 

Início ou aceleração de processos erosivos 

5.5.1 Impactos sobre o Meio Físico durante a instalação 

5.5.1.1 Revolvimento e retirada da camada superficial dos solos 

Este impacto ocorre por ocasião da implantação das obras de infraestrutura do 
empreendimento, particularmente em consequência das ações de escavações e terraplanagem. 

Esta atividade, além de favorecer a compactacção da camada superficial do solo, pode ocasionar 
a diminuição da infiltração no local. Em condições desfavoráveis, aliadas à chuva, são promotoras 
de modificações do relevo e das drenagens, aumento do escoamento superficial e dos processos 
erosivos, sedimentação e assoreamento dos corpos d’água. 

Em consequência à retirada da camada superficial do solo está o processo conhecido como run-
off, que é a baixa infiltração da água, ocasionado pela dificuldade de infiltração da água das 
chuvas pela baixa capacidade de infiltração que no caso em tela pode se dar tanto pelos tipos de 
solo na área (Cambissolo, Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho-Amarelo - Figura 
5.1) quanto pelo seu grau de compactação. A maior parte das intervenções previstas está sobre 
o argissolo e latossolo, ambos mais espessos  e com maior capacidade de infiltração e retenção 
de água do que o cambissolo. O revolvimento e retirada da camada superficial destes solos pode 
aumentar o processo de run off. 
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Figura 5.1: Mapa de Pedologia AID.  

A infiltração é considerada um processo chave no comportamento dos solos, já que determina a 
formação do escoamento superficial e sub superficial. A água infiltrada e retida nas partículas do 
solo constitui a umidade do solo, que é absorvida pelas raízes das plantas e devolvida, em grande 
parte, para a atmosfera mediante o processo de evapotranspiração. A água infiltrada que não 
fica retida nas partículas do solo se move através do solo, atingindo os aquíferos, rios ou drenos 
superficiais.  

Assim, quando a estrutura física do solo é alterada e o processo de infiltração e retenção de água 
diminuído, o processo de erosão passa a ocorrer de forma acelerada principalmente por se tratar 
de local com risco de perda de solos por erosão muito alto em alguns locais (Figura 5.2). Por outro 
lado, boa parte das intervenções estão previstas em locais com risco ecológico de perda de solo 
por erosão com classificação baixa/média. 

Os efeitos resultantes das erosões normalmente são expressos por sulcos, ravinas e voçorocas, 
estas últimas responsáveis por situações extremas de impactos. 
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Figura 5.2: Mapa de risco ecológico de perda de solo por erosão. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Para este impacto sugere-se a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD), o Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e o Programa de Monitoramento 
da Qualidade da Água, todos aliados à gestão sustentável da obra. 

Tabela 5.4: Resumo referente ao revolvimento e retirada da camada superficial dos solos. 

Classificação do Impacto Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I Durante a instalação do empreendimento 

Forma D Diretamente sobre os solos 

Natureza N 
Alterações significativas na estrutura superficial do 

solo ou terreno 

Abrangência L 
Nos locais de retirada e revolvimento de material e 

nas fundações das infraestruturas  

Temporalidade LP 
Eventuais processos erosivos ou de lixiviação serão 

sentidos a longo prazo após a ocorrência do impacto 
em estudo  
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Classificação do Impacto Legenda Avaliação do Impacto 

Reversibilidade PR 
Parcialmente reversível, desde que os programas de 

mitigação sejam aplicados 

Importância/Significância M 
Impacto moderado e restrito a locais específicos do 

empreendimento 

Magnitude P 
Mudança pouco expressiva das características 

ambientais consideradas 

Duração P 
A camada superficial do solo retirada leva um longo 

período para ser formada novamente, há efeitos 
permanente e a longo prazo 

Probabilidade A 
Alta, pois é inerente ao processo de construção das 

edificações e infraestruturas 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.5.1.2 Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização superficial 

A impermeabilização consiste na cobertura do solo pela construção de habitações, estradas e 
outras estruturas, reduzindo a superfície do solo disponível para realizar as suas funções, 
nomeadamente a infiltração de águas superficiais e principalmente de águas pluviais. As áreas 
impermeabilizadas podem ter grande impacto nos solos circundantes por alteração dos padrões 
de circulação da água subterrâneas e aumento de fragmentação da biodiversidade e seus 
ecossistemas. Ademais, o aumento do escoamento superficial pode ocasionar o surgimento de 
processos erosivos caso não haja o dimensionamento adequado do sistema de drenagem pluvial. 

O aumento da impermeabilização do solo é inevitável, em grande parte determinado pela 
ausência de estratégias de ordenamento do território que não tomam em consideração os 
efeitos da perda de solos insubstituíveis, quer ao nível da produção alimentar, quer ao nível da 
conservação da natureza e controle de cheias. Durante a fase de instalação do empreendimento 
haverá a impermeabilização superficial com a implantação da infraestrutura, principalmente a 
pavimentação das vias. As consequências dessa impermeabilização no empreendimento e região 
serão de médio impacto, uma vez que o empreendimento é de pequeno porte, ocupando apenas 
22 hectares, e a boa dele será composta por RPPN e ELUP (Figura 5.4). Além disso, o sistema de 
drenagem do parcelamento prevê o armazenamento do escoamento pluvial gerado para 
lançamento da drenagem nos padrões exigidos pela NOVACAP/ADASA. Por fim, de acordo com 
o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), a área do empreendimento possui um risco ecológico 
de perda de recarga de aquífero classificado como médio, baixo e muito baixo, o que reforça o 
impacto reduzido da impermeabilização (Figura 5.4) 
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Figura 5.3. Área diretamente afetada pelo empreendimento Vila dos Bosques. 
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Figura 5.4: Mapa de Risco Ecólogico de Perda de Recarga de Aquífero com o enquadramento do 
empreendimento nas classes 1 – Muito Baixo, 2 – Baixo e 3 - Médio. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Devido aos impactos da impermeabilização superficial do solo, recomenda-se a adoção do 
Programa de Controle de Processos Erosivos, além do correto dimensionamento e implantação 
do sistema de drenagem pluvial do empreendimento. 

Em relação ao sistema de drenagem pluvial do parcelamento, pode-se ressaltar a presença de 
bocas de lobo com reservatórios de quantidade e qualidade (Figura 5.5), aliada com sistema de 
detenção com tubos corrugados em polietileno de alta densidade (PEAD) (Figura 5.6). Estas duas 
estruturas visam armazenar as águas pluviais, controlando a vazão na qual são lançadas pelo 
empreendimento, além de reter a maior parte dos sedimentos presentes nelas. A derenagem 
pluvial é captada pelas bocas de lobo, destas é transferida para os reservatórios de detenção e, 
a partir deste, lançada para fora do empreendimento na vazão preconizada pela resolução nº 
09/2011 da Adasa. 

Além disso, o projeto prevê a implantação de pavimentos intertravados em vias com baixo nível 
de tráfego de veículos. Este tipo de pavimento possibilita uma boa infiltração das águas pluviais, 
o que reduz o escoamento superficial gerado pelo empreedimento. 
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Figura 5.5. Detalhe em corte de boca da lobo que será utilizada no empreendimento. 

 

Figura 5.6. Detalhe do sistema de detenção PEAD previsto para o empreendimento Vila dos 
Bosques. 

Tabela 5.5: Resumo referente à redução de permeabilidade do solo em função da 
impermeabilização superficial. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I  
Durante a construção das infraestruturas do 

empreendimento  

Forma D 
Impacto advindo da pavimentação e instalação de 

demais estruturas 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Natureza N 
Alterações negativas significativas na estrutura do 

solo e terreno 

Abrangência L 
Diretamente nos locais das infraestruturas e vias de 

acessos 

Temporalidade CP 
Se dá logo após a instalação da pavimentação e 

instalação de demais estruturas 

Reversibilidade I Situação irreversível 

Importância/Significância M 
Impacto de média importância devido a pequena área 

utilizada para a instalação das infraestruturas 

Magnitude P 
Devido à pequena área ocupada pela infraestrtura, a 

magnitude é pequena 

Duração P Modificações de caráter permanente 

Probabilidade A 
Extremamente necessário para implantação do 

empreendimento 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.5.1.3 Geração de resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. A partir deste 
contexto, faz-se necessário a aplicabilidade de um plano de controle dos resíduos sólidos a fim 
de resolver os problemas derivados trazidos aos empreendimentos de um modo geral. É 
importante buscar sempre alternativas de embasamento tecnológico, considerando eficazes as 
mudanças sociais, econômicas e culturais de todos, e assim, colaborando numa tomada de 
decisões que possam de forma ambientalmente correta minimizar as adversidades causadas pela 
exposição inadequada dos resíduos. 

Na área do empreendimento, durante a fase de instalação, alguns dos impactos ambientais 
decorrentes da disposição irregular dos resíduos poderão ser evidenciados e plenamente visíveis. 
Os seguintes problemas podem ser causados: assoreamento de córregos, chorume, mau-cheiro, 
queimada, doenças, qualidade do ar, esgotamento dos recursos naturais, acumulo de entulhos, 
segurança e o bem-estar da população entre outros. 

Nesta fase, o principal tipo de resíduo sólido gerado é de construção civil. A indústria da 
construção civil é a que mais explora recursos naturais e a que gera mais resíduos. Em termos de 
composição, os resíduos da construção civil são uma mistura de materiais inertes, tais como 
concreto, argamassa, madeira, plásticos, papelão, vidros, metais, cerâmica e terra. A implantação 
do empreendimento levará a produção destes resíduos, os quais deverão ser destinados 
conforme Resolução CONAMA nº 307/02, alterada pela Resolução CONAMA nº 348/04. 
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É importante observar que este tipo de resíduo é, atualmente, disposto no Lixão da Estrutural e, 
portanto, a diminuição da quantidade gerada é uma importante ferramenta para mitigação deste 
impacto.  

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Quanto a geração de resíduos, é recomendado a adoção do Programa de Adequação de 
Infraestrutura de Apoio às Obras, buscando reduzir o volume de resíduo gerado, e associado a 
esse, um Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, para administrar 
a geração e deposição final do lixo.  

Tabela 5.6: Resumo referente a geração de resíduos sólidos. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I  
Ocorre durante a fase de construção/instalação do 

empreendimento 

Forma D 
Direto, decorrente desde a geração até destinação 

final do resíduo 

Natureza N Disposição irregular dos resíduos 

Abrangência L Na área do empreendimento 

Temporalidade CP 
Se dá logo no início da fase de construção do 

empreendimento 

Reversibilidade R 
Com aplicação de medidas mitigadoras e um 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Importância/Significância M 
Impacto de média importância devido ao pequeno 

tamanho da área 

Magnitude M Pode acarretar em outros impactos 

Duração T/P 
Com manejo adequado torna-se temporário, mas os 

efeitos são observados em logo prazo 

Probabilidade M 
Pequenos volumes de resíduos gerados devido ao 

pequeno tamanho da área 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.5.1.4 Alteração da qualidade do ar devido a emissão de material particulado 

A redução da poluição atmosférica requer a adoção de estratégias próprias para fontes e tipos 
específicos de poluentes. Estratégias razoáveis para o controle da poluição atmosférica são 
aquelas que visam reduzir, coletar, capturar ou reter os poluentes antes que eles atinjam a 
atmosfera. 
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Durante a fase de instalação do parcelamento, a movimentação de máquinas e os respectivos 
movimentos de terra provocarão ruídos e vibrações, o que elevará a concentração de 
particulados no ar, fato este que se tornará mais relevante durante a estação seca. Tendo em 
vista que a grande parte da ADA é composta por RPPN e ELUP, este impacto tende a ser 
localizado, restrito aos locais onde são previstos os lotes habitcionais do empreendimento e 
desaparecerá quando se encerrarem as obras. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Este impacto, por ser de abrangência local e reversível naturalmente, sugere a adoção de um 
Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às Obras, para fazer a gestão sustentável da 
obra, além de medidas mitigadoras paliativas como a irrigação das áreas de terraplenagem 
diariamente, principalmente durante os períodos da seca, para evitar a emissão de partículas 
sólidas. 

Tabela 5.7: Resumo referente a alteração da qualidade do ar devido a emissão de material 
particulado. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Ocorre na fase de instalação devido as escavações, 

supressão da vegetação e movimentação de máquinas 

Forma I 
Impacto advindo da movimentação de máquinas e da 

supressão da vegetação 

Natureza N 
Risco a saúde humana e a biota devido a poluição do 

ar 

Abrangência L 
Na área de construção das infraestruturas e 

edificações 

Temporalidade CP 
Se dá logo no início da fase das intervenções durante 

a a instalação cessando na fase de operação 

Reversibilidade R Reversível com a adoção de medidas mitigadoras 

Importância/Significância B 
Baixo grau de comprometimento da qualidade 

ambiental 

Magnitude P Somente nos locais de obras e entorno imediato 

Duração T Ocorre apenas enquanto durarem as obras  

Probabilidade M Ocorrerá durante a instalação do empreendimento 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 
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5.5.1.5 Início ou aceleração de processos erosivos 

Este é um impacto decorrente das obras de instalação do empreendimento. As escavações, a 
supressão de vegetação e a impermeabilização do solo podem dar início a processos erosivos ou 
acelarar os já existentes. Isto pode ser mitigado ou até evitado com o bom dimensionamento de 
todas as obrase e a utilização das melhores técnicas de engenharia durante a construção da 
infraestrutura. 

Um ponto relevante é a drenagem pluvial. O parcelamente prevê o armazenamento das águas 
pluviais para lançamento nas vazões recomendadas pela NOVACAP/ADASA. Caso o sistema de 
drenagem pluvial não direcione o fluxo ou reduze sua vazão, este impacto pode ocorrer e 
comprometer o empreendimento como um todo. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Para este impacto sugere-se a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) e o Programa de Monitoramento de Processos Erosivos, todos aliados à gestão 
sustentável da obra. 

Tabela 5.8. Resumo referente ao início ou aceleração de processos erosivos. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Ocorre na fase de instalação devido as escavações, 

supressão da vegetação e impermeabilização do solo 

Forma D 
Impacto advindo das escavações, supressão da 

vagetação e impermeabilização do solo. 

Natureza N 
Risco de instabilidade geotécnica e início/aceleração 

de processos erosivos 

Abrangência L Na área de construção das infraestruturas  

Temporalidade CP 
Se dá logo no início da fase das intervenções durante 

a fase de instalação cessando na fase de operação 

Reversibilidade R Reversível com a adoção de medidas mitigadoras 

Importância/Significância M 
Médio grau de comprometimento da qualidade 

ambiental 

Magnitude P Somente nos locais de obras e entorno imediato 

Duração T Ocorre apenas enquanto durarem as obras  

Probabilidade M Ocorrerá durante a instalação do empreendimento 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 
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5.5.1.6 Alteração da qualidade da água superficial 

A alteração da qualidade da água superficial é um impacto que pode ser originado através do 
carreamento de material da obra de implantação do empreendimento para os cursos d’água 
adjacentes. Este material pode causar a alteração dos parâmetros químicos e físico dos córregos, 
além da eutrofização destes, o que implica em impactos tanto no meio biótico, quanto no meio 
físico. 

O parcelamento prevê movimentação de material, incluídos materias de contrução civil e o 
material das escavações ou terraplanagem. Caso este material não seja armazenado de maneira 
correta durante a realização das obras, a ocorrência de chuvas pode favorecer o seu carreamento 
para os curso d’água próximos. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Este impacto sugere a adoção de um Programa de Adequação de Infraestrutura de Apoio às 
Obras, para fazer a gestão sustentável da obra, o Programa de Monitoramento da Qualidade da 
Água e o correto dimensionamento do sistema de drenagem pluvial do empreendimento. 

Tabela 5.9. Resumo da alteração da qualidade da água superficial. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Ocorre na fase de instalação devido as obras de 

infraestrutura 

Forma D 
Impacto advindo das escavações, movimentações e 

armazenamento de material das obras 

Natureza N 
Risco de alteração das características físico químicas 

dos cursos d’água adjacentes 

Abrangência R Na região do empreendimento  

Temporalidade MP 
Ocorre durante as obras de instalação do 

empreendimento 

Reversibilidade R Reversível com a adoção de medidas mitigadoras 

Importância/Significância M 
Médio grau de comprometimento da qualidade 

ambiental 

Magnitude M Nos cursos d’água próximos ao empreendimento 

Duração T Ocorre apenas enquanto durarem as obras  

Probabilidade B 
Pode ocorrer durante a instalação do 

empreendimento 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 
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5.5.1.7 Alteração na disponibilidade de água subterrânea 

Esta é um impacto decorrente da impermeabilização do solo com a consequente diminuição da 
infiltração das águas pluviais. Em um ambiente natural, os solos (domínio hidrogeológico poroso) 
são responsáveis por armazenar as águas pluviais e permitir que estas infiltrem até as rochas 
(domínio hidrogeológico fraturado). A impermeabilização dos solos causa interferência direta 
neste fluxo. Por outro lado, o consumo de água subterrânea pelo empreendimento também 
pode influenciar este impacto.  

O solo presente na área é do tipo cambissolo, latossolo vermelho-amarelo e argissolo vermelho-
amarelo. O primeiro é um solo pouco espesso, com baixas permeabilidade e condutividade 
hidráulica, o que demonstra que este solo é pouco representativo na recarga dos aquíferos 
subterrâneos. Já o latossolo vermelho-amarelo e argissolo vermelho-amarelo apresentam 
maiores permeabilidade e condutividade hidráulica e, portanto, são mais representativos na 
recarga deste aquíferos. O empreendimento prevê intervenções nos três tipos de solo, o que 
torna este impacto considerável nos locais onde está presente principalmente o latossolo. 

Além disso, é importante ressaltar que este impacto é resultado do bairro Jardim Botânico como 
um todo a partir da sua crescente urbanização, não apenas do empreendimento em questão. O 
parcelamento de solo Vila dos Bosques representa uma contribuição reduzida deste impacto 
tendo em vista sua pequena área de implantação (22 ha). Ademais, este impacto é ainda mais 
reduzido durante a instalação do empreendimento, pois ainda não haverá população residente 
ou flutuante e haverá impermeabilização do solo apenas para a implantação dos equipamentos 
de infraestrutura. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Para a mitigação deste impacto, são previstas outorgas da Adasa para captação de água 
subterrânea, além do monitoramento das vazões dos poços escavados pelo empreendimento.  

Tabela 5.10. Resumo da alteração na disponibiliade de água subterrânea. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Ocorre na fase de instalação devido as obras de 

infraestrutura 

Forma D Impacto advindo a impermeabilização do solo 

Natureza N 
Risco de diminuição da disponibilidade de águas 

subterrâneas 

Abrangência R Na região do Jardim Botânico  

Temporalidade LP 
A diminuição da dispobibilidade hídrica poderá ser 

percebida algum tempo depois das obras 

Reversibilidade R Reversível com a adoção de medidas mitigadoras 

Importância/Significância B 
Baixo grau de comprometimento da qualidade 

ambiental devido a pequena área do empreedimento 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Magnitude P A área pequena envolvida torna a magnitude pequena 

Duração T 
Ocorre a partir da impermeabilização do solo, mas 

pode ser evitada com a adoção de medidas 
mitigadoras  

Probabilidade B Ocorrerá a partir da instalação do empreendimento 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.5.2 Impactos sobre o Meio Físico durante a operação 

5.5.2.1 Alteração da qualidade da água superficial 

A alteração da qualidade da água superficial é um impacto que pode ser originado através do 
carreamento de material da operação do empreendimento para os cursos d’água adjacentes. 
Este material pode causar a alteração dos parâmetros químicos e físico dos córregos, além da 
eutrofização destes, o que implica em impactos tanto no meio biótico, quanto no meio físico. 

O parcelamento prevê uma população flutuante de 1456 habitantes e fixa de 1035 habitantes. 
Isto implica na produção de uma quantidade considerável de resíduos domésticos e a ocorrência 
de chuvas pode favorecer o carreamento desses resíduos para os curso d’água próximos, caso 
estes não sejam acondicionados da maneira correta. É um impacto mais brando na fase de 
operação quando comparado com a fase de instalação. 

Além disso, a drenagem pluvial do empreendimento pode carrear sedimentos para os cursos 
d’água subjacentes caso não seja bem dimensionada. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Este impacto sugere a adoção de um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o 
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, além do bom dimensionamento do sistema 
de drenagem pluvial do parcelamento. 

Tabela 5.11. Resumo da alteração da qualidade da água superficial. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O Ocorre na fase de operação do empreendimento 

Forma D 
Impacto advindo da produção de resíduos sólidos e do 

carreamento de sedimentos pela drenagem pluvial 

Natureza N 
Risco de alteração das características físico químicas 

dos cursos d’água adjacentes 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Abrangência R Nos córregos próximos ao empreendimento  

Temporalidade LP 
Ocorre durante a operação do empreendimento e 

seus efeitos demoram para serem percebidos 

Reversibilidade R Reversível com a adoção de medidas mitigadoras 

Importância/Significância B 
Baixo grau de comprometimento da qualidade 

ambiental por se tratarem de resíduos domésticos 

Magnitude M Nos córregos no entorno do empreendimento 

Duração T Pode ser facilmente evitado  

Probabilidade B 
Com a aplicação do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos este impacto pode ser evitado 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.5.2.2 Redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização superficial 

A impermeabilização consiste na cobertura do solo pela construção de habitações, estradas e 
outras ocupações, reduzindo a superfície do solo disponível para realizar as suas funções, 
nomeadamente a infiltração de águas superficiais e principalmente de águas pluviais. As áreas 
impermeabilizadas podem ter grande impacto nos solos circundantes por alteração dos padrões 
de circulação da água subterrâneas e aumento de fragmentação da biodiversidade e seus 
ecossistemas. Ademais, o aumento do escoamento superficial pode ocasionar o surgimento de 
processos erosivos caso não haja o dimensionamento adequado do sistema de drenagem pluvial. 

O aumento da impermeabilização do solo é inevitável, em grande parte determinado pela 
ausência de estratégias de ordenamento do território, que não tomam em consideração os 
efeitos da perda de solos insubstituíveis, quer ao nível da produção alimentar, quer ao nível da 
conservação da natureza e controle de cheias. Durante a fase de operação do empreendimento 
haverá a impermeabilização superficial com a incorporação dos lotes comerciais e habitacionais 
previstos. As consequências dessa impermeabilização no empreendimento e região serão de 
médio impacto, uma vez que o empreendimento é de pequeno porte, ocupando apenas 22 
hectares, e boa parte deste será composta por RPPN e ELUP. Além disso, o sistema de drenagem 
do parcelamento prevê o armazenamento do escoamento pluvial gerado para lançamento da 
drenagem nos padrões exigidos pela NOVACAP/ADASA. Por fim, de acordo com o Zoneamento 
Ecológico Econômico (ZEE), a área do empreendimento possui um risco ecológico de perda de 
recarga de aquífero classificado como muito baixo, baixo e médio, o que reforça o médio impacto 
da impermeabilização (Figura 5.4) 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 
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Devido aos impactos da impermeabilização superficial do solo, recomenda-se a adoção do 
Programa de Controle de Processos Erosivos, além do correto dimensionamento e implantação 
do sistema de drenagem pluvial do empreendimento. Ademais, técnicas como telhados verdes e 
pavimentação intertravada podem ser utilizadas para mitigar este impacto. 

Tabela 5.12: Resumo referente à redução de permeabilidade do solo em função da 
impermeabilização superficial. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O Durante a incorporação das habitações  

Forma D Impacto advindo da construção dos prédios 

Natureza N 
Alterações negativas significativas na estrutura do 

solo 

Abrangência L Diretamente nos locais dos prédios 

Temporalidade CP Se dá logo após a incorporação das moradias 

Reversibilidade I Situação irreversível 

Importância/Significância B 
Impacto de baixa importância devido a pequena área 

do empreendimento 

Magnitude P 
Devido à baixa taxa de ocupação do empreendimento, 

a magnitude é pequena 

Duração P Modificações de caráter permanente 

Probabilidade A 
Extremamente necessário para implantação do 

empreendimento 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.5.2.3 Geração de resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. A partir deste 
contexto, faz-se necessário a aplicabilidade de um plano de controle dos resíduos sólidos a fim 
de resolver os problemas derivados trazidos aos empreendimentos de um modo geral. É 
importante buscar sempre alternativas de embasamento tecnológico, considerando eficazes as 
mudanças sociais, econômicas e culturais de todos, e assim, colaborando numa tomada de 
decisões que possam de forma ambientalmente correta minimizar as adversidades causadas pela 
exposição inadequada dos resíduos. 

Na região próxima ao empreendimento, durante a fase de operação, alguns dos impactos 
ambientais decorrentes da disposição irregular dos resíduos sólidos poderão ser evidenciados e 
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visíveis. Os seguintes problemas podem ser causados: assoreamento de córregos, chorume, mau-
cheiro, queimada, doenças, qualidade do ar, esgotamento dos recursos naturais, acumulo de 
entulhos, segurança e o bem-estar da população entre outros. 

Nesta fase, o principal tipo de resíduo sólido gerado é o doméstico. Trata-se do resíduo gerado 
pela população fixa e flutuante, composto essencialmente por: papel, plástico, vidro, metal e lixo 
orgânico. Espera-se que a quantidade de resíduos gerados seja relevante, tendo em vista que a 
população flutuante prevista é de 1.456 habitantes e a fixa de 1.035 habitantes. 

É importante observar que este tipo de resíduo é, atualmente, disposto no aterro sanitário. Todas 
as formas para que se evite a disposição destes resíduo neste local são interessantes do ponto 
de vista ambiental.  

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Quanto a geração de resíduos, é recomendado a adoção do Programa de Monitoramento e 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e um Programa de Educação Ambiental, para administrar a 
geração e deposição final do lixo. Este programa deve prever a separação do lixo e a coleta 
seletiva, priorizando o reuso e a reciclagem.  

Tabela 5.13: Resumo referente a geração de resíduos sólidos. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O Ocorre durante a operação do empreendimento 

Forma D 
Direto, decorrente desde a geração a destinação final 

do resíduo 

Natureza N Disposição irregular dos resíduos 

Abrangência L Na área do empreendimento 

Temporalidade CP 
Se dá logo no início da fase de operação do 

empreendimento 

Reversibilidade R 
Com aplicação de medidas mitigadoras e um 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Importância/Significância M 
Impacto de média importância devido ao pequeno 

tamanho da área 

Magnitude M Pode acarretar em outros impactos 

Duração P 
Com manejo adequado torna-se temporário, mas os 

efeitos são observados em logo prazo 

Probabilidade M 
Pequenos volumes de resíduos gerados devido ao 

pequeno tamanho da área 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 

negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio 
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grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = 
baixa, M = média, A = alta.Alteração na disponibilidade de água subterrânea  

5.5.2.4 Alteração na disponibilidade de água subterrânea durante a operação 

Esta é um impacto decorrente da impermeabilização do solo com a consequente diminuição da 
infiltração das águas pluviais. Em um ambiente natural, os solos (domínio hidrogeológico poroso) 
são responsáveis por armazenar as águas pluviais e permitir que esta infiltre até as rochas 
(domínio hidrogeológico fraturado). A impermeabilização dos solos causa interferência direta 
neste fluxo. Por outro lado, durante a operação o consumo de água subterrânea pelo 
empreendimento é mais relevante para este impacto do que a impermeabilização do solo.  

O solo presente na área é do tipo cambissolo, latossolo vermelho-amarelo e argissolo vermelho-
amarelo. O primeiro é um solo pouco espesso, com baixas permeabilidade e condutividade 
hidráulica, o que demonstra que este solo é pouco representativo na recarga dos aquíferos 
subterrâneos. Já o latossolo vermelho-amarelo e argissolo vermelho-amarelo apresentam 
maiores permeabilidade e condutividade hidráulica e, portanto, são mais representativos na 
recarga deste aquíferos. O empreendimento prevê intervenções nos três tipos de solo, o que 
torna este impacto considerável nos locais onde está presente principalmente o latossolo. 

Diferentemente da instalação, durante a operação este impacto é mais representativo, pois 
haverá população flutuante e residente e, de acordo com a previsão, a água consumida pelo 
empreendimento será oriunda de poços tubulares profundos. Entretanto, é importante ressaltar 
que este impacto é resultado do bairro Jardim Botânico como um todo a partir da sua crescente 
urbanização. O parcelamento de solo Vila dos Bosques representa uma contribuição mínima 
tendo em vista sua pequena área de implantação (22 ha). 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Para a mitigação deste impacto, são previstas outorgas da Adasa para captação de água 
subterrânea e o monitoramento das vazões dos poços escavados pelo empreendimento. Além 
disso, técnicas como telhados verdes e a reutilização de águas cinzas são indicadas para a 
mitigação deste impacto. 

Tabela 5.14. Resumo da alteração da disponibilidade de água subterrânea durante a operação. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O 
Ocorre na fase de operação com o consumo da 

população fixa 

Forma D 
Impacto advindo principalmente pelo consumo de 

água 

Natureza N 
Risco de diminuição da disponibilidade de águas 

subterrâneas 

Abrangência R Na região do Jardim Botânico  

Temporalidade LP 
Ocorre a partir da ocupação do empreendimento e os 

seus efeitos demoram a ser percebidos 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Reversibilidade R Reversível com a adoção de medidas mitigadoras 

Importância/Significância M 
Médio grau de comprometimento da qualidade 

ambiental devido a população prevista 

Magnitude P A área pequena envolvida torna a magnitude pequena 

Duração P/T 
Ocorre enquanto o empreendimento for abastecido 

por poços tubulares  

Probabilidade M Ocorrerá a partir da ocupação do parcelamento 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.5.2.5 Início ou aceleração de processos erosivos 

Este é um impacto decorrente das obras de incorporação do empreendimento, as construções 
das residências unifamiliares, multifamiliares, suas ocupações e a construção dos lotes 
comerciais. As escavações, a supressão de vegetação e a impermeabilização do solo podem dar 
início a processos erosivos ou acelarar os já existentes. Isto pode ser mitigado ou até evitado com 
o bom dimensionamento de todas as obrase e a utilização das melhores técnicas de engenharia 
durante as obras. 

Um ponto relevante é a drenagem pluvial. O parcelamente prevê o armazenamento das águas 
pluviais um sistema de detenção com tubos corrugados em polietileno de alta densidade (PEAD) 
para lançamento nas vazões recomendadas pela NOVACAP/ADASA. Caso o sistema de drenagem 
pluvial não direcione o fluxo ou reduze sua vazão, este impacto pode ocorrer e comprometer o 
empreendimento como um todo. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Para este impacto sugere-se a execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) e o Programa de Monitoramento de Processos Erosivos, todos aliados à gestão 
sustentável da obra. 

Tabela 5.15. Resumo referente ao início ou aceleração de processos erosivos. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O 
Ocorre na fase de operação devido as escavações, 

supressão da vegetação e impermeabilização do solo 

Forma D 
Impacto advindo das escavações, supressão da 

vagetação e impermeabilização do solo. 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Natureza N 
Risco de instabilidade geotécnica e início/aceleração 

de processos erosivos 

Abrangência L Na área de construção das infraestruturas  

Temporalidade CP 
Se dá logo no início da fase das intervenções durante 

a fase de operação 

Reversibilidade R Reversível com a adoção de medidas mitigadoras 

Importância/Significância M 
Médio grau de comprometimento da qualidade 

ambiental 

Magnitude P Somente nos locais de obras e entorno imediato 

Duração T Ocorre apenas enquanto durarem as obras  

Probabilidade M Ocorrerá durante a operação do empreendimento 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

 

5.6 IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos no meio biótico, 
a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 5.16, esses impactos são identificados e 
apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são descritos em detalhe. 

Os impactos ambientais sobre o meio biótico foram divididos em função da fase de 
desenvolvimento do projeto, ou seja, há impactos ambientais que ocorrem exclusivamente na 
fase de instalação ou operação e impactos que ocorrem em ambas as fases. 

Tabela 5.16: Listagem de impactos sobre o Meio Biótico de acordo com sua etapa de ocorrência 
no empreendimento. 

Fases do Empreendimento Impactos 

Instalação (I) 

Redução da cobertura vegetal devido a supressão da vegetação 

Perturbação/Afugentamento da Fauna Terrestre 

Alterações no microclima 

Perda da Biodiversidade Local    

Operação (O) Perturbação/Afugentamento da Fauna Terrestre 
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5.6.1 Impactos sobre o Meio Biótico durante a instalação 

5.6.1.1 Redução da cobertura vegetal devido a supressão da vegetação 

A supressão da vegetação ocorrerá a partir da implantação das infraestruturas básicas de apoio 
à construção do empreendimento, fase em que será feita a abertura de vias de acesso, limpeza 
das áreas destinadas ao canteiro de obras e áreas destinadas à instalação das edificações, etc. 

A implantação das infraestruturas do empreendimento implica na retirada de remanescentes 
florestais , havendo impactos parcialmente reversíveis para as áreas ocupadas por vegetação. 
Apesar da área diretamente afetada total do empreendimento abranger em torno de 20,6 ha, a 
porção passível de construção abrange cerca de 8,80 ha, e é composta em sua maioria por áreas 
já alteradas, cerrados ralos e cerrados densos (Figura 5.7). Tal área diretamente afetada abriga 
remanescentes florestais de mata seca e mata de galeria, com espécies nativas arbóreas (Figura 
5.8). 

A retirada da vegetação implica em impactos diretos nas funções ecológicas destas áreas, tais 
como diminuição da proteção do solo e refúgio da fauna, bem como poderá promover alterações 
no ciclo hidrológico (evapotranspiração, escoamento superficial, infiltração) e redução da 
biodiversidade local. 

 

Figura 5.7: Áreas passíveis de serem construídas (8,80 ha) e áreas com restrições ambientais. 
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Figura 5.8: Mapa de uso do solo e cobertura vegetal. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Como medida compensatória para a supressão da vegetação sugere-se o desenvolvimento de 
um Programa de Compensação Florestal, com vistas à reposição da vegetação suprimida na AID 
do empreendimento e/ou em áreas contíguas, sobretudo que visem a recuperação de áreas mais 
susceptíveis à erosões e degradação ambiental. 

Tabela 5.17: Resumo referente a redução da cobertura florestal devido a supressão da vegetação. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Impactos concentrados principalmente na fase de 

instalação do empreendimento 

Forma D Impacto direto sobre a vegetação  

Natureza N 
Supressão da vegetação influenciará na redução de 

habitats com desdobramentos sobre a 
biodiversidade, a fauna, etc. 

Abrangência L Impacto localizado em parte da AID 

Temporalidade CP 
Se dá concomitante ao início da construção do 

empreendimento 

Reversibilidade PR 
Parcialmente reversível a partir do cumprimento da 

compensação florestal  
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Importância/Significância B 
Baixo grau de importância devido a manutenção de 

grande proporção de remanescentes nativos 

Magnitude P 
Pequena, pois a supressão será executada apenas em 

algumas áreas dentro AID do empreendimento 

Duração P 
Permanente, pois se mantém após instalação da 
infraestrutura e das edificações componentes do 

empreendimento 

Probabilidade A 
A supressão da vegetação é imprescindível às 

instalações do empreendimento e demais estruturas 
de apoio 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.6.1.2 Perturbação/Afugentamento da Fauna Terrestre 

Durante a fase de instalação, este impacto está relacionado principalmente a supressão da 
vegetação, com a eliminação de sítios reprodutivos, áreas de descanso e abrigos para variadas 
espécies de animais terrestres. Este impacto também está relacionado o aumento gradativo do 
nível de ruído resultante da movimentação de veículos, das escavações, do aumento de pessoas 
na área de influência do empreendimento. 

O aumento da circulação de pessoas e atividades pode resultar na atração de animais domésticos 
ou sinantrópicos que atuam como predadores, competidores e vetores de enfermidades. Além 
disso, espécies hemissinantrópicas como os gambás (Didelphis sp) e diversos gaviões (como 
Carcarás), também poderão ser atraídos durante as atividades das obras, como o desmatamento, 
devido ao afugentamento de pequenos vertebrados como lagartos e roedores. A supressão da 
vegetação e demais atividades previstas para a instalação do empreendimento interferem 
negativamente na permanência e/ou atração dos vertebrados terrestres, principalmente aves e 
mamíferos, que tendem ou a se deslocar para outras áreas, no caso do afugentamento da fauna; 
ou a serem atraídas pelos animais afugentados e pela circulação de pessoas; sendo que ambos 
os processos afetam temporariamente a estabilidade das assembleias de vertebrados terrestres 
da região. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Espera-se minimizar este impacto com a execução do Programa de Afugentamento e Resgate de 
Fauna e de um Programa de Educação Ambiental. Com isso, espera-se obter as respostas da 
forma com esta comunidade é afetada e afugentada pelos processos de construção na fase de 
instalação e minimizar a pressão sobre os indivíduos da fauna. 
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Tabela 5.18: Resumo referente à perturbação/afugentamento da fauna terrestre. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I  
Durante a fase de instalação aparecerá de forma 

mais intensa, diminuindo na operação do 
empreendimento. 

Forma D 
A emissão sonora de nível elevado, vibrações e 

movimentação de terra no ambiente terrestre, são 
agentes de stress que impactam diretamente a fauna 

Natureza N 
Acarreta o deslocamento da fauna terrestre, 

podendo reduzir temporariamente a diversidade da 
área de influência direta. 

Abrangência L Nas proximidades dos canteiros e estruturas 

Temporalidade CP Concomitante ao início das obras 

Reversibilidade PR 
É parcialmente reversível com medidas de controle 

de ruídos e trânsito de pessoas.  

Importância/Significância B 
Este impacto é de baixa importância, devido ao 
provável afastamento temporário da fauna e ao 
tamanho diminuto da área do empreendimento 

Magnitude P 
Magnitude pequena devido a pequena área afetada 

dentro da AID 

Duração T 
Tem sua intendidade reduzida com o fim das obras e 

se reverte ao longo da operação 

Probabilidade B 
Probabilidade baixa de ocorrência devido a natureza 
do empreendimento e a pouca presença de fauna na 

AID 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio 
grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = 
baixa, M = média, A = alta. 

5.6.1.3 Alterações no microclima 

A vegetação atua como importante filtro, amenizando a quantidade de radiação solar incidente 
sobre a superfície terrestre, assim, áreas com cobertura vegetal e áreas com cobertura artificial, 
apresentam respostas diferenciadas quanto à absorção e reflexão desta radiação. Alteração dos 
padrões de absorção e mudanças na cobertura vegetal podem afetar o microclima, uma vez que 
a atmosfera é sensível às características da superfície em escala terrestre local a global. 

A supressão da vegetação da ADA do empreendimento, além da redução drástica da 
evapotranspiração implicará no aumento progressivo da exposição do solo à radiação solar, 
promovendo um efeito negativo na evaporação, fator que condicionará um aumento da 
temperatura e consequente redução da umidade relativa do ar. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 
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Como forma de reduzir tal impacto, esforços deverão ser empreendidos no sentido da 
manutenção da vegetação exterior à AID do empreendimento, a partir de ações específicas. Não 
obstante, os Programas de Compensação Florestal e Recuperação de Áreas Degradadas, em 
ações conjuntas, deverão contemplar ações para minimizar este impacto. 

Tabela 5.19: Resumo referente a alterações no microclima. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Impacto será originado pelas atividades de instalação 

propagando-se para a etapa de operação 

Forma I 
Impacto indireto proveniente das atividades de 

supressão da vegetação e instalação do 
empreendimento 

Natureza N 
Sobre a fauna e flora nativa, além da população que 

habitará a região 

Abrangência L Incidirá sobre a AID do empreendimento 

Temporalidade LP 
As alterações no microclima serão evidenciadas após a 

consolidação das alterações na ocupação do solo 

Reversibilidade R 
Reversível a partir da manutenção de áreas verdes, 

áreas contendo vegetação nativa e revegetação de áreas 
degradadas 

Importância/ Significância B 
Impacto de baixa importância pelo tamanho do 

empreendimento 

Magnitude P 
Impacto de pequena magnitude pelo tamanho do 

empreendimento 

Duração P 
A partir da remoção da vegetação para implantação de 

da infraestrutura do empreendimento se tornará 
permanente 

Probabilidade M 
A supressão necessariamente implicará na alteração 

microclimática local 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.6.1.4 Perda da Biodiversidade Local  

A redução das áreas vegetadas altera o equilíbrio dinâmico dos processos naturais que regem as 
populações vegetais e animais, as quais competem pelos recursos disponíveis escassos, 
prevalecendo àquelas espécies melhor competidoras.  
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A redução das populações de polinizadores, dispersores zoocóricos e até mesmo de patógenos e 
predadores implica em menores taxas de natalidade, e a longo prazo podem levar à degradação 
ambiental intensa, reflexo de taxas de mortalidade altas em relação ao recrutamento de novos 
indivíduos. Simultaneamente, pode ocorrer o estabelecimento de espécies oportunistas, 
comumente de gramíneas de origem exóticas, corroborando para a depauperação da estrutura 
da vegetação ao restringir a regeneração natural. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Os impactos serão mitigados mediante a aplicação do Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD). 

Tabela 5.20: Resumo referente a perda da biodiversidade local. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I  
O impacto acontece na fase de instalação do 

empreendimento 

Forma I 
Impacto indireto proveniente das atividades de 

supressão vegetal  

Natureza N 
A perda de biodiversidade pode ocasionar extinção 

local de espécies ou declínio de sua população 

Abrangência L 
Esse impacto ocorre em escala local, abrangendo 

pequenas áreas restritas a AID 

Temporalidade CP 

Ocorrerá com maior intensidade em curto espaço de 
tempo, entretanto, após a supressão ainda não 

haverá tempo de recuperação da biodiversidade 
local 

Reversibilidade I 
A vegetação local suprimida e sua fauna associada 

não serão compensadas dentro do empreendimento 
devido ao seu tamanho diminuto  

Importância/ Significância B 
Aspecto de baixa importância devido ao pequeno 

tamanho da área do empreendimento (3,8 ha) 

Magnitude M 
Impacto de magnitude pequena, considerando o 

tamanho diminuto da AID 

Duração P Permanente 

Probabilidade B 
Probabilidade baixa de ocorrer devido a pequena 

área que será afetada pelo empreendimento e 
devido à pouca presença de indivíduos da fauna 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 
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5.6.2 Impactos sobre o Meio Biótico durante a operação 

5.6.2.1 Perturbação/Afugentamento da Fauna Terrestre 

A maior incidência da perturbação a fauna terrestre da ADA ocorrerá durante a fase de 
instalação, conforme salientado acima. Durante a fase de operação, este impacto estará 
relacionado principalmente a fatores como o aumento gradativo do nível de ruído resultante da 
movimentação de veículos, do aumento do número de pessoas na área de influência do 
empreendimento, com concomitante aumento da produção de resíduos orgânicos utilizados por 
espécies sinantrópicas (gambás, ratos, carcarás, urubus, entre outros). 

Assim, o aumento da circulação de pessoas pode resultar na atração de animais domésticos ou 
sinantrópicos que atuam como predadores, competidores e vetores de enfermidades. Além 
disso, espécies hemissinantrópicas como os gambás (Didelphis sp) e diversos gaviões (como 
carcarás Caracara plancus). Portanto, este impacto pode se perpetuar durante a fase de 
operação, ainda podendo afetar a estabilidade das assembleias de vertebrados terrestres da 
região. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Durante a fase de operação, espera-se minimizar este impacto com o Programa de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e de um Programa de Educação Ambiental que, com ações 
conjuntas, deverá contemplar ações para minimizar este impacto. 

Os cuidados subsequentes com o ambiente e a revegetação da região, visando à preservação e a 
higiene do local, bem como a separação e o correto destinação dos resíduos sólidos, buscando 
reduzir o volume de resíduo gerado serão providenciais para minimização dos impactos sobre a 
atração da fauna terrestre durante a fase de operação. 

Tabela 5.21: Resumo referente à perturbação/afugentamento da fauna terrestre. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O 
Durante a fase de instalação aparecerá de forma 

mais intensa, diminuindo na operação do 
empreendimento. 

Forma D 

A emissão sonora de nível elevado, aumento na 
circulação de pessoas e aumento da produção de 

resíduos solidos, os quais são agentes de estresse ou 
de atração que impactam diretamente a fauna 

Natureza N 

Acarreta no deslocamento da fauna terrestre ou, 
mesmo na atração de espécies sinantrópicas, 
podendo interferir na diversidade da área de 

influência direta. 

Abrangência L Nas proximidades do empreendimento (ADA e AID) 

Temporalidade MP 
Se dá em função da taxa de ocupação do 

empreendimento 

Reversibilidade PR 
É parcialmente reversível a partir da adoção de 

medidas de controle dos resíduos e ruídos 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Importância/Significância B 
Este impacto é de baixa importância, devido ao 
provável afastamento temporário da fauna e ao 
tamanho diminuto da área do empreendimento 

Magnitude P 
Magnitude pequena devido a pequena área afetada 

dentro da AID 

Duração P 
Permanece enquanto o empreendimento rstiver 

operando 

Probabilidade B 
Probabilidade baixa de ocorrência devido a natureza 
do empreendimento e a pouca presença de fauna na 

AID 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = positiva, N = 
negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP = longo prazo. 
Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: B = baixo grau, M = 
médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, T = temporária. 
Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.7 IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO  

A metodologia “Check-list” foi utilizada para identificar e enumerar os impactos no meio 
socioeconômico, a partir do diagnóstico ambiental deste meio. Na Tabela 5.22, esses impactos 
são identificados e apresentados conforme as fases do empreendimento e em seguida são 
descritos em detalhe. 

Os impactos ambientais sobre o meio socioeconômico foram divididos em função da fase de 
desenvolvimento do projeto, ou seja, há impactos ambientais que ocorrem na fase de instalação 
ou operação e impactos que ocorrem em ambas as fases. 

Tabela 5.22: Listagem de impactos sobre o Meio Socioeconômico de acordo com sua etapa de 
ocorrência no empreendimento. 

Etapas do 
Empreendimento 

Impactos 

Planejamento (P) 

Geração de expectativa na população 

Ocupação ordenada do Solo 

Instalação (I) 

Mobilização de Mão de obra e geração de emprego 

Ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacional 

Incremento nas atividades comerciais e no mercado imobiliário 

Qualidade de Vida Local 

Geração de Empregos, Renda e Tributos 

Operação (O) Aumento das receitas tributárias e transferências de mercadorias 
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Etapas do 
Empreendimento 

Impactos 

Sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos resíduos 
sólidos 

Pressão sobre o sistema viário e adensamento populacional 

Geração de empregos, renda e arrecadação tributária 

Especulação Imobiliária 

5.7.1 Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante o planejamento 

5.7.1.1 Geração de expectativa na população 

A perspectiva de instalação de um empreendimento desta natureza, pode gerar diferentes 
expectativas na população, especialmente para os residentes no entorno da área de influência 
direta do empreendimento, no que se refere ao aumento do fluxo de veículos proveniente da 
movimentação de pessoas, produtos e serviços inerentes à implantação do Parcelamento de Solo 
Vila Bosques. Se bem administradas, tais expectativas podem ser positivas, tendo em vista a 
possível criação de fontes de emprego e a valorização dos imóveis da região. 

Contudo, se não ocorrer o gerenciamento necessário, pode gerar certa insegurança por parte da 
comunidade, especialmente com relação aos impactos relacionados ao potencial de atração de 
população de outros locais para a região. 

a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

Como medida mitigadora sugere-se a realização de ações de comunicação social para integração 
da comunidade local durante o planejamento. Estas iniciativas, têm o intuito de considerar as 
visões e as expectativas existentes na região acerca do empreendimento, visando dissipar 
dúvidas e promover uma aproximação do empreendedor com a comunidade em geral. 

Para tanto, deverão ser realizadas reuniões com a comunidade, com o poder público e entidades 
locais para esclarecimentos necessários, bem como, informar de forma didática e acessível, os 
potenciais impactos previstos e as respectivas ações que serão realizadas para minimizar e 
controlar esses impactos. Com o intuito de mitigar o possível impacto de alterações nas relações 
sociais, prognosticado neste relatório, são previstas as seguintes ações: 

− Divulgação, por meio de material informativo, que apresente as 
características do empreendimento, seu cronograma e suas particularidades; 

− Estabelecimento de canal de comunicação entre os envolvidos no 
empreendimento e a população circunvizinha. 

Essas ações serão executadas por meio dos programas ambientais que de maneira 
complementar deverão mitigar os impactos negativos. Dentre os programas propostos, destaca-
se o Programa de Comunicação Social como principal fonte das ações propostas. 
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Tabela 5.23: Resumo referente a geração de expectativa na população. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa P  
A partir da divulgação do empreendimento, 
poderá ocorrer uma maior expectativa na 

população local 

Forma D 
É impacto direto, pois a expectativa será criada 

a partir da notícia sobre o empreendimento 

Natureza P 
Positivo, pois poderá gerar valorização de 

imóveis na região  

Abrangência R 
A divulgação do empreendimento poderá ter 

repercussão em outras localidades 

Temporalidade MP 

Médio prazo, pois leva-se um determinado 
tempo até que notícia sobre o novo 

empreendimento gere alguma expectativa na 
população local 

Reversibilidade I 
A expectativa será gerada independente de 

qualquer ação realizada 

Importância/Significância A 
É muito importante deixar a comunidade a par 

do empreendimento  

Magnitude P 
Média, visto que gera preocupação/expectativa 

principalmente na comunidade local 

Duração T 
À medida que as ações foram sendo realizadas, 
as dúvidas e questionamentos serão sanados 

Probabilidade A 
Cada pessoa receberá a notícia sobre o 

empreendimento de forma diferente, porém a 
expectativa será criada 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, 
LP = longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. 
Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= 
alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.7.1.2 Ocupação ordenada do Solo 

Pela fato do empreendimento estar situado numa área vazia na RA do Jardim Botânico, entende-
se que o uso do solo de forma organizada e planejada, de acordo como apresentado no Projeto 
Urbanístico trata coerente e apropriada ocupação, evitando o desenvolvimento desordenado do 
solo. 

a) Medidas Potencializadoras 

Cabe o reforço à aplicação e implementação de projeto urbanístico respeitando todas etapas e 
monitorando o progresso do empreendimento. 
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Tabela 5.24: Resumo referente a Ocupação ordenada do Solo 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa P  

Considerando o projeto de urbanização do 
parcelamento as demais etapas de consolidação 

do projeto terá reflexo em toda qualidade na 
implementação. 

Forma D 
Terá um efeito direto, reforçando qualidade no 

processo de desenvolvimento. 

Natureza P Positiva para Urbanização 

Abrangência R 
O empreendimento ira unir-se a uma estratégia 

regional de ocupação 

Temporalidade MP Longo prazo pois irá se consolidar 

Reversibilidade I 
Irreversível pois uma vez alterada a paisagem, a 

infraestrutura local, não é possível recompor 
como originalmente 

Importância/Significância A 

É de grande importância que a consolidação do 
espaço urbano seja feita de modo ordenado e 

organizado para dar longevidade a qualidade de 
vida 

Magnitude P 
Media visto que a ocupação ordenada já se 

estruturou na RA Jardim Botânico 

Duração T 
Permanente pois a trata-se de bem imóveis e 

que uma vez estruturados tendem a não 
correrem riscos de alteração 

Probabilidade A 

Alta pois o processo administrativo 
implementado pelo Governo do Distrito Federal 
por meio das instituições responsáveis respeita 
e exige o cumprimento de legislações aplicadas 

a ocupação urbana 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, 
LP = longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. 
Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= 
alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 
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5.7.2 Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a instalação 

5.7.2.1 Mobilização de Mão de obra e geração de emprego 

Impacto de grande relevância, relacionando-se com a contratação de mão de obra, aqui 
interpretada sob o seu caráter positivo de geração de empregos e massa salarial correspondente. 
Sugere-se que Do total de empregos gerados, uma parcela deverá ser preenchida por mão de 
obra técnica qualificada externa (engenheiros, topógrafos, mestres de obra, encarregados e 
pessoal administrativo), priorizando o uso de funcionários pertencentes ao quadro fixo das 
empreiteiras que venham a ser contratadas. 

Já com relação as demais funções, correspondentes à mão de obra de menor qualificação, 
sugere-se que sejam preenchidas predominantemente por pessoal residente na região do 
projeto. A entrada de recursos na região, através da oferta de empregos, aquisição de materiais, 
equipamentos e matéria-prima, aluguel ou compra de imóveis e outros fatores, proporcionarão 
maior dinamismo da economia local e regional, principalmente nos setores secundário e 
terciário. O comércio e o setor de prestação de serviços local serão, também, fortemente 
afetados positivamente. 

a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

Procurar fomentar o comércio local por meio de convênios com supermercados e lojas das 
proximidades, a fim de conseguir vantagens nas compras por parte dos operários. Também 
sugere-se elaborar e realizar o Programa de Comunicação Social como principais fontes das ações 
propostas. 

Tabela 5.25: Resumo referente a mobilização de mão de obra e geração de emprego. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I  
O empreendimento gerará mais empregos na 

fase de instalação  

Forma D 
A obra demandará novos postos de trabalho, o 
que afetará diretamente os trabalhadores deste 

ramo disponíveis na região 

Natureza P 
É um impacto positivo, pois estará contribuindo 
com a realocação dos trabalhadores da região 

Abrangência L 

Pela especialidade dos serviços e quantidade de 
vagas, considera-se que principalmente 

trabalhadores da regiões serão atraídos para 
trabalhar neste canteiro de obras 

Temporalidade CP 
A maior parte dos postos de trabalho será 

alocada previamente ao período de implantação 

Reversibilidade R 
Constitui-se num impacto reversível, pois uma 

vez que implantada a obra, boa parte dos 
postos de trabalho serão desmobilizados 



  

 
 

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

www.progeplan.com.br 

003705-310RT-001-01 
Página 302 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Importância/Significância M 

A disponibilidade de vagas para realocação no 
mercado de trabalho, sobretudo o da 
construção civil, ajuda a reestruturar a 

economia da região de inserção do 
empreendimento 

Magnitude M 
Empregos podem reduzir desigualdades sociais 

e problemas financeiros dos trabalhadores 

Duração T 

Após a conclusão das obras haverá a 
contratação de mão de obra durante a 

operação, mas em número significativamente 
menor. 

Probabilidade A 
A partir do início das obras e durante a 

operação serão criadas vagas de emprego. 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, 
LP = longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. 
Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= 
alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.7.2.2 Ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 

De acordo com o Art. 19 da Lei Federal nº 8.213/1991, acidente de trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho. 

O acidente do trabalho é definido sob dois aspectos: primeiro, em termos de prevenção e, 
segundo, em termos legais. No primeiro caso, o acidente de trabalho pode ser definido por 
qualquer ocorrência não desejada que modifique ou põe fim a um trabalho, ocasionando perda 
de tempo, danos materiais, danos físicos parciais ou permanentes ou morte, ou, ainda, conjunto 
de ações concomitantes. 

Os acidentes trabalhistas não causam repercussões apenas de ordem jurídica. Nos acidentes 
menos graves, em que o empregado tenha que se ausentar por período inferior a quinze dias, o 
empregador deixa de contar com a mão de obra temporariamente afastada em decorrência do 
acidente e tem que arcar com os custos econômicos da relação de empregado.  

Além disso, os acidentes de trabalho geram custos para o Estado, onde o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) tem que administrar a prestação de benefícios, tais como auxílio-doença 
acidentário, auxílio-acidente, habilitação e reabilitação profissional e pessoal, aposentadoria por 
invalidez e pensão por morte. 

Destaca-se que todo acidente de trabalho é aquele ato que ocorre quando o empregado estiver 
a serviço do patrão ou da empresa, inclusive no percurso indo ou voltando do local de trabalho.  
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Durante as fases de implantação e operação do empreendimento, os trabalhadores poderão se 
expor a este tipo de impacto negativo, uma vez que pode afetar diretamente a saúde do 
trabalhador, trazendo prejuízos à capacidade laborativa e transtornos ao seu cotidiano. Para que 
isso não ocorra, o empreendedor deve garantir a segurança do trabalhador em todas as 
atividades laborais. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Obras como as do empreendimento em estudo apresentam uma série de fatores de risco que 
precisam ser gerenciados para evitar acidentes com seus colaboradores. A prevenção é uma das 
principais medidas adotadas nestes locais de trabalho e o acompanhamento da rotina de 
trabalho no canteiro de obras é fundamental para a adoção de medidas de segurança cabíveis, 
como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs), além de cuidados 
ambientais necessários. 

A legislação brasileira vem se tornando cada vez mais rígida no que diz respeito à segurança dos 
trabalhadores, além de normativas que são criadas com o objetivo de garantir a integridade física 
dos colaboradores de empresas, com cuidados específicos em cada área de atuação. Outro tema 
que deve ser abordado são os cuidados com o ambiente no local de trabalho, visando à 
preservação e a higiene do canteiro de obras, como a separação e o correto destino dos resíduos 
sólidos gerados. 

O acúmulo destes resíduos proporciona esconderijos para animais peçonhentos, que acabam se 
escondendo embaixo de entulhos e restos da obra, podendo vir a causar algum acidente em caso 
de contato com o funcionário. Para reverter esta situação, recomenda-se a adoção de um 
Programa de Educação Ambiental, um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e a 
completa obediência à legislação trabalhista e a utilização de EPI’s adequados para todos os 
trabalhadores envolvidos na obra. 

Tabela 5.26: Resumo referente a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Acorre na fase de implantação do 

empreendimento 

Forma D 
Com o manuseio de equipamentos de trabalho, 

poderão ocorrer acidentes 

Natureza N 

Negativo, uma vez que pode afetar diretamente 
a saúde do trabalhador, trazendo prejuízos à 
capacidade laborativa e transtornos ao seu 

cotidiano 

Abrangência R 

Acidente de trabalho é aquele ato que ocorre 
quando o empregado estiver a serviço do patrão 

ou da empresa, inclusive no percurso indo ou 
voltando do local de trabalho. 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Temporalidade CP 
A operação das atividades do canteiro de obras 

poderá expor os trabalhadores a este tipo de 
impacto a partir do início das obras 

Reversibilidade PR 
O uso de EPIs ajudará a amenizar este tipo de 

impacto 

Importância/Significância M 
Média, pois a segurança do trabalhador deverá 
ser garantida pelo empreendedor em todas as 

atividades laborais 

Magnitude P 
Pequena, devido ao pequeno tamanho da área 

do empreendimento e pequeno número de 
funcionários 

Duração T 
Temporária, pois os maiores riscos estão 

atrelados à fase de construção do 
empreendimento 

Probabilidade B 
Com a adoção das medidas mitigadoras e dos 

programas, a probabilidade deste impacto 
ocorrer é baixa 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP 
= longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: 
B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, 
T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a 
operação 

5.7.2.3 Incremento no mercado Imobiliário e nas atividades comerciais 

O desenvolvimento de um projeto habitacional e comercial, planejado e organizado para prover 
uma melhor condição de infraestrutura para a região, tende a valorizar o mercado imobiliário 
das regiões circunvizinhas. Esta valorização dos imóveis pode ser considerada como efeito 
positivo e refletir-se-á diretamente em todo o tipo de imóvel, sejam eles terrenos, casas e 
apartamentos. 

O aumento da atividade comercial poderá causar um efeito positivo que será evidenciado na 
comunidade de inserção do empreendimento e áreas circundantes. O aumento da demanda por 
bens e serviços, impulsionará a um desenvolvimento de novos negócios e, consequente, maior 
geração de emprego e renda, constituindo-se como impacto positivo. 

a) Medidas Compensatórias e Mitigadoras 

Não se aplica. 
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Tabela 5.27: Resumo referente ao Incremento no mercado imobiliário e nas atividades 
comerciais. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Se iniciará na fase de planejamento, se 

estendendo durante a instalação e operação 

Forma D 
É impacto direto, pois a valorização se dará a 

partir da notícia sobre o empreendimento 

Natureza P 
Ocorrerá o incremento nas atividades 

econômicas locais 

Abrangência R 

Este impacto terá efeito na região do 
empreendimento, pois pode promover a 

valorização imobiliária, bem como o surgimento 
de atividades comerciais 

Temporalidade MP 

Terá início na fase de planejamento, mas se 
consolidará com o início das obras e poderá 

estabilizar-se nos primeiros anos de 
funcionamento 

Reversibilidade I 
Será irreversível, pois o formato do 

empreendimento tenderá a atrair pessoas de 
outras localidades 

Importância/Significância M 
Média, uma vez que promoverá a comunidade 

local 

Magnitude M 
Média, uma vez que promoverá a comunidade 

na região 

Duração P 
Ocorrerá durante todas as fases do 

empreendimento 

Probabilidade A 

Alta, uma vez que o empreendimento irá gerar, 
inevitavelmente, uma maior especulação 
imobiliária e incremento nas atividades 

comerciais. 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP 
= longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: 
B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, 
T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a 
operação 

5.7.2.4 Qualidade de Vida Local 

Com a consolidação dos usos e ocupações previstos na área de estudo, alinhadas e em 
conformidade com o Projeto Urbanístico proposto, teremos uma melhoria da qualidade de vida 
local  
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a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

A garantia da qualidade de vida proposta neste item refere-se a implementação do projeto 
urbanístico. 

Tabela 5.28: Resumo referente a Qualidade de Vida Local. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 

Com a ocupação das áreas parceladas para 
moradia as famílias irão desfrutar de maior 

qualidade de vida, em especial por se tratar de 
ocupação horizontal e estar inserida em área de 

rico potencial paisagístico. 

Forma D 
É impacto direto, pois a ocorrera logo que iniciar 

as instalações dos primeiros moradores 

Natureza P 
Ocorrerá o incremento nas atividades de lazer e 

entretenimento 

Abrangência R 

Este impacto terá efeito na região do 
empreendimento, pois pode promover a 

valorização imobiliária, bem como o surgimento 
de atividades comerciais, culturais, desportivas 

e outras 

Temporalidade MP 
Terá início na fase de instalação, se consolidará 
com o início das obras e poderá estabilizar-se 

nos primeiros anos de funcionamento 

Reversibilidade I 
Será irreversível, pois a proposta do 

empreendimento é de oferecer ampla qualidade 
de moradia 

Importância/Significância M 
Baixa, uma vez que promoverá os benefícios 

apenas ao residentes locais  

Magnitude M 
Baixa, uma vez que promoverá os benefícios 

apenas ao residentes locais 

Duração P 
Permanente pois tende a consolidar a oferta de 
equipamentos e infraestrutura internas além de 
um conceito de ocupação próxima a natureza. 

Probabilidade A 
Alta, uma vez que o empreendimento irá atrair 

moradores com classe social e poder de 
investimento alto. 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP 
= longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: 
B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, 
T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a 
operação 
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5.7.2.5 Geração de Empregos, Renda e Tributos 

Durante as obras são gerados empregos diretos e indiretos, renda aos trabalhadores e 
empresários, assim como tributos diretos provenientes da obra. 

a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

Tabela 5.29: Resumo referente a Geração de Empregos, Renda e Tributos. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa I 
Se iniciará na fase de planejamento, se 

estendendo durante a instalação e operação 

Forma D 
É impacto direto, pois as contratações e 

incremento de mão de obra são importantes em 
todas as etapas do empreendimento 

Natureza P 
Ocorrerá o incremento nas atividades 

econômicas locais 

Abrangência R 

Este impacto terá efeito na região do 
empreendimento, pois pode promover a 

valorização imobiliária, bem como o surgimento 
de atividades comerciais 

Temporalidade MP 

Terá início na fase de planejamento, mas se 
consolidará com o início das obras e poderá 

estabilizar-se nos primeiros anos de 
funcionamento 

Reversibilidade I 
Será irreversível, pois o formato do 

empreendimento tenderá a atrair pessoas de 
outras localidades 

Importância/Significância M 
Média, uma vez que promoverá a comunidade 

local 

Magnitude M 
Média, uma vez que promoverá a comunidade 

na região 

Duração P 
Ocorrerá durante todas as fases do 

empreendimento 

Probabilidade A 

Alta, uma vez que o empreendimento irá gerar, 
inevitavelmente, uma maior demanda de mão 

de obra para serviços e incremento nas 
atividades comerciais. 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, LP 
= longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. Importância/Significância: 
B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= alta. Duração: P = permanente, 
T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a 
operação 
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5.7.3 Impactos sobre o Meio Socioeconômico durante a operação 

5.7.3.1 Aumento das receitas tributárias e transferências de mercadorias 

O aumento na arrecadação tributária, decorrente das atividades geradas no empreendimento, 
tais como a de uso misto, podem refletir-se nas atividades comerciais. O aumento da demanda 
por bens e serviços impulsionará a um desenvolvimento de novos negócios e, consequente, 
maior geração de emprego e renda, constituindo-se num impacto positivo. 

Na atual conjuntura, a crise econômica e sanitária provocou uma baixa capacidade de 
arrecadação de tributos. Com maior circulação de dinheiro, outros benefícios poderão ser vistos, 
como reinvestimentos na infraestrutura, aumento no poder de compra dos moradores, etc. 

A maior circulação de dinheiro poderá fomentar a instalação de novos negócios na região, 
permitindo a ampliação destas atividades econômicas. A fase de instalação e operação do 
empreendimento tenderá ao aumento da receita tributária e a transferências de mercadorias, 
gerando incremento nas receitas. 

a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

Como medida potencializadora, recomenda-se desenvolver no âmbito do Programa de 
Comunicação Social, esclarecimentos junto à população quanto à quantidade, ao perfil e à 
qualificação da demanda de produtos e serviços para as obras, bem como priorizar a contratação 
de trabalhadores e empresas locais e das comunidades próximas ao empreendimento. 

Tabela 5.30: Resumo referente ao aumento das receitas tributárias e transferência de 
mercadorias. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O 
Ocorrerá potencialmente na fase de operação 

do empreendimento 

Forma D 

A presença das populações residente e 
flutuante aumentará as receitas tributárias e 
transferência de mercadorias. Além disso o 

empreendimento prevê diversos 
estabelecimentos comerciais. 

Natureza P 
O aumento na receita e as transferências de 

mercadorias são positivos para economia 
regional 

Abrangência R Os benefícios poderão ser vistos na região 

Temporalidade MP 
Se dá com a ocupação gradativa do 

empreendimento 

Reversibilidade I 
Mesmo após a finalização da obra deverá 

ocorrer um incremento de pessoas e negócios 
na região em estudo, mas com as atividades 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

mistas do empreendimento, ocorrerá um 
incremento no comércio e serviço local 

Importância/Significância M 
Com maior circulação de dinheiro na região, 

outros benefícios poderão ser vistos 

Magnitude M 
Mudanças significativas no mercado e na 

economia local 

Duração P 
Após a finalização da obra a etapa de operação 

continuará a trazer pessoas e negócios na região 
em estudo 

Probabilidade A 
As atividades desenvolvidas, bem como a 

atração da população local, permitirão 
incrementar as receitas municipais e/ou locais 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, 
LP = longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. 
Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= 
alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.7.3.2 Sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas. Na área do 
empreendimento, durante a fase de construção das infraestruturas e durante a fase de operação, 
alguns dos impactos ambientais decorrentes da disposição irregular dos resíduos poderão ser 
evidenciados e plenamente visíveis, causando diversos problemas socioambientais, tais como: 
contaminação com chorume, mau-cheiro, queimada, doenças, qualidade do ar, acumulo de 
entulhos, segurança e o bem-estar da população entre outros. 

Esses impactos deverão ocorrer necessariamente com a viabilização do empreendimento, sendo 
o maior problema constatado depois de alcançada a população de saturação. Grandes volumes 
de resíduos potencialmente recicláveis podem ser gerados, uma vez que se trata de área 
residencial, sendo recomendável a implantação do sistema de coleta seletiva pelo governo. 

a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

Com o adensamento populacional, há possibilidade de sobrecarga nos sistemas de coleta dos 
resíduos sólidos em função do atendimento às novas demandas. Ainda, com a introdução dos 
novos moradores e comerciantes, ocorrerá maior geração de resíduos sólidos, cuja gestão 
inadequada poderá comprometer a qualidade ambiental local. 

Quanto a geração de resíduos, é recomendado a adoção do Programa de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos, buscando reduzir o volume de resíduo gerado.  
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Tabela 5.31: Resumo referente a sobrecarga nos sistemas de coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O 

Ocorrerá, sobretudo, na fase de operação do 
empreendimento, quando a ocupação do 
parcelamento promoverá maior demanda 

desses serviços 

Forma D 
Este impacto terá efeito direto na área do 

empreendimento 

Natureza N 

O adensamento populacional no local do 
empreendimento, promoverá maior demanda 

desses serviços que, se não administrados, 
poderão comprometer a qualidade ambiental 

local 

Abrangência L 
Este impacto estará restrito ao local do 

empreendimento 

Temporalidade CP 
Ocorrerá desde o início das obras e deverá 

perdurar durante toda a fase de operação do 
empreendimento 

Reversibilidade R 
Se atendidas as medidas mitigadoras, este 

impacto tende à reversibilidade 

Importância/Significância M 
Média, pelo reduzido número de residentes e 

comerciantes no empreendimento 

Magnitude P 
Pequena, devido a pequena quantidade de 

moradores e comerciantes prevista 

Duração P 
Ocorrerá durante toda a fase de instalação e 

operação do empreendimento 

Probabilidade A 
Alta, mas poderá ser amenizada com os 

programas e medidas propostos 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, 
LP = longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. 
Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= 
alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.7.3.3 Pressão sobre o sistema viário e adensamento populacional 

Com o adensamento populacional, haverá uma intensificação do tráfego de veículos no local e 
adjacências, provocando congestionamentos e deterioração das vias públicas. O problema pode 
ainda ser agravado pela falta de estacionamento, dificuldades de acesso e sinalização 
inadequada, aumentando os riscos de acidentes e mortes. Este impacto decorre da maior 
intensidade de uso das vias de acesso, agravando a mobilidade urbana loca. 
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a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

Para evitar quaisquer transtornos, recomenda-se programar a sinalização correta nas vias e 
acessos ao empreendimento, conforme o planejado pela Secretaria de Estado de Gestão do 
Território e Habitação, no intuito de disciplinar o trânsito local. 

Ainda, quando possível, estimular os meios de transporte público, disciplinamento do trânsito e 
melhorias na sinalização sempre que surgirem problemas de fluxo, congestionamentos ou riscos 
à segurança, para melhorar a mobilidade urbana da cidade. Para tal, sugere-se o Programa de 
Educação Ambiental. 

Portanto, além das novas moradias e estabelecimentos comerciais que serão construídos, 
constituirão o novo empreendimento, novas vias, que também deverão apresentar dispositivos 
de disciplinamento das águas pluviais, a fim de evitar impactos ambientais negativos. 

Tabela 5.32: Resumo referente a pressão sobre o sistema viário e adensamento populacional. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O 

Ocorrerá, sobretudo, na fase de operação do 
empreendimento, quando a ocupação do 
parcelamento promoverá maior fluxo de 

veículos no local 

Forma D 
Este impacto terá efeito direto nas vias da 

região 

Natureza N 

A grande movimentação de cargas e veículos 
poderá afetar a qualidade das vias, o que 

demandará constante manutenção para manter 
o bom estado de conservação 

Abrangência R 
Este impacto envolve às vias de circulação dos 

veículos de cargas de mercadorias e de 
passageiros 

Temporalidade MP 
Ocorrerá a medida que o empreendimento for 

ocupado 

Reversibilidade PR 
Se tomadas as devidas ações de adaptação das 

vias de acesso e incentivo aos usos de 
transporte público 

Importância/Significância M 
Média, uma vez que pode prejudicar a 

circulação da população 

Magnitude P 
Pequena, pois irá atingir as imediações do 

parcelamento e suas vias de acesso 

Duração P 
A partir da implantação do empreendimento 

torna-se permanente 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Probabilidade M 
Média, uma vez que é comum o adensamento 
após o início da operação de parcelamentos de 

solo urbano 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, 
LP = longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. 
Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= 
alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.7.3.4 Geração de empregos, renda e arrecadação tributária 

Impacto de grande relevância, relacionando-se com a contratação de mão de obra, aqui 
interpretada sob o seu caráter positivo de geração de empregos e massa salarial correspondente. 
Sugere-se que Do total de empregos gerados, uma parcela deverá ser preenchida por mão de 
obra técnica qualificada externa (engenheiros, topógrafos, mestres de obra, encarregados e 
pessoal administrativo), priorizando o uso de funcionários pertencentes ao quadro fixo das 
empreiteiras que venham a ser contratadas. 

Já com relação as demais funções, correspondentes à mão de obra de menor qualificação, 
sugere-se que sejam preenchidas predominantemente por pessoal residente na região do 
projeto. A entrada de recursos na região, através da oferta de empregos, aquisição de materiais, 
equipamentos e matéria-prima, aluguel ou compra de imóveis e outros fatores, proporcionarão 
maior dinamismo da economia local e regional, principalmente nos setores secundário e 
terciário. O comércio e o setor de prestação de serviços local serão, também, fortemente 
afetados positivamente. 

a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

Procurar fomentar o comércio local por meio de convênios com supermercados e lojas das 
proximidades, a fim de conseguir vantagens nas compras por parte dos operários. Também 
sugere-se elaborar e realizar o Programa de Comunicação Social como principais fontes das ações 
propostas. 

Tabela 5.33: Resumo referente a mobilização de mão de obra e geração de emprego. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O 
O empreendimento gerará mais empregos na 

fase de instalação  

Forma D 
A obra demandará novos postos de trabalho, o 
que afetará diretamente os trabalhadores deste 

ramo disponíveis na região 

Natureza P 
É um impacto positivo, pois estará contribuindo 
com a realocação dos trabalhadores da região 
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Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Abrangência O 

Pela especialidade dos serviços e quantidade de 
vagas, considera-se que principalmente 

trabalhadores da regiões serão atraídos para 
trabalhar neste canteiro de obras 

Temporalidade CP 
A maior parte dos postos de trabalho será 

alocada previamente ao período de implantação 

Reversibilidade R 
Constitui-se num impacto reversível, pois uma 

vez que implantada a obra, boa parte dos 
postos de trabalho serão desmobilizados 

Importância/Significância M 

A disponibilidade de vagas para realocação no 
mercado de trabalho, sobretudo o da 
construção civil, ajuda a reestruturar a 

economia da região de inserção do 
empreendimento 

Magnitude M 
Empregos podem reduzir desigualdades sociais 

e problemas financeiros dos trabalhadores 

Duração T 

Após a conclusão das obras haverá a 
contratação de mão de obra durante a 

operação, mas em número significativamente 
menor. 

Probabilidade A 
A partir do início das obras e durante a 

operação serão criadas vagas de emprego. 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, 
LP = longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. 
Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= 
alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 

5.7.3.5 Especulação Imobiliária 

Trata-se de uma área que encontra-se numa zona interesse social de expansão urbana com 
potencial paisagístico e localização, desse modo a compra de imóveis com a finalidade de 
investimento, venda ou locação e que posteriormente poderá incrementar o valor do metro 
quadrado do imóvel. 

a) Medidas compensatórias e mitigadoras 

Não há proposta de medidas para esse impacto, uma vez que trata-se de uma “especulação” 
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Tabela 5.34: Resumo referente a Especulação Imobiliária. 

Classificação do Impacto *Legenda Avaliação do Impacto 

Etapa O 

A região onde encontra-se o empreendimento é 
área de expansão e de grande interesse 

comercial, especialmente devido à proximidade 
a via de acesso ao Plano Piloto por meio da 

ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida 
como Ponte JK ou Terceira Ponte 

Forma D 
Devido ao perfil de negócio do 

empreendimento, ou seja: comercio de lotes. 

Natureza P Mantida como forma de aquecer o mercado. 

Abrangência R 
Irá atuar especialmente na Região do Jardim 

Botânico 

Temporalidade MP 
Tende a durar até a consolidação do 

parcelamento e com isso estabilizar o valor. 

Reversibilidade PR 
O mercado de imóveis é um mercado 

consolidado, contudo outros aspectos da 
economia podem interferir nesse processo. 

Importância/Significância M Media por atua localmente e regionalmente. 

Magnitude M Media diante do cenário regional e local. 

Duração T 

A medida que a venda das parcelas de solo para 
ocupação se tornar maior e se estabelecer por 
meio de publicidade e outros meios de mídia o 

comercio dos imóveis do empreendimento trará 
movimentações comerciais que tendem a se 

estabilizar. 

Probabilidade M 
O mercado de imóveis é um mercado 

consolidado, contudo outros aspectos da 
economia podem interferir nesse processo. 

*Legenda: Etapa: P = planejamento, I = instalação, O = operação. Forma: D = direta, I = indireta. Natureza: P = 
positiva, N = negativa. Abrangência: L = local, R = regional. Temporalidade: CP = curto prazo, MP = médio prazo, 
LP = longo prazo. Reversibilidade: R = reversível, I = irreversível, PR = parcialmente reversível. 
Importância/Significância: B = baixo grau, M = médio grau, A = alto grau. Magnitude: P = pequena, M = média, A= 
alta. Duração: P = permanente, T = temporária. Probabilidade: B = baixa, M = média, A = alta. 
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5.8 PLANOS E PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 

Abaixo é apresenta uma lista dos programas ambientais sugeridos e que integrarão o Projeto 
Básico Ambiental, a ser apresentado durante a fase de obtenção da licença de instalação, com 
vista a mitigar e/ou compensar os impactos da instalação e operação do empreendimento sobre 
os meios físico, biótico e socioeconômico. 

Alguns programas fazem parte tanto do meio físico como do biótico, sendo assim, serão 
executados concomitantemente. A seguir, são destacados os programas ambientais a serem 
desenvolvidos: 

Acompanhamento de Vigilância Sanitária Ambiental; 

• Acompanhamento das Ações de Limpeza do Terreno, Remoção da Vegetação e Espécies da 
Fauna e Movimento de Terra; 

• Descrição e localização em planta do canteiro de obras, infraestruturas e acessos 
provisórios; 

• Acompanhamento de Ruídos de Obras; 

• Acompanhamento de Tráfego e Manutenção de Máquinas e Veículos; 

• Acompanhamento de Armazenamento de Produtos Perigosos; 

• Controle da Emissão de Particulados; 

• Acompanhamento de Desativação do Canteiro de Obras; 

• Acompanhamento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, incluindo o detalhamento das 
estruturas de contenção e monitoramento de sólidos na época chuvosa, com acompanhamento 
fotográfico periódico; 

• Acompanhamento de Efluentes de Obras, incluindo, com relação aos recursos hídricos 
superficiais, efluente pluvial e sanitários; 

• Acompanhamento de processos erosivos e assoreamento, incluindo, o Projeto de 
terraplenagem, contendo os detalhamentos dos locais de corte e aterro, indicação de bota-
espera; 

• Acompanhamento das obras de recuperação e recomposição paisagística das áreas 
impactadas com acompanhamento fotográfico periódico; 

• Acompanhamento de Recursos Hídricos Subterrâneos, incluindo, qualidade e nível freático 
e dinâmico (LO); 

• Acompanhamento/Monitoramento de Fauna e Flora; 

• Programa de Controle de Processos Erosivos para a fase de Instalação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o estudo apresentado, trata-se de um parcelamento de solo urbano, com área 
aproximada de 22 hectares. A área do parcelamento apresenta vegetação nativa predominante 
– cerrado, cerradão e transição mata de galera - mata seca – contíguos a via de circulação 
denominada Alameda dos Angicos. 

De acordo com o ZEE-DF, o parcelamento de solo em questão está inserido na Zona Ecológico-
Econômica de Dinamização Produtiva e Equidade (ZEEDPE-7), que tem por objetivo diversificar 
as bases produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica compatível com os riscos 
ecológicos e com os serviços ecossistêmicos. Em relação ao Zoneamento da APA do São 
Bartolomeu, o parcelamento de solo em questão está inserido quase em sua totalidade na Zona 
Especial de Interesse Ambiental - ZOEIA, que tem o objetivo de disciplinar a ocupação de áreas 
contíguas às Zonas de Preservação da Vida Silvestre - ZPVS e às Zonas de Conservação da Vida 
Silvestre - ZCVS, a fim de evitar as atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou 
potencialmente a preservação dos ecossistemas e dos demais recursos naturais. Pequenas áreas 
estão localizadas na ZCVS, locais que serão destinados a constituição de RPPN. Portanto, o 
projeto de implantação do parcelamento obedece perfeitamente o estabelecido no zoneamento 
da região.  

De acordo com o mapa risco de perda de vegetação remanescente nativa de cerrado (ZEE), a 
área do parcelamento está enquadrada em sua maior parte como alto risco, além de uma 
pequena região enquadrada como “ausência de cerrado nativo”. O primeiro enquadramento 
está em acordo com a situação in loco da área, pois esta apresenta cerrado, cerradão e transição 
de mata de galeria - mata seca, como descrito acima. 

Do ponte de vista do meio físico, a AID do empreendimento é composta por metasiltitos e 
filito/xistos da Formação Serra do Landim (Grupo Canastra) e metarritmitos da Formação 
Córrego do Sansão (Grupo Paranoá), com a presença de Cambissolo, Argissolo Vermelho-
Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo. A Área a ser parcelada (ADA) é composta em sua 
maioria por médio potencial para a suscetibilidade erosiva, mas há o predomínio (99,99%) de 
baixo potencial a erosão laminar, em razão da sua vegetação nativa bem preservada. A 
geomorfologia presente na área é formada por superfícies com cotas relativamente altas, padrão 
de relevo ondulado, condizente com sua classificação no compartimento geomorfológico de 
região dissecada de vales. Não foram encontradas cavidades naturais na região do 
empreendimento. 

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

O levantamento florístico realizado na gleba do parcelamento foi adequado, uma vez que os 
resultados provenientes do levantamento de campo, avaliados por meio de amostragem 
estratificada, implicou em erro de amostragem aceitável (15,39%) para densidade, inferior ao 
limite de erro máximo admissível de 20% adotado pelo IBRAM. Foram mensurados 2425 
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indivíduos. O estudo apresentou bom grau taxonômico de identificação botânica, onde todas as 
espécies foram identificadas, e a florística da vegetação registrou uma diversidade taxonômica 
mediana.  

O cenário social e econômico da área de abrangência poderá ser favorecido com a implantação 
do empreendimento, tendo em vista as oportunidades que serão criadas na região que 
favorecerão o desenvolvimento dos setores de prestação de serviços e comércio local. 

Diante dos resultados encontrados durante os levantamentos em campo e posterior 
processamento e interpretação dos dados, é convicção adquirida pela equipe técnica envolvida 
que o parcelamento é viável, do ponto de vista técnico, desde que atendidas às exigências 
contidas na legislação ambiental federal e distrital.      
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO I – URBANISMO 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial Descritivo apresenta o Projeto Urbanístico de parcelamento denominado Vila 
dos Bosques, situado no Quinhão 16 da Fazenda Taboquinha, que é parte integrante da Região 
Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII. 

Conforme Certidão de ônus apresentada pelo interessado, a poligonal do projeto está composta 
pelas Matrículas 15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a 75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº 163.271 

(13ha 67a 67ca),nº 162.527 (02ha 08a 11ca), todas do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis de 
Brasília – Distrito Federal, e possui uma área de 22,4395 hectares. 

O presente Projeto Urbanístico está inserido no planejamento das áreas urbanas do Distrito Federal, 
tendo por base o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT/2009 – Lei 
Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, que foi atualizada pela Lei Complementar n°854, de 15 de 
outubro de 2012. O projeto está em conformidade com as diretrizes emitidas pela antiga Secretária de 
Estado de Gestão do Território e Habitação – SEGETH, atual Secretária de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação – SEDUH – Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico 
e São Sebastião no Distrito Federal - DIUR 06/2014, aprovada por meio da portaria n° 85, de 18 de dezembro 
de 2014. Em 1º de abril de 2019 foi editada a Portaria nº 27, que atualiza as Diretrizes Urbanísticas para a 
Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal que passa a ser denominada 
de DIUR 01/2019. No texto é informado que “as alterações que constam no documento (...) 

 referem-se à implementação de novas legislações e às atualizações constantes nas legislações ambientais e do sistema 
viário” e, também, “foram realizadas alterações nas representações cartográficas (mapas), nas figuras constantes no documento 
e na nomenclatura dos Órgãos Públicos, sendo esta devido a mudança na estrutura do Governo do Distrito Federal”. 

As soluções urbanísticas aqui apresentadas tratam não só da proposta do parcelamento, mas, também 
da inserção do Projeto na Região Administrativa do Jardim Botânico como um todo.  

Após a aprovação do projeto de parcelamento, as infraestruturas urbanas das áreas públicas, nos 
limites da poligonal de projeto, serão executadas no prazo máximo de 4 anos até sua conclusão. Os lotes 
destinados aos Equipamentos Públicos serão registrados de imediato em nome do Poder Público.  

 
Figura 1. Croqui de situação do parcelamento denominado Vila dos Bosques. Fonte: Própria. 
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2. LOCALIZAÇÃO 

A Gleba do Projeto Urbanístico Vila dos Bosques é configurada no território por meio de uma poligonal 
cuja área abrange 20,7103 hectares. 

A poligonal de projeto é confrontada em todos seus limites por terras particulares não ocupadas, com 
exceção de algumas ocupações de tipo chácara. 

 

Figura 2. Croqui de locação parcelamento denominado Vila dos Bosques. Fonte: Própria. 

3. PROJETOS COMPLEMENTADOS OU SUBSTITUÍDOS 

O projeto ora apresentado complementa a URB– 109/19 em suas folhas 155-III-1-B, SICAD 155-III-
2-A, SICAD 155-III-2-B, SICAD 155-III-1-D, e SICAD 155-III-2-D, e também a URB– 110/19 em suas folhas 
SICAD 155-III-1-D e SICAD 155-III-2-C, que tratam dos Projetos Urbanísticos denominados Quinhão 16 
da Fazenda Taboquinha – Poligonais 1 e 2, situados na RA XXVII - Jardim Botânico. 

 

4. LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PROJETO 

• Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações - Lei de parcelamento do solo urbano. Estabelece 

critérios e condicionante para a realização de desmembramento e loteamento de áreas urbanas; 

• Lei n° 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; 

• Decreto n° 12.960, de 28 de dezembro de 1990 – Aprova o regulamento da Lei n° 041/89; 

• Lei n° 992, de 28 de dezembro de 1995 – Dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito 

Federal; 

• Decreto Distrital n° 28.864, de 17 de março de 2008 e suas alterações – Regulamenta a Lei n° 992/95; 

• Lei n° 9.785, de 29 de janeiro de 1999 – Altera a Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979, no que se refere ao 

percentual de áreas públicas a ser observado na realização do parcelamento urbano, entre outras alterações; 

Quintas do Sol 

Village 
Ecológico 

Solar de 
Brasília 

Quintas 
Alvorada 
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• Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 

regulamentado pelo Decreto 4.340/2002; 

• Decreto n°27.365, de 01 de novembro de 2006 – Altera o Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dá outras 

providências, alterado pelo Decreto 28.622/2008 e acrescido pelo Decreto 37.214/2016; 

• Lei n°4.397, de 27 de agosto de 2009 – Dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no âmbito do Distrito 

Federal; 

• Lei Complementar n°803, de 25 de abril de 2009 – que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial – PDOT; 

• Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de 2012 – que atualiza a Lei Complementar n°803, de 25 de abril 

de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial; 

• Lei n° 5.344, de 19 de maio de 2014 – dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da Área 

de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu; 

• Nota Técnica 02/2015 – DAURB/SUAT/SEGETH, que trata de diretrizes para o sistema viário de novos 

parcelamentos; 

• Decreto n° 37.966, de 20 de janeiro de 2017 – Aprova a tabela de classificação de Usos e Atividades Urbanas e 

Rurais do Distrito Federal;   

• Decreto n°38.247, de 01 de julho de 2017 – Dispõe sobre os procedimentos par apresentação de Projetos de 

Urbanismo e dá outras providencias; 

• Decreto n°38.047, de 09 de março de 2017 – Regulamenta o art. 20, da Lei Complementar n° 803, de 25 de 

abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos conceitos e parâmetros para o dimensionamento de 

sistema viário urbano do Distrito Federal, para o planejamento, elaboração e modificação de projetos 

urbanísticos; 

• Lei n°6.138 , de 26 de abril de 2018 que trata do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF; 

• Decreto n°39.272 , de 02 de agosto de 2018 que regulamenta a Lei n°6.138 , de 26 de abril de 2018 que trata 

do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF; 

• DIUR 01/2019, que atualiza as diretrizes urbanísticas para os parcelamentos localizados na Região do São 

Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião disponível no endereço eletrônica da SEDUH – Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional http://www.seduh.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2017/11/DIUR_01_2019-Região-do-Jardim-Botânico-São-Bartolomeu-e-São-Sebastião.pdf; 

• Lei Complementar n°948 , de 16 de janeiro de 2019 que trata da Lei de Uso e Ocupação do Solo no Distrito 

Federal - LUOS; 

• Lei Complementar n°958, de 20 de dezembro de 2019, que define os limites físicos das Regiões Administrativas 

do Distrito Federal e dá outras providências; 

• DIUPE 43/2020, que detalha a DIUR 01/2019 e aplica-se ao parcelamento do solo com fins urbanos, nas glebas 

objeto das matrículas nº15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a 75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº 

163.271 (13ha 67a 67ca),nº 162.527 (02ha 08a 11ca), do 2º CRI-DF, localizadas no Quinhão 16, na Fazenda 

Taboquinha - RegiãoAdministrativa do Jardim Botânico, RA-XXVII; disponível no endereço eletrônico da 

SEDUH – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional: http://www.seduh.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2017/11/DIUPE-43_2020-Quinhao-16-Fazenda-Taboquinha-Regiao-Administrativa-de-

Jardim-Botanico_RA-XXVII.pdf 

• Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2020 – Trata da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos;  

5. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA   

Com relação à situação fundiária da Gleba do Vila dos Bosques, a TERRACAP, por meio do Ofício Nº 

622/2020 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM de 20 de outubro de 2020, apensado ao processo SEI-GDF n° 
00390-00006681/2020-15 encaminhou o Despacho N° 1794/2020-NUANF, no qual informa que a gleba 
objeto das objeto das matrículas nº 15.820, nº 15.826, nº 26.493, nº 163.271, nº 162.527 do 2º CRI-DF, 
Fazenda Taboquinha Quinhão n°16 localiza-se em imóveis não pertencentes ao patrimônio da Terracap. 
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Figura 3 – Croqui de situação fundiária das matriculas que compõem a poligonal do projeto. 

Fonte: Terracap, 2020 
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6. CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

6.1. NOVACAP 

Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15; 00112-00020862/2020-71 

Número de documento: Ofício Nº 4930/2020 - NOVACAP/PRES/SECRE 

Data de emissão: 11 de novembro de 2020 

Informações Atualizadas:  

Existe interferência da poligonal assinalada e demarcada em consulta com sistema de águas pluviais e 
viário do parcelamento denominado Quinhão 16, cujo projeto foi analisado e aprovado por essa 
Companhia no âmbito do processo SEI nº 00112-00021050/2018-28. Foram anexados à resposta o 
Memorial Descritivo e as plantas do projeto de drenagem pluvial citado. 

No que diz respeito à viabilidade de atendimento, previamente à resposta acima relatada, a Novacap tinha 
informado, por meio do Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA, de 21 de agosto de 2020, que não existe 
sistema público de drenagem e pavimentação, conforme despacho da SEAU 45299901 e que não temos 
capacidade de atendimento. O empreendedor deverá elaborar um projeto de drenagem pluvial completo 
e específico para o local, sendo de sua inteira responsabilidade de acordo com o nosso Termo de Referência 
e aprovado por esta Companhia. 

 

6.2. CEB 

Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15; 

Número de documento: Carta n.º 201/2021 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC 

Data de emissão: 24 de dezembro de 2020; 

Informações Atualizadas: Existe interferência com rede aérea existente na matrícula n° 15.820 
do 2° CRI-DF, conforme Laudo Técnico nº 53218798 - CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE. 

 

6.3. CAESB: Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15 

Número de documento:  Carta n.º 305/2020 - CAESB/DE e Termo de Viabilidade de 
Atendimento - TVA EPR nº 20/138; 

Data de emissão: 14 de dezembro de 2020; 

Informações Atualizadas:  

Quanto ao abastecimento de água: Não há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado 
para atendimento do empreendimento. Será viável o atendimento do empreendimento com sistema de 
abastecimento de água da Caesb somente após a conclusão das obras de implantação do Sistema Produtor 
Paranoá Sul. Para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação do Sistema Produtor Paranoá 
Sul, será necessário que o empreendedor opte por solução independente de abastecimento, com poços 
tubulares profundos. O sistema deverá prever a interligação ao futuro sistema da CAESB. Deve ser 
apresentada alternativa que contemple centro de reservação próximo a uma única unidade de tratamento. 
Todo o sistema deverá ser projetado para operar de maneira independente e interligado ao sistema da 
CAESB. 
Soluções de projeto: Foi elaborado estudo de concepção de sistema de abastecimento de água por poços 
tubulares profundos, que irá operar em conjunto com o SAA já aprovado para o empreendimento 
denominado Quinhão 16. O Estudo de concepção do SAA encontra-se em análise junto à CAESB. 
 
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário:  
A região na qual localiza-se o empreendimento está inserida na Bacia de atendimento da ETE São Sebastião. 
Não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para atendimento do empreendimento. 
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. Para viabilizar 
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o atendimento imediato, antes da condição exposta, será necessário que o empreendedor opte por solução 
independente de esgotamento sanitário. 
Soluções de projeto: foi elaborado estudo de concepção do SES para o empreendimento, compreendendo 
03 alternativas: 
Alternativa 1: Sistema coletivo de coleta interligado ao sistema público operado e mantido pela CAESB. 
Essa alternativa não é tecnicamente viável no momento, porém a solução final escolhida deverá prever a 
possibilidade de interligação do sistema do parcelamento com o sistema público operado pela CAESB. 
Alternativa 2: Sistema independente de coleta, tratamento e disposição final dos efluentes. Formado por 
redes coletoras, estações elevatórias e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE para as sub-bacias do 
empreendimento. 
Alternativa 3: Solução conjunta, rede de coleta de esgoto interligada ao SES projetado para o 
empreendimento Quinhão 16. Nesse caso será necessário ampliação de capacidade de alguns trechos de 
redes, subsistemas e unidades já projetados e licenciados. 
O estudo de concepção do SES encontra-se em análise junto à Superintendência de Projetos da CAESB. 

6.4. SLU 

Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15 

Número de documento: Ofício Nº 1737/2020 - SLU/PRESI 

Data de emissão: 20 de outubro de 2020; 

Informações Atualizadas: Encaminha manifestações da Diretoria Técnica e da Diretoria de 
Limpeza Urbana, nos quais é informado que poderá realizar a limpeza urbana e o manejo de 
resíduos sólidos do tipo domiciliar urbano na área do empreendimento e para tanto informa, 
entre outros, que: 

“Por se tratar de projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, gerados nas 

edificações do novo setor habitacional, deverão se limitar ao favorecimento da realização contínua 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. (...) 

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.” 

6.5. IPHAN 

Número de processo: o IPHAN será consultado no âmbito do licenciamento ambiental. 

Número de documento: 

Data de emissão: 

Informações Atualizadas:  

 

6.6. DER-DF 

Número de processo: SEI-GDF 00390-00006681/2020-15 

Número de documento: Ofício Nº 1179/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM 

Data de emissão: 28 de outubro de 2020; 

Informações Atualizadas: A poligonal objeto da consulta não confronta nem interfere com a 
faixa de domínio da rodovia DF-001 nem qualquer outra do Sistema Rodoviário do Distrito 
Federal, estando em total acordo com o Decreto n° 27.365 de 2006, conforme apresentado 
no Mapa de Faixa de Domínio anexado. 
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Figura 4 – Mapa de Faixa de Domínio. 

Fonte: Despacho - DER-DF/DG/SUTEC/DIREP/GETOP, 2020 

7. CONDICIONANTES AMBIENTAIS: 

7.1.  Zoneamento ambiental - APA 

O empreendimento denominado Vila dos Bosques está localizado na Área de Proteção Ambiental – 
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, unidade de conservação da categoria de uso sustentável, de acordo 
com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC, Lei Federal no. 9.985, de 18 de julho de 
2000. 

A APA do São Bartolomeu teve seu rezoneamento ambiental aprovado pela Lei n° 5.344 de 2014.  
Conforme a figura apresentada na próxima página, a poligonal se insere predominantemente na Zona de 
Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA e apresenta trechos minoritários na Zona de 
Conservação da Vida Silvestre – ZCVS, ao longo dos córregos próximos. 

O Art. 12° da Lei n° 5.344 de 2014 estabelece que a Zona Ocupação Especial de Interesse Ambiental – 
ZOEIA  tem o objetivo de “disciplinar a ocupação de áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as 
atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação dos ecossistemas e 
dos demais recursos naturais”. 

De acordo com o Art. 13°, são normas para a ZOEIA:  

“I – as normas de uso e gabarito de projetos de parcelamento urbano devem ser condizentes com os 
objetivos definidos para a ZOEIA; 

II – as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e artificial de 
aquíferos; 

III – os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir 
processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água; 
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IV – os novos parcelamentos urbanos devem utilizar infraestrutura de drenagem difusa e tratamento 
de esgoto a nível terciário para fins de reuso de água e devem adotar medidas de proteção do solo, 
de modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d’água; 

V – a impermeabilização máxima do solo nos novos empreendimentos urbanos fica restrita a, no 
máximo, 50 por cento da área total da gleba parcelada; 

VI – as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80 por cento de área com 
remanescentes do cerrado já existentes na gleba a ser parcelada e protegidas a partir da criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão Ambiental; 

VII – no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a solicitação de exigências adicionais de 
mitigação e monitoramento de impactos compatíveis com as fragilidades específicas da área de 
interesse; 

VIII – as atividades e empreendimentos urbanos devem executar projetos de contenção de encostas, 
drenagem de águas pluviais, sistema de coleta e tratamento de águas servidas, sistema de coleta e 
tratamento de esgoto sanitário, recomposição da cobertura vegetal nativa, pavimentação dos 
acessos, coleta de lixo e destinação adequada dos resíduos sólidos; 

IX – a implantação de parcelamentos urbanos é permitida mediante a aprovação do projeto 
urbanístico pelo órgão competente, que deve priorizar os conceitos do planejamento urbano e da 
sustentabilidade ambiental; 

X – os projetos de expansão, duplicação ou construção de novas rodovias devem prever a instalação 
de dispositivos de passagem de fauna, inclusive para grandes mamíferos; 

XI – as áreas com remanescentes de cerrado devem ser mantidas no parcelamento do solo e 
destinadas à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a serem mantidas e geridas 
pelo empreendedor ou condomínio, se for o caso”. 

 
Figura 5: Inserção da poligonal de projeto no zoneamento da APA da Bacia do São Bartolomeu. 

Fonte: shapefiles do Geoportal e edição própria, 2020. 
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A área da gleba localizada em ZOEIA contabiliza aproximadamente 18,89 hectares. 

Em relação ao atendimento das exigências para a ZOEIA, acima relacionadas, destaca-se a proposta, 
no parcelamento em pauta, de criação de uma RPPN e faixas de servidão ambiental dentro de lotes e 
ELUP. A distribuição preliminar dessas áreas encontra-se relacionada na tabela abaixo. 

PREVISÃO DE ÁREAS EM ZOEIA PARA RPPN E SERVIDÃO AMBIENTAL 

TIPO ÁREA (m²) % DA ÁREA EM ZOEIA 

RPPN 63.541,43 33,64 

FAIXA DE SERVIDÃO EM ELUP 11.008,55 5,83 

FAXIA DE SERVIDÃO EM LOTES  1.004,77 0,53 

TOTAL 75.554,75 40,00 

Para a ZCVS, a Lei n 5.344 de 2014 informa que é destinada à conservação dos recursos naturais e à 
integridade dos ecossistemas (art. 10°) e o art. 11° estabelece as seguintes normas: 

“I – as atividades de baixo impacto ambiental e de utilidade pública são permitidas;  

II – as atividades existentes na data de publicação do ato de aprovação do plano de manejo podem 
ser mantidas desde que cumpridas as demais exigências legais;  

III – as atividades desenvolvidas devem respeitar as normas estabelecidas para o corredor ecológico;  

IV – as práticas sustentáveis nas atividades agropecuárias devem ser incentivadas;  

V – a pecuária de pequenos animais na forma de confinamento deve ser incentivada 
prioritariamente;  

VI – a pecuária extensiva deve utilizar prioritariamente a pastagem nativa;  

VII – a silvicultura de espécies arbóreas e arbustivas nativas deve ser incentivada;  

VIII – o Manejo Integrado de Pragas – MIP deve ser obrigatoriamente empregado nas atividades 
agropecuárias;  

IX – o estabelecimento de Reserva Legal deve ser priorizado;  

X – a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural deve ser priorizada;  

XI – a instalação de hortos para produção de mudas de espécies nativas deve ser incentivada e 
permitida;  

XII – é proibido:  

a) disposição de resíduos de qualquer natureza;  

b) supressão de vegetação nativa, em qualquer estágio de regeneração, sem autorização do órgão 
ambiental;  

c) prática de esportes motorizados;  

d) instalação de indústrias de produtos alimentares do tipo matadouros, abatedouros, frigoríficos, 
charqueadas e de derivados de origem animal.” 

Os trechos da gleba localizados em ZCVS são áreas inseridas em APP de córrego, por tanto, não são 
passíveis de parcelamento, de acordo com o estabelecido no Código Florestal Brasileiro. Essas áreas 
não foram incluídas na área parcelada, conforme poderá ser verificado no Quadro Síntese do 
Parcelamento neste MDE. Para garantir sua preservação, foram incluídas também em RPPN, (vide 
item 9.5 deste Memorial Descritivo). 
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7.2 Declividade 

De acordo com o mapa de declividade elaborado preliminarmente para o estudo urbanístico, a área 
de projeto apresenta trechos com declividade acima de 30%. A Lei Federal 9.677/79 estabelece 
restrições para a ocupação de áreas, motivo pelo qual no projeto de urbanismo os trechos da gleba com 
com essa característica ficarão predominantemente em RPPN e em áreas verdes públicas. Trechos 
menores dentro de lotes a serem criados, poderão ser preservados como Faixas de Servidão Ambiental, 
que são tratadas como áreas não edificandi. 

 
Figura 06: Mapa de declividade na Poligonal de Trabalho. Fonte: Própria. 

 

A figura abaixo mostra as APP, nascentes e grotas nas proximidades da poligonal de projeto. Foram 
delimitadas preliminarmente as Áreas de Proteção Permanente de cursos de água e as Faixas de Proteção 
de grotas, que foram tratadas como área não passível de parcelamento, de acordo com as disposições do 
Código Florestal Brasileiro. 
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Figura 07: Mapa de APPs, Grotas e Nascentes na área do empreendimento.  
Fonte: ARIA, 2020. 

 
 

7.3. Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE 

Para demonstrar a compatibilização dos estudos ambientais, urbanísticos e de infraestrutura do 
Empreendimento Vila dos Bosques com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF, 
aprovado pela Câmara Legislativa, em 17/12/2018), apresenta-se, a seguir, a área do empreendimento 
em tela sobreposta aos mapas temáticos do ZEE-DF. 

No tocante as Zonas Ecológicas-Econômicas do DF, o Empreendimento Vila dos Bosques está situado 
na Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE. Dentre os objetivos 
da ZEEDPE, destacam-se: 

a) Promover a geração de emprego e renda consoante à vocação desta zona; 

b) Promover a redistribuição das atividades produtivas nos núcleos urbanos consolidados, buscando a 
geração de emprego e renda para inclusão das populações vulneráveis; 

c) Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes institucionais 
para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas infraestruturas, propiciando a formação de 
núcleos urbanos compactos; 

d) Implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, assegurando a integração 
entre os diferentes modais de transportes, priorizando os não- motorizados; 

e) Estimular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas referentes à eficiência energética 
e ao reuso de água; 
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f) Assegurar a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra-urbanas, como parte da 
estratégia de manutenção da permeabilidade do solo, infiltração, recarga, manejo de águas pluviais e 
melhoria do microclima urbano, atendendo às especificidades de cada subzona. 

Assim sendo, é notória a compatibilidade do Empreendimento Quinhão 16 com os objetivos dessa 
Zona, conforme ilustrado a seguir: 

 
Figura 08: Localização aproximada do Vila dos Bosques no mapa da Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade – 

ZEEDPE. 
 

Com relação à Subzona, o empreendimento Vila dos Bosques está situado na Subzona de Dinamização 
Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7. Dentre os objetivos dessa sub-zona, destacam-se: 

a) Garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes institucionais 
para qualificação e expansão do sistema de mobilidade e suas infraestruturas, propiciando a formação de 
núcleos urbanos compactos; 

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

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

d) Assegurar o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental compatível com os riscos ecológicos, 
os padrões e intensidade de ocupação humana e a capacidade de suporte ecológica dos recursos hídricos.  
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Figura 09: Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado  

com a Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 7 – SZDPE 7. 
 

No que concerne ao Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero, o empreendimento Vila 
dos Bosques está situado, predominantemente, nas classes de Riscos Muito Baixo, Baixo e Médio. 

Segundo o ZEE-DF, “a contaminação dos aquíferos, sua superexplotação e a ocupação inadequada de 
suas áreas de recarga, representam as maiores ameaças para às sociedades humanas (...); A ocupação 
inadequada de suas áreas de recarga representa um desafio muito expressivo nas regiões metropolitanas 
do país e do mundo (Cavalcante e Sabadia, 1992). Este é o caso do Distrito Federal (...); De fato, sabe-se 
que as áreas prioritárias para o desenvolvimento dos ambientes urbanos no DF estão sobre áreas de 
recarga, mais planas”. 

O projeto encontra-se fora das áreas de recarga, no entanto, foi concebido de forma a permitir a 
máxima infiltração da água pluvial no solo, garantindo a recarga do aquífero. Isso se traduz em números: 
cerca de 59,14% da gleba do empreendimento será constituída por área permeável/área verde, em 
consonância com as premissas estabelecida pelo ZEE-DF. Vale considerar que 45,99% da gleba permanece 
com vegetação nativa integralmente preservada na forma de RPPN e Faixa de Servidão Ambiental.  

A seguir, ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico de Perda de Área de 
Recarga de Aquífero. Nota-se que na Região do Jardim Botânico as áreas com ocupações irregulares e 
com ausência de planejamento urbano foram classificadas como Risco Alto. Já o Empreendimento Vila 
dos Bosques vai na direção contrária a esse modelo de ocupação, ou seja, a premissa do presente projeto 
é o planejamento urbano e ambiental, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, sobretudo, 
a manutenção dos recursos hídricos locais. 
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Figura 10: Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado  

com o Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero. 
 

A seguir (figura 11), ilustra-se, em detalhe, a localização do Empreendimento em relação ao mapa de 
Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero. 

 
Figura 11: Visualização, em detalhe, do Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado 

 com o Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero.  
Nota-se que o Empreendimento se encontra predominantemente nas classes Muito Baixo a Médio. 

 

Verifica-se que o empreendimento se configura predominantemente como Risco Baixo e em menor 
parte como de Risco Médio, no que diz respeito à Perda de Recarga de Aquífero. 

Com relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo, o empreendimento Vila dos Bosques 
está situado, predominantemente, nas classes de Riscos Muito Baixo, Médio e Alto. Cabe destacar que 
grande parte do DF se situa na classe de Risco Alto, correspondendo a 58% do território. 
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A seguir (figura 12), ilustra-se a localização do Empreendimento no mapa de Risco Ecológico de 
Contaminação do Subsolo. 

 
Figura 12: Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado  

com o Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo. 
 

A seguir (figura 13), ilustra-se, em detalhe, a localização do Empreendimento com o Risco Ecológico de 
Contaminação do Subsolo. 

 

 
Figura 13: Visualização, em detalhe, do Empreendimento Vila dos Bosques no mapa de Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo.  

 

O Empreendimento se encontra em sua maior parte na classe de risco Médio, e em partes menores 
nas classes Muito Baixo e Alto. 

 

Já com relação ao Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, o Empreendimento Vila dos Bosques 
está situado nas classes de Riscos Baixo, Médio e Muito Alto. O Estudo Ambiental que será desenvolvido 
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para o licenciamento do parcelamento deverá propor as devidas medidas mitigadoras e compensatórias 
para o tema. 

Os resultados da classificação de risco foram definidos pelo ZEE-DF em função das seguintes variáveis: 
sensibilidade dos solos à erosão, erodibilidade do solo, tolerância do solo a erosão e declividade da 
vertente. Contudo, para evitar e inibir o desenvolvimento dos processos erosivos, o Empreendimento Vila 
dos Bosques será implantado por meio de projetos de urbanismo e de infraestrutura que garantem a 
execução das obras de forma planejada; a adoção de critérios técnicos e normativos de engenharia e de 
planejamento urbano é a premissa do empreendimento; o planejamento ambiental também é parte do 
conceito do empreendimento, que se traduz nos Programas Ambientais a serem implementados durante 
as obras e durante a operação do empreendimento, estando previstos preliminarmente: Programa de 
Monitoramento e Recuperação de Processos Erosivos, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD), Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal e Programa de Conservação e 
Monitoramento da Flora. 

Adicionalmente, vale ressaltar que cerca de 59,14% da gleba do empreendimento será constituída por 
área permeável/área verde, contribuindo para a preservação da cobertura vegetal nativa e garantindo, 
assim, a proteção do solo contra o surgimento dos processos erosivos. As áreas ocupadas serão 
exatamente os trechos de menor declividade e, portanto, com menor suscetibilidade a erosão, enquanto 
os trechos de maior declividade são os que serão mantidos com cobertura vegetal nativa, na forma de 
Espaços Livres de Uso Público – ELUP ou dentro de RPPN. Aliado aos Programas de Monitoramento 
Ambiental, o Empreendimento assegurará a proteção dos solos e da sua cobertura vegetal. 

A seguir, ilustra-se a compatibilização do Empreendimento com o Risco Ecológico de Perda de Solo por 
Erosão. 

 
Figura 14: Empreendimento Vila dos Bosques no mapa de Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão, do ZEE-DF. 



MDE – FOLHA 18/42 

 

 
Figura 15: Visualização, em detalhe, do Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado  

com o Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão.  

Nota-se que o empreendimento se encontra principalmente na classe de risco Médio, seguida da 
classe de risco muito alto e com um trecho menor em risco Baixo. 

Finalmente, com relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo, 
o Empreendimento Vila dos Bosques está situado nas classes de Ausência de Cerrado e Risco Médio. 
Considerando a pressão da gleba pelas ocupações desordenadas e desmatamentos irregulares na região 
do Jardim Botânico a implantação do Empreendimento se mostra como uma solução para conservar a 
vegetação nativa existente, evitando, assim, a extensão da ocupação irregular e desordenada na região. 

A seguir, ilustra-se a situação do Empreendimento em relação ao Risco Ecológico de Perda de Áreas 
Remanescentes de Cerrado Nativo. 

 
Figura 16: Localização aproximada do empreendimento Vila dos Bosques no mapa de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de 

Cerrado Nativo, do ZEE-DF. 
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Figura 17: Visualização, em detalhe, do Empreendimento Vila dos Bosques compatibilizado  

com o Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo.  
Nota-se que o Empreendimento se encontra nas classes Ausência de Cerrado e Risco Médio. 

 

Verifica-se que o empreendimento se localiza predominantemente em situação de risco Médio 
quanto à Perda de Áreas Remanescentes do Cerrado Nativo. 

Vale ressaltar que está prevista a criação de uma RPPN e de faixas de Servidão Ambiental dentro 
dos lotes a serem criados pelo projeto urbanístico, dento da área de estudo, medida que virá a contribuir 
para a proteção da vegetação nativa existente e mitigação dos riscos ambientais acima relatados. 

 

8. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS  

8.1 Zoneamento em relação ao PDOT 

No macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal – PDOT (Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009), a Região do Jardim Botânico se 
insere na Zona Urbana de Uso Controlado II (ZUUC II), conforme Mapa 1A – Zoneamento (vide figura na 
próxima página). 

O art. 71° da LC 803/09 informa que a Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II tem por objetivo 
“compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação 
ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo com as seguintes diretrizes:  

I. permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica, com 

comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e 

comunitários inerentes à ocupação urbana, respeitadas as restrições de uso determinadas para 

o Setor Militar Complementar e o Setor de Múltiplas Atividades Norte;  

II. respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às Unidades de Conservação englobadas 

por essa zona e demais legislação pertinente; 

III.  regularizar o uso e a ocupação do solo dos assentamentos informais inseridos nessa zona, 

considerando-se a questão urbanística, ambiental, de salubridade ambiental, edilícia e 

fundiária; 

IV. qualificar e recuperar áreas degradadas ocupadas por assentamentos informais de modo a 

minimizar danos ambientais; 
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V. adotar medidas de controle ambiental voltadas para o entorno imediato das Unidades de 

Conservação de Proteção Integral e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico inseridas nessa 

zona, visando à manutenção de sua integridade ecológica; 

VI. adotar medidas de controle da propagação de doenças de veiculação por fatores ambientais.” 

 
Figura 19 – Área do empreendimento inserida no Mapa de zoneamento do território do Distrito Federal.  

Fonte: PDOT/2012, Anexo I – Mapa 1A - Zoneamento do Distrito Federal, página 6. (editado). 

Segundo o Mapa 5 – Densidade Demográfica do PDOT/09 a poligonal do Projeto Vila dos Bosques 
está integralmente inserida em área de Baixa Densidade Demográfica, conforme pode ser visto na 
imagem transcrita abaixo. 

De acordo com o art. 39° da LC n°803/09, “considera-se como densidade demográfica ou 
populacional o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total das porções 
territoriais”. Para a área de trabalho a densidade é baixa, cujos valores de referência são 15 (quinze) até 
50 (cinquenta) habitantes por hectare. 
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Figura 20 – Área do projeto inserida no Mapa de densidade demográfica do território do Distrito Federal.  

Fonte: PDOT/2012, Anexo III – Mapa 5 – Densidades Demográficas, página 17. (editado). 

8.2. Diretrizes Urbanísticas - DIUR 06/2014 e DIUR 01/2019. 

As Diretrizes Urbanísticas inicialmente elaboradas para a região em comento foram denominadas 
de DIUR 06/2014 e foram aprovadas por meio da portaria n° 85, de 18 de dezembro de 2014. 

Foi feita atualização da referida DIUR 06/2014 por meio da Portaria nº27, de 1º de abril de 
2019. No corpo das Diretrizes é informado que as alterações da DIUR 01/2019 em relação 
à DIUR-06/2014 “referem-se à implementação de novas legislações e às atualizações constantes 
nas legislações ambientais e do sistema viário” na formatação das “representações cartográficas 
(mapas), nas figuras constantes no documento e na nomenclatura dos Órgãos Públicos (em função 
da mudança na estrutura do Governo do Distrito Federal”.  

É informado ainda que “o conteúdo restante da DIUR-01/2019 se manteve inalterado em relação 
à DIUR-06/2014”. 

O mapa, transcrito na figura abaixo, apresenta a poligonal da área abrangida pela DIUR 01/2019, 
cujo objetivo é “orientar a ação pública e dos empreendedores privados no uso e ocupação urbana do 
solo da área”, ou seja, da região abrangida. 

O planejamento realizado pela SEDUH envolve uma “porção do territorial de 13.167,07ha da 
Macrozona Urbana que se estende da Estrada Parque Contorno DF-001, a oeste, até a Área de Proteção 
de Manancial – APM do São Bartolomeu, a leste; e da DF-463, ao sul, até a DF-250, ao norte”. 
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Figura 21 – Área de abrangência da DIUR 01/2019. 
Fonte: Figura 1 da DIUR 01/2019, página 2. Imagem sem escala 

Os mapas constantes da figura 22 abaixo apresentam o planejamento do sistema viário que 
estrutura a circulação na poligonal de abrangência da DIUR 01/2019.  

A DF-001 permanece como uma via expressa de circulação rápida cuja função é conectar a área 
com as diversas Regiões Administrativas do DF e com as cidades do Goiás situadas ao sul do Distrito 
Federal (por meio da DF140).  

As Diretrizes Urbanísticas propõem uma malha de vias (algumas já existentes), paralelas e 
perpendiculares à DF-001, cuja função é estruturar uma rede de conexão entre os diversos trechos que 
configuram a Região. 

As vias hierarquizadas são denominadas de: Circulação Expressa (DF-001); Vias de Circulação (a 
maioria das vias); e Vias de Atividades (que confirma o anel de atividades, já proposto pelo PDOT). São 
apresentados, também, os corredores de transporte coletivo. 

Com relação à poligonal do Empreendimento Vila dos Bosques, é cortada no sentido leste / oeste 
por uma das Vias de Circulação que conecta diretamente a DF-001 com a Estrada do Sol e a Cidade de 
São Sebastião. O referido eixo de circulação se conecta à DF-001 em dois pontos. Esse eixo é um corredor 
de transporte coletivo que liga a cidade de São Sebastião ao Plano Piloto. É proposto também um eixo 
(norte/sul) de conexão da Estrada do Sol com a via que dá acesso ao Condomínio Solar da Serra. 
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Figura 22– Sistema Viário proposto na região de abrangência da DIUR 01/2019.  

Fonte: Mapa 1 da DIUR01/2019, página 12 e Mapa 2 da DIUR01/2019, página 14 Editado. Imagem sem escala 

O mapa constante da figura 23 abaixo apresenta o Zoneamento dos Usos do Solo para a Região de 
Planejamento da DIUR 01/2019. As áreas ocupáveis estão distribuídas em três Zonas de ocupação 
(denominadas de Zonas A, B e C), mais Zonas de Centralidade e, também, nos trechos já ocupados por 
Parcelamentos Registrados. 



MDE – FOLHA 24/42 

 

 
Figura 23 –Zoneamento dos Usos do Solo para a Região de Planejamento da DIUR 01/2019 

Fonte: Mapa 4 da DIUR01/2019, página 26 Editado. Imagem sem escala 

Os Usos possíveis em cada uma dessas zonas estão especificados em tabelas, conforme figura 24 
abaixo. À cada Zona (A, B e C), e ao longo das Vias principais, estão associados Usos / Atividades 
Admitidos e Diretrizes Específicas a serem cumpridos pelo Plano de Uso e Ocupação do Solo / Projeto 
de Urbanismo proposto. Vale esclarecer que, segundo a DIUR 01/2019, “admite-se a possibilidade de 
que outras centralidades sejam propostas nos projetos dos novos parcelamentos urbanos na região, 
desde que estejam localizadas em articulação com o sistema viário estruturante definidos” nas diretrizes 
urbanísticas. 

O empreendimento Vila dos Bosques encontra-se inserido, principalmente, na Zona B da DIUR 
01/2019. Alguns trechos da gleba, porém, são classificados como Zona Verde e serão devidamente 
preservados conforme exige a legislação, seja na forma de Área de Proteção Permanente - APP ou de 
Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN. É prevista no empreendimento a passagem de uma 
Via de Circulação com corredor de transporte Público que poderá ajudar a configura uma área de 
centralidade. 

A tabela reproduzida a seguir apresenta as diretrizes para a Zona B da DIUR 01/2019, dentre as 
quais destaca-se, em consonância com a legislação ambiental, que 50% da gleba parcelada deve ser 
mantida como área de solo não impermeabilizado, sendo que, deste total, 80% deve ser de vegetação 
de cerrado, existente ou recuperada, destinada à conservação e à preservação.  
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Figura 24– Tabela de usos e diretrizes para a Zona B da Região de Planejamento da DIUR 01/2019. 

Fonte: Tabela da DIUR 01/2019, página 32. 

No empreendimento Vila dos Bosques estão presentes apenas os usos RO 1,  CSIIR 2 NO, CSII 1, 
CSII 2 e INST EP, conforme descrito no Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e de Área Públicas deste 
MDE. 

O item 3.2.2. da DIUR 01/2019, que trata dos Parâmetros para os Lotes, em sua Tabela V (figura 
abaixo) apresenta os Parâmetros de Ocupação do Solo dos Lotes. São informados, para cada tipo de uso 
e para cada zona, os coeficientes de aproveitamento (básico e máximo) número máximo de pavimentos, 
altura das edificações e a taxa de permeabilidade mínima, conforme tabela abaixo. 
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Figura 25 – Tabela com parâmetros de ocupação dos lotes para cada uma das zonas de planejamento da região.  
Fonte: DIUR 01/2019, página 45. 

A figura abaixo apresenta os trechos da poligonal de projeto cuja cota topográfica está acima de 
980 metros de altura. 
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Figura 26 – Áreas da poligonal de projeto cujas cotas topográficas estão acima de 980 metros. Fonte: Própria. 

8.3. Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE 43/2020 

Foram emitidas pela SEDUH as Diretrizes Urbanísticas Específicas de Parcelamento do Solo 
Urbano aplicáveis à gleba denominada Vila dos Bosques, no âmbito do Processo n°00390-

00008182/2020-54. As Diretrizes Urbanísticas Específicas são, oficialmente, denominadas de DIUPE 
43/2020 e encontram-se disponíveis no website da SEDUH em: http://www.seduh.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2017/11/DIUPE-43_2020-Quinhao-16-Fazenda-Taboquinha-Regiao-Administrativa-de-Jardim-
Botanico_RA-XXVII.pdf 

Quanto à compatibilização com outros normativos urbanísticos, a DIUPE 43/2020 informa que: 

a) o Zoneamento do PDOT/2009 classifica a gleba como inserida em uma Zona Urbana de Uso 

Controlado II;  

b) o Zoneamento da DIUR 01/2019 classifica a gleba como Zona B e Zona Verde,  

c) a gleba se insere na APA da Bacia do São Bartolomeu, cujo rezoneamento classifica a gleba como 

ZOEIA – Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental, ZCVS-Zona de Conservação da Vida Silvestre. 

A DIUPE 43/2020 detalha a DIUR 01/2019 no que diz respeito a aspectos como estruturação do 
sistema viário, zoneamento de uso e ocupação do solo e percentuais de áreas públicas. 

 

8.3.1 Sistema viário e circulação 

Para o sistema de circulação do empreendimento A DIUPE 43/2020 define a estrutura e hierarquia 
mostradas esquematicamente na figura abaixo.  

Na proposta da SEDUH a poligonal da área de estudo é cruzada por uma via de circulação e é 
margeada por outras vias que são classificadas como de circulação e de vizinhança 1 e 2. Segundo a 
DIUPE “as Vias de Circulação visam promover ligações internas e de articulação dos diversos 
parcelamentos existentes e a serem implantados na região, de modo a possibilitar alternativas de 
deslocamento para a população residente e conectividades aos pontos de centralidade (subcentros 
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locais)”. Na DIUPE 43/2020 também é informado que “esse desenho é indicativo e poderá sofrer ajustes 
na elaboração do Projeto de Urbanismo desde que garantidas suas continuidades”. 

Figura 27 – Mapa de diretrizes para o sistema viário do parcelamento Vila dos Bosques. Fonte: DIUPE 43/2020, p.8. 

 

8.3.2 Áreas públicas 

Na DIUPE 43/2020 é estabelecido que: a) o percentual de áreas públicas deve ser calculado 
considerando a área passível de parcelamento da Gleba; b) o percentual mínimo de área pública a ser 
aplicado na região Sul-Sudeste é de 15% (não computada área destinada do sistema a viário); c) os 15% 
da área pública em questão deverão ser destinados à criação de EPC, ELUP e EPU, de uso e domínio 
público, e deverão ser integrados ao tecido urbano por meio de calçada, via, ciclovia e transporte 
coletivo, de forma a favorecer o acesso da população a essas áreas; d) não poderão constituir ELUP as 
nesgas de terra onde não se possa inscrever um círculo com raio mínimo de 10 metros; e) não serão 
computadas áreas públicas localizadas em área interna aos parcelamentos caracterizados como 
condomínios urbanísticos; f) no cálculo da área reservada à ELUP e EPC, não foi computada APP, faixa 
de domínio das rodovias e redes de infraestrutura. 

8.3.3 Parâmetros de uso e ocupação dos lotes 

A Tabela 1 da DIUPE 43/2020, reproduzida abaixo, informa os parâmetros de ocupação para as categorias 
de usos dos solo permitidas no parcelamento Vila dos Bosques. Verifica-se que esses parâmetros não 
diferem daqueles previstos na DIUR 01/2019. 
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Figura 28 – Tabela de parâmetros de ocupação permitidos para os lotes do parcelamento Vila dos Bosques.  

Fonte: DIUPE 43/2020, p.10. 

9. PROPOSIÇÕES  

A proposta de parcelamento do empreendimento Vila dos Bosques está estruturada de forma a 
atender todos os parâmetros urbanísticos elencados anteriormente, principalmente aqueles constantes 
das Diretrizes Urbanísticas e do PDOT.  

A localização da poligonal de trabalho, situada no trecho central da Região do Jardim Botânico, 
possibilita à Gleba contribuir de maneira efetiva para a costura do tecido urbano e para a melhoria da 
qualidade do espaço no local, atendendo aos objetivos do planejamento da SEDUH. Assim, as soluções 
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adotadas no projeto têm por base uma concepção espacial mais ampla, que ultrapassa os limites da 
poligonal de trabalho e abrangem o Jardim Botânico como um todo. 

9.1 Sistema Viário 

O sistema viário concebido tem por base: a) a proposta constante das Diretrizes Urbanísticas DIUR 
01/2019 e Diretrizes Específicas – DIUPE 43/2020, que estabelece uma malha urbana de circulação de 
veículos e pessoas que possibilita uma melhor integração do tecido urbano da área, conforme pode ser 
visto na imagem abaixo; b) a Nota Técnica n°02/2015 DAUeb/SUAT – Diretrizes para o Sistema Viário – 
Novos Parcelamentos, de 01 de outubro de 2015, que trata sobre a “classificação das vias de acordo 
com o contexto urbano e definição de diretrizes gerais para planejamento do sistema viário em novos 
projetos de parcelamento do solo para fins urbanos”. O objetivo central é facilitar as condições de 
acesso, de mobilidade urbana, e de infraestrutura de transporte coletivo na região como um todo. 

O Sistema Viário do Projeto Vila dos Bosques está integralmente compatibilizado com os Projetos 
Urbanísticos denominados Jardim Botânico - Etapa IV, situado na mesma  RA XXVII - Jardim Botânico, 
cujo Processo de Regularização é n°111.002.020/2011, composto pelas URB - RP 052/11 e MDE – RP-
052/11 e Quinhâo 16 da Fazenda Taboquinha, composto pelas URB 109/19 e MDE 109/19 e, também, 
URB 110/19 e MDE 110/19, aprovados pelo Decreto n°41.444, de 10 de novembro de 2020. 

A concepção geral do sistema viário tem como elemento principal o eixo viário de ligação entre a 
DF-001, situado a noroeste da área de projeto, e a Estrada do Sol, situada a sudeste, conforme pode ser 
visto na figura abaixo. No planejamento da DIUR o eixo principal é classificado como via de circulação e, 
no projeto, assume o papel de via “arterial” no sistema. Tem por objetivo melhorar as condições de 
mobilidade na área por meio de uma infraestrutura que possibilite o deslocamento de veículos, 
transporte coletivo, ciclistas e pedestre ao longo de todo o trecho da via.  

Também são propostos outros conectores viários complementares ao eixo principal. São 
denominados de vias de circulação de vizinhança 1 e 2.  

  
Figura 29 – Diagrama Conceitual do sistema viário proposto para a região / área de trabalho. Fonte: Própria 
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Internamente à poligonal de projeto, a proposta do sistema viário segue integralmente os 
princípios da concepção geral e apresenta as soluções geométricas de desenho que possibilitam a 
implantação das respectivas vias de forma a atender aos objetivos elencados acima.  

A figura abaixo apresenta a proposta do sistema viário para a Gleba. Pode ser observada a 
proposição de uma via de circulação cuja função é ser o principal acesso ao empreendimento e 
possibilita a ligação da área com a via DF-001, situada à oeste da poligonal de trabalho. 

 
Figura 30 – Proposta do sistema viário para a área de trabalho. Fonte: Própria 

 

A via de circulação assume o papel de principal via de deslocamento de pessoas e veículos do 
parcelamento (arterial). Se conecta, na sua extremidade noroeste, com a via de acesso principal do 
projeto de regularização do parcelamento denominado Solar de Brasília. 

Em função do relevo característico da poligonal de projeto, a via de circulação contorna as áreas 
com declividades elevadas de modo que a rampa resultante permaneça sempre com inclinação abaixo 
de 10%, facilitando a circulação dos veículos de transporte coletivo e de coleta de lixo. Assim, a via de 
circulação segue no sentido noroeste – sudeste até o limite da poligonal, conforme pode ser visto na 
mesma figura abaixo. O traçado proposto para a via de circulação possibilita que no futuro seja feita a 
conexão desta com a via Estrada do Sol, atendendo ao que determina as Diretrizes Urbanísticas 
Específicas – DIUPE. 

Em parte do trecho da via de circulação que dá acesso aos lotes cujas atividades são comerciais e 
de serviços (principalmente ao longo do trecho central do parcelamento denominado Quinhão 16 da 
Fazenda Taboquinha), o seu traçado ocorre na forma de um binário. Tal solução objetiva, 
principalmente, facilitar a circulação de pedestres e promover uma maior interação entre as áreas 
públicas e privadas no local.  

É proposta, também, 1 via de circulação de vizinhança do tipo 1, cuja função é distribuir o fluxo 
oriundo da vias hierarquicamente mais importantes do sistema, proporcionando acesso aos lotes e 
edificações no interior do parcelamento. Têm por atribuição promover a conectividade interna da Gleba 
e dar capilaridade ao sistema. Da mesma forma que na via de circulação, em função do relevo 
característico da poligonal de projeto, a via de circulação de vizinhança do tipo 1 contorna as áreas com 
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declividades elevadas de modo que a rampa resultante permaneça sempre que possivel com inclinação 
abaixo de 10%, facilitando a circulação dos veículos de transporte coletivo e de coleta de lixo. 

É criada 1 via de circulação de vizinhança do tipo 2 cuja função é dar acesso as edificações dos 
lotes cujos usos são residenciais unifamiliares situados em locais segregados em relação ao sistema. 

Importante destacar que tanto a Avenida Jardim Botânico quanto a Rua C, fazem parte do sistema 
viário dos projetos de urbanismo do empreendimento denominado Quinhão 16, já citados. Dessa forma, 
essas vias já foram objeto de licenciamento urbanístico e ambiental no processo daquele parcelamento, 
consubstanciado nos projetos URB 109/19 e URB 110/19. 

Dentro dos limites da poligonal de projeto a via de circulação apresenta duas configurações 
distintas, a depender do trecho aonde está inserida.  

Uma configuração é marcada por pista dupla, com duas faixas de rolamento de veículos de cada 
lado, com canteiro central, calçada para pedestres dos dois lados da via e mais ciclovia em uma das 
laterais, conforme demonstra a figura abaixo. As dimensões desse trecho da via de circulação perfazem 
25,1 metros de largura no total. As dimensões compactas ocorrem em função da via ser implantada em 
área de declividade e com vegetação preservada. Tal solução minimiza, assim, a necessidade de taludes 
de corte e aterro dos dois lados da via e, consequentemente, reduz o impacto da sua implantação sobre 
a vegetação já existente no trecho.  

 
Figura 31 – Perfil da Via de Circulação – trechos em pista dupla. Fonte: Própria 

 

Outra configuração da via de circulação é marcada por binário, com cada trecho dele contendo 
duas faixas de rolamento de veículos, calçada para pedestres dos dois lados da via e mais ciclovia em 
uma das laterais, conforme demonstra a figura a seguir. O trecho em binário ocorre, principalmente, na 
poligonal da Gleba do empreendimento denominado Quinhão 16 da Fazenda Taboquinha, que faz limite 
com a Gleba do Projeto aqui apresentado. As dimensões desse trecho da via de circulação somam 16,1 
metros de largura em cada lado do binário. As dimensões compactas ocorrem em função da via ser 
ladeada por lotes cujos usos são CSII2 e cujas edificações serão, preferencialmente, executadas com 
galerias de circulação de pedestre junto à via, sem afastamento frontal. Tal solução amplia a área de 
circulação de pedestres junto das edificações com soluções de fachadas ativas. 
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Figura 32 – Perfil da Via de Circulação – trechos em binário. Fonte: Própria 

 

O perfil mínimo da via de circulação de vizinhança do tipo 1 é apresentado na figura a seguir. A via 
apresenta configuração marcada por pista simples, com uma faixa de rolamento de veículos de cada 
lado e calçada para pedestres dos dois lados da via. Será implantada ciclovia em uma das laterais. As 
dimensões desse trecho da via de circulação somam 12 metros de largura no total nos trechos sem 
ciclovia e 16,1 metros nos trechos com ciclovia. 

 
Figura 33– Perfil da Via de Circulação de Vizinhança do Tipo 2. Fonte: Própria 

 

O perfil da via de circulação de vizinhança do tipo 2 é apresentado na próxima figura. A via 
apresenta configuração marcada por pista simples, com uma faixa de rolamento de veículos de cada 
lado e calçada para pedestres dos dois lados da via. As dimensões desse trecho da via de circulação 
perfazem 11,2 metros de largura no total. 
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Figura 34– Perfil da Via de Circulação de Vizinhança do Tipo 2. Fonte: Própria 

 

Todas as faixas de pedestre ocorrem, sempre que possível, na forma de “traffic calming”, com a 
pavimentação elevada e implantada na mesma altura da calçada. Não é necessário assim a instalação 
de rampa para o acesso de pessoas com necessidades especiais à referida faixa de travessia de 
pedestres, dado o fato de que não há alteração de nível entre os pisos. 

A próxima figura mostra esquematicamente o sistema de ciclovias para o projeto. Está integrado 
ao sistema já proposto para a região, em especial aquelas planejadas no Projeto Urbanístico da Etapa IV 
do Setor Habitacional Jardim Botânico e do Quinhão 16 da Fazenda Taboquinha. Ao longo de todo o 
sistema de circulação as vias classificadas como de circulação e de circulação de vizinhança do tipo 1 
têm, em uma de suas laterais, espaço destinado à circulação de ciclistas na forma de uma ciclovia cujas 
características permitem fluxo bidirecional ao longo de todo o sistema. 
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Figura 35 – Proposta do sistema de ciclovias para a área de trabalho. Fonte: Própria 

9.2 Usos e Atividades 

A concepção dos usos e ocupações dos lotes propostos no parcelamento da Gleba está 
diretamente vinculada à hierarquia viária, descrita no item anterior. Como já relatado, o projeto em tela 
foi concebido tendo por base a proposta constante das Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE 
43/2020, que possibilita a diversidade de usos do solo na área. O foco central é facilitar as condições de 
acesso e mobilidade entre as atividades urbanas, melhorar as relações de custo/benefício dos 
investimentos em infraestrutura urbana e, também, promover atividades que gerem emprego e renda 
nas próprias Regiões Administrativas. 

O parcelamento da Gleba é proposto tendo por princípio básico a diversidade de atividades 
urbanas por meio da criação de lotes com atividades residencial, comercial, institucional e de 
equipamentos públicos convivendo nos mesmos lugares, evitando assim a setorização. Os lotes 
parcelados têm, assim, uso RO 1, CSII 1, CSII 2, CSIIR 1 NO, CSIIR 2 NO e Inst EP, conforme figura 40 
abaixo. Tal solução espacial contribui positivamente para a autonomia da Região do Jardim Botânico, 
reduzindo a dependência em relação ao Plano Piloto e a outras Regiões Administrativas. 

Na via de circulação e no local de cruzamento entre a via de circulação e as via de circulação de 
vizinhança do tipo 1 são criados núcleos de centralidade com atividades complementares entre si com 
lotes cujos usos são CSII 2 e CSII 1. O objetivo é atender as necessidades das pessoas que moram e 
circulam na região como um todo (hoje e no futuro). 

Nas vias de circulação de vizinhança do tipo 1 os lotes lindeiros têm atividades que atendem um 
público mais amplo, em especial os usos CSII 1, CSIIR 1 NO e CSIIR 2 NO.  

Os lotes destinados às atividades predominantemente residenciais unifamiliares (RO 1) têm suas 
testadas voltadas para a via de circulação de vizinhança do tipo 2, ficando mais protegidos do fluxo 
elevado de veículos e com melhores condições de conforto acústicos das residências. 
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Figura 36 – Proposta do uso e ocupação dos lotes para a área de trabalho. Fonte: Própria 

 
O parcelamento da Gleba é composto por 02 lotes de uso CSII-1, com áreas de 2.119,825m2 e 

3.032,808m2, 03 lotes CSII 2 com áreas variando de 4.020,954m2 a 4.373,574m2, 04 lote de uso CSIIR-
2 NO, com áreas variando de 5.383,292m2 a 11.588,054m2 e 21 lotes de uso RO-1 com áreas variando 
entre 360,000m2 e 539,220m2. Tem, também, 01 lote destinado ao uso Inst-EP (Equipamento Público), 
com áreas de 4.939,752m2. 

A classificação dos usos foi definida de acordo com a tabela padrão para classificação de usos e 
atividades para o Distrito Federal, aprovada pelo Decreto no 37.966/2017 e com o Decreto n°948/2019 
– LUOS-DF. 

Os parâmetros de uso e de ocupação dos lotes estão definidos na NGB XXX/20  e seguem 
integralmente o que determinam as diretrizes urbanísticas DIUR 01/2019, a DIUPE 43/2020 e as 
disposições da Lei Complementar nº 948 de 16 de janeiro de 2017 (LUOS-DF). 

Não há necessidade de proposição de Projetos Urbanisticos com Diretrizes Especiais de Unidades 
Autônomas  - PDEU nos lotes cujos usos são CSIIR 1 NO e CSIIR 2 NO. 

9.3 Densidade 

Foi considerado, para o cálculo da densidade, a média de 3,3 moradores por domícilio, de 
acordo com o índice IBGE 2010 para o Distrito Federal. 

Tendo em vista a área total da gleba de 141.079,00 m2, o número de domicílios de 213 
unidades, estima-se a densidade média de 50,00 hab/ha, calculada conforme tabela a seguir: 

Tabela 1: Cálculo de densidade 

USO NO DE LOTES NO. DE DOMICÍLIOS POPULAÇÃO 

RO1 21 21 69 

CSIIR 2 NO 4 293 966 

TOTAL 25 314 1.035 

População =  314 domicílios x 3,3 hab 
Densidade = 1035 hab / 20,70 ha = 50 hab/ha 
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9.4.  Proporcionalidade de EPC/EPU E ELUP 

A DIUPE 43/2020 estabelece em seu item 6 que o percentual de áreas públicas destinadas aos 
espaços livres de uso público – ELUP e equipamentos públicos – EPC e EPU deve somar, no mínimo, 
15% da área passível de parcelamento da gleba, sendo exigido 5% para EPC e 10% para ELUP.  

No empreendimento Vila dos Bosques são destinadas 04 áreas para os espaços livres de uso 
público - ELUP que ao todo perfazem 1,1727 hectares e correspondem a 10,58% da área parcelável. 
Proporcionalmente, a maior concentração de áreas públicas na forma de ELUP se justifica em função 
da preservação da maior quantidade possível de área com cobertura vegetal natural na poligonal. 
As áreas destinadas aos ELUPs estão localizadas nas áreas próximas às APPs de córrego de forma a 
ampliar as faixas dos conectores verdes. 

É destinado 01 lote para o uso Inst-EP (Equipamento Público), com uso de equipamento 
público urbano – EPU, cuja área tem 4.939,752m2  

Assim o somatório total das áreas públicas (ELUP + EPC + EPU) para a Gleba do 
empreendimento Vila dos Bosques somam 1,667 hectares, correspondendo a 15,03% da área 
parcelável, atendendo assim ao que determina as Diretrizes Urbanísticas e a legislação urbanística 
vigente, em especial o estabelecido e regulado pela LC n° 803/2009 (PDOT- DF), com as alterações 
introduzidas pela LC 854/2012. 

Tabela 2: Cálculo para equipamentos Públicos do Parcelamento 

 

9.5.  Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN 

Será criada uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN dentro do perímetro de 
parcelamento do solo, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, regulamentado pelo Decreto nº 5.746, de 5 
de abril de 2006. A poligonal da RPPN, e suas respectivas coordenadas, constam das plantas do projeto 
de parcelamento do qual este MDE é parte integrante. 

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 abrangerá a totalidade da área que constitui a Zona de Conservação da Vida Silvestre – 
ZCVS do zoneamento da Área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu (Lei nº 
5.344, de 19 de maio de 2014), bem como trechos com declividades a partir de 30%. A área que será 
destinada a RPPN é parte integrante do Projeto Urbanístico da Gleba denominda Vila dos Bosques e será 
considerada no cálculo das áreas para fins do parcelamento do solo, mas permanecerá fora da poligonal 
de projeto para fins de registro imobiliário, tendo em vista ser condição necessária à criação da RPPN a 
existência de uma matrícula imobiliária própria, com destinação rural, na qual será averbado o gravame 
com caráter de perpetuidade.  

A RPPN abrange uma área de 9,5252 hectares, que corresponde a 45,99% da poligonal da Gleba. 
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Figura 37 – Poligonal da RPPN- Reserva Particular do Patrimônio Natural. Fonte: Própria 

Deverá ser elaborado um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão, constituído por um 
documento técnico mediante o qual se estabelecerá o zoneamento da RPPN e as normas que devem 
presidir o uso dessa área e o manejo dos recursos naturais. O Plano de Manejo deverá abranger toda a 
futura Unidade de Conservação, os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover 
sua integração à vida econômica social das comunidades vizinhas.  

O Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da RPPN deverá respeitar o zoneamento 
estabelecido para a APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, especialmente a ZCVC, resguardados os 
critérios para implantação de infraestrutura obrigatória para o parcelamento e futuras infraestruturas 
necessárias para o desenvolvimento sustentável da região. 

Algumas das áreas detinadas as ELUPs serão em parte configuradas por uma faixa de servidão 
ambiental. O objetivo é garantir, também, a preservação da cobertura vegetal existente no lugar. Tal 
solução possibilita ampliar o percentual de área da poligonal de projeto que mantem o meio ambiente 
em sua feição natural, contribuindo para expandir os corredores ecológicos, integrar fisicamente as área 
da RPPN e reforçar o caráter ecológico do parcelamento.  

Vale esclarecer que são destinadas, também, áreas nas ELUPS para a implantação dos 
equipamentos e mobiliários urbanos necessários às atividades de lazer, prática de esporte e 
contemplação, que atendem a função original desses espaços na trama urbana. Os espaços para as 
atividades de lazer e contemplação nas ELUPs estão situados próximos das vias de circulação de pessoas, 
ciclistas e veículos de modo a facilitar os acessos dos usuários aos locais. 

É indicado que as faixas de servidão nas ELUPs sejam abrangidas pelo Plano de Manejo ou de 
Proteção e Gestão da RPPN visto que as áreas são fisicamente contíguas e devem obedecer a regras 
similares de preservação, conservação e manejo dos seus recursos naturais. 

As Poligonais das faixas de servidão ambiental em ELUP e em lotes, com suas respectivas áreas e 
quadros de caminhamento do perímetro, serão apresentados em Planta Detalhe do Projeto de 
Urbanismo do parcelamento ora proposto. 
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9.6 Endereçamento 

O sistema de endereçamento do parcelamento denominado Vila dos Bosques adota a solução que 
determina um nome para cada via de circulação e um número para cada lote situado às margens das 
referidas vias e está representado no Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias – QDUI (ANEXO 
I) e no Projeto de Urbanismo – URB. 

A via arterial é denominada de “Avenida” e recebe o nome de “Jardim Botânico”. A via de 
circulação de vizinhança do tipo 1 recebe a denominação de “Rua” e o nome provisório é uma letra 
alfabética “C”. O mesmo ocorre com a via de circulação de vizinhança do tipo 2, que recebe a 
denominação de “Rua” e o nome provisório é uma letra alfabética “C1”. No futuro as letras que 
denominam as vias deverão ser substituídas por um nome definitivo para cada uma delas 

A sequência de numeração dos lotes adota o princípio de ordem crescente, sempre a partir do 
oeste em direção ao leste ou a partir do norte em direção ao sul, com os números ímpares destinados 
aos lotes situados à direita da via e os números pares destinados ao lotes situados à esquerda da mesma 
via. A sequência numérica em cada uma das vias começa com o número “1” e para cada lote 
subsequente é acrescido uma unidade.  

 
Figura 38 – Proposta do sistema endereçamento . Fonte: Própria 
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10. QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E DE ÁREAS PÚBLICAS:  

Tabela 3. Quadro de áreas do parcelamento Vila dos Bosques 

ÁREAS CONSIDERADAS Área (m2) Percentuais (%) 

i. Área Total da Poligonal de Projeto 207.103,000 100,00% 

ii. Área Não Passível de Parcelamento 96.210,478 46,46% 

a. RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 95.252,760 45,99% 

b. Área de Preservação –  APP + Área Verde 957,718 0,46% 

iii. Área Passível de parcelamento: i - (ii a + ii b) 110.892,522 53,54% 

Tabela 4. Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas do parcelamento Vila dos Bosques 

DESTINAÇÃO  Lotes (unid.) Área (m2) Percentuais (%) 

Áreas Passíveis de Parcelamento 110.892,522 100,00% 

1. Unidade imobiliárias 

a. RO 1 21 7.759,452 7,00% 

b. CSII 1 2 5.512,633 4,65% 

c. CSII 2 3 12.395,153 11.18% 

d. CSIIR 2 NO 4 33.713,697 30,40% 

e. Inst EP 1 4.939,752 4,45% 

TOTAL 31 63.960,687 57,68% 

2. Espaços Livres de Uso Público - ELUP 11.727,509 10,58% 

3. Sistemas de Circulação 35.204,326 31.75% 

4. Áreas Verdes 0 0% 

Total   46.931,835 42,32% 

Área Pública (1): 1d +2 16.667,261 15,03% 

Área Pública (1): 1d+2+3+4 51.871,587 46,78% 

 
Tabela 5. Quadro de permeabilidade do parcelamento Vila dos Bosques 

ÁREAS PERMEÁVEIS CONSIDERADAS Área (m2) Percentuais (%) 

i. Área Total da Poligonal de Projeto 207103,000 100,00% 

a. RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 95.252,760 45,99% 

b. Área de Preservação – APP / Área Verde /  
Faixa de Proteção de Grota 

957,718 0,46% 

c. Inst-EP/EPU 4.939,752 2,39% 

d. ELUP 11.727,509 5,66% 

e. Área Permeável em Lotes 9.594,103 4,63% 

iii. Área Permeável do Parcelamento 122.471,842 59,14% 
(*) Para esta definição, considerar no cálculo de permeabilidade dos lotes, o somatório mínimo: % permeabilidade + %ocupação + 10% (ex.:calçadas do 

entorno da edificação e acessos, etc.) = 100% 
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11. QUADRO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E 
URBANOS: 

O parcelamento propõe a criação de um lote destinado a Equipamento Público, destinado a 
dispositivo de amortecimento do sistema de drenagem. 

QUADRO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE EQUIPAMENTO 

Equipamento Tipo (Uso) Endereço Área (m2)  Orgão 

Drenagem –  EPU Av. Jardim Botânico nº18 
 

4.939,752 
 

4,45% 
 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os parâmetros urbanísticos constantes deste MDE são complementados pelo Código de 
Edificações do Distrito Federal aprovado pela Lei nº. 6138/2018, regulamentada pelo Decreto Distrital 
no. 39.272/2018 e pela Lei Complementar n° 968 de 16 de janeiro de 2019. 

Casos omissos e exceções serão tratados pelo órgão Gestor de Planejamento Urbano no qual se 
insere o parcelamento. 

As edificações já existentes, além de ser obrigatório o atendimento dos parâmetros estabelecidos 
neste MDE, deverão apresentar Laudos Técnicos que assegurem a integridade e segurança das 
construções. 
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13. EQUIPE TÉCNICA 
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APRESENTAÇÃO 
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de Água do empreendimento Vila dos Bosques, sendo elaborado conforme critérios e 
parâmetros recomendados pela Caesb por meio do Termo de Viabilidade de 
Atendimento (TVA) nº 20/138 (PROCESSO SEI nº 00390.0000.6681/2020-15/ 
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solicitação de viabilidade da Aria Empreendimentos Sustentáveis, contratada para 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as recomendações e outras 
Normas pertinentes da Caesb (Codificação, Projetos, Cadastramento, Apresentação 
de Documentos Técnicos entre outras), a norma da Caesb ND.SEP-015, que 
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1. INTRODUÇÃO 
O Estudo de Concepção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) compreende a 
análise de alternativas de disponibilidade hídrica em mananciais e unidades 
operacionais com a população estimada e demais consumos previstos.  

Ela deve ser realizada na fase inicial de projeto, devendo abranger um conglomerado 
de estudos, cujos conteúdos, aliados as diretrizes e parâmetros de projeto, 
proporcionarão a escolha da melhor alternativa técnica e econômica. 

Em áreas já urbanizadas deve-se identificar a situação de sistemas de abastecimento 
de água em operação, bem como uma caracterização e da estrutura física existente 
na área de estudo ou próxima dela, a fim de verificar a possibilidade de atendimento 
de novos empreendimentos, minimizando custos com implantação e operação de 
novos sistemas. 

No intuito de caracterizar o SAA público existente no local, foram realizadas visitas 
técnicas na área de estudo, bem como o envio de Carta-Consulta à Companhia de 
Saneamento do Distrito Federal (CAESB), solicitando informações sobre a existência 
de interferências de redes existentes ou projetadas na área e indagando a 
possibilidade de atendimento do empreendimento. 

Em resposta, por meio do Termo de Viabilidade Técnica – TVT nº 20/138 
(PROCESSO SEI nº 00390.0000.6681/2020-15), a CAESB informou que não existe 
rede pública implantada ou projetada a curto e médio para atendimento do 
empreendimento, devendo o empreendedor optar por solução independente de 
abastecimento ou por sistemas conjuntos com outros empreendimentos locais. 

Nesse sentido, a seguir é apresentado o Estudo de Concepção para o Sistema de 
Abastecimento de Água do empreendimento Vila dos Bosques, localizado no Quinhão 
16 da antiga fazenda Taboquinha. 

O presente estudo seguiu as recomendações normativas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, como também as prerrogativas e diretrizes usuais 
estabelecidas pela CAESB e boas práticas de engenharia. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1. Características Físicas 

O empreendimento em questão, denominado Vila dos Bosques, está localizado na 
Região Administrativa do Jardim Botânico, inserido na poligonal do Quinhão 16 da 
antiga Fazenda Taboquinha, na região central do Distrito Federal. Sua principal via de 
acesso será a Avenida Jardim Botânico que ainda será construída (Figura 2.1). 

Localizado a cerca de 14 km da Rodoviária do Plano Piloto, o empreendimento está 
inserido numa área para qual estão projetados diversos empreendimentos, incluindo 
o Quinhão 16, que contemplará em final de plano uma população aproximada de 
12.501 pessoas, além de lotes destinados a diversos tipos de comércio. 
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Figura 2.1: Localização do Empreendimento 

A Gleba do empreendimento está registrada no Cartório do 2º Ofício do Registro de 
Imóveis de Brasília, sendo composta pelas matrículas nº 163.271, n° 162.527, n° 
26.492, n° 15.820 e n° 15.826 com área total de 207,077 m², que correspondem a 
20,7103 hectares. 

O curso hídrico mais próximo do empreendimento é denominado Córrego Forquilha 
da Taboca, afluente da margem direita do Ribeirão Taboca, ribeirão este principal 
curso presente na Unidade Hidrográfica Ribeirão Taboca. Além disso, o 
empreendimento está situado na Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu e este por 
sua vez na Região Hidrográfica do Paraná (Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Mapa Hidrográfico da área de estudo 

A área do empreendimento está totalmente inserida sobre um tipo de unidades 
geológica, a qual pertence ao Grupo Canastra de rochas, rochas matamórficas de 
baixo grau. Consideradas de idade Meso/Neoproterozóica, sendo composto de rochas 
metapsamo-pelíticas e carbonatadas. Desse grupo, o tipo que mais se destaca na 
área de estudo é o Metarritmito Arenoso, caracterizado pela alternância de camadas 
arenosas, pelíticas e bancos de quartizitos finos e médios (Figura 2.3).  
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Figura 2.3: Mapa geológico da área de estudo 

A área de projeto possui desnível acentuado, variando cerca de 95 metros, desde a 
cota mais alta (1030), onde existe um pequeno platô para qual estão projetados lotes 
residenciais unifamiliares, até a cota mais baixa (935), parte mais baixa do lote 
Institucional EP (Figura 2.4). 
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Figura 2.4: Mapa de Elevação da área de Estudo 

Com relação a Declividade, conforme pode ser visto na Figura 2.5 abaixo, a maior 
parte da área de estudo apresenta valores entre 20 e 45%, considerada fortemente 
ondulada. Apenas o pequeno platô localizado na parte mais elevada possui 
declividade suave ou plana (abaixo de 8%). Em alguns pontos ocorrem declividades 
acima de 45%, porém nesses locais não haverá edificações e consequentemente não 
terão sistemas de abastecimento. 
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Figura 2.5: Declividade da área de estudo.  

Em relação a geomorfologia, a área de estudo encontra-se preponderantemente na 
região dessecada de vales e, em menor proporção, na região de chapada (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Mapa Geomorfológico com curvas de nível 

 
Figura 2.7: Mapa Pedológico da área de estudo 
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Além disso, boa parte da área está sobre uma camada pedológica de Argissolo 
Vermelho – Amarelo Eutrófico, Cambissolo e em menor parcela sobre Latossolo 
Vermelho - Amarelo. Apenas o último apresenta condições favoráveis para a 
instalação de fossas sépticas e sumidouros, pelo fato de terem considerável 
porosidade e permeabilidade, que favorece a infiltração (Figura 2.7). 

De acordo com a Embrapa (2013), o Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico é um solo 
fértil caracterizado pela presença de horizonte B textural, com cores vermelho-
amarelas e textura argilosa, sotoposto por um horizonte A ou E de cores mais claras 
e textura arenosa ou média. 

O Cambissolo é um solo fortemente, até imperfeitamente, drenado, raso a profundo, 
de cor bruna ou bruno-amarelada, e de alta a baixa saturação por bases e atividade 
química da fração coloidal. O horizonte B incipiente tem textura franco-arenosa ou 
mais argilosa, e o solum, geralmente, apresenta teores uniformes de argila, podendo 
ocorrer ligeiro decréscimo ou um pequeno incremento de argila do horizonte A para o 
Bi. A estrutura do horizonte B pode ser em blocos, granular ou prismática, havendo 
casos, também, de solos com ausência de agregados, com grãos simples ou maciços. 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos são identificados em extensas áreas dispersas em 
todo o território nacional associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. 
Ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em 
características de cor, textura e estrutura em profundidade. 

2.2. Uso e Ocupação do Solo 

A região de implantação do empreendimento está na rota do vetor de crescimento 
urbano do Distrito Federal, numa área considerada de baixa intensidade de ocupação, 
conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do Distrito Federal 
(Figura 2.8). Dessa forma, essa área possui o potencial de ofertar unidades 
imobiliárias que podem atender a uma significativa parte da demanda habitacional da 
população, com excelente qualidade de vida e próximo ao Plano Piloto de Brasília, 
principal centro econômico do Distrito Federal, principalmente no setor de serviços. 
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Figura 2.8: Vetores de crescimento e intensidade de ocupação no DF. (Fonte: PDOT, 2012). 

O parcelamento será totalmente situado na Zona Urbana de Uso Controlado II (ZUUC 
II), considerada área de baixa densidade, como consta no zoneamento do PDOT 
(Figura 2.8). Nessa Zona a taxa de ocupação encontra-se entre 15 a 50 habitantes 
por hectare, sendo tal fato justificado pela inserção da gleba na Área de Proteção de 
Ambiental – APA do São Bartolomeu, o que condiciona a ocupação urbana na região.  

O art. 71° da Lei Complementar Nº 803 de 25 de abril de 2009, que aprova o PDOT 
do DF, informa que a Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II tem por objetivo 
“compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da 
recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

I. permitir o uso predominantemente habitacional de 
baixa e média densidade demográfica, com comércio, 
prestação de serviços, atividades institucionais e 
equipamentos públicos e comunitários inerentes à 
ocupação urbana, [...];  

II. respeitar o plano de manejo ou zoneamento 
referente às Unidades de Conservação englobadas por 
essa zona e demais legislação pertinente; 

III.  regularizar o uso e a ocupação do solo dos 
assentamentos informais inseridos nessa zona, 
considerando-se a questão urbanística, ambiental, de 
salubridade ambiental, edilícia e fundiária; 

IV. qualificar e recuperar áreas degradadas ocupadas 
por assentamentos informais de modo a minimizar danos 
ambientais; 

Área de Localização do Empreendimento 
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V. adotar medidas de controle ambiental voltadas para 
o entorno imediato das Unidades de Conservação de 
Proteção Integral e as Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de 
sua integridade ecológica; 

VI. adotar medidas de controle da propagação de 
doenças de veiculação por fatores ambientais.” 

 
Figura 2.9: Mapa de densidade da Região Administrativa do Jardim Botânico 

Em relação a sua localização na APA do São Bartolomeu, o parcelamento estará 
inserido em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA). Segundo o 
Art. 12° da Lei n 5.344 de 2014, que dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o 
Plano de Manejo da APA São Bartolomeu: “A ZOEIA tem o objetivo de disciplinar a 
ocupação de áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as atividades que 
ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação dos 
ecossistemas e dos demais recursos naturais”.  

Por esta ser considerada uma área de alta sensibilidade ambiental o Plano de Manejo 
da APA São Bartolomeu estabeleceu uma série de restrições para uso e ocupação do 
solo na Bacia. Tais restrições são impostas também pelas Diretrizes Urbanísticas para 
a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal - 
DIUR 06/2014, aprovada por meio da portaria n° 85, de 18 de dezembro de 2014 e 
atualizada pela DIUR 01/2019 em 1º de abril de 2019 pela Portaria nº 27.  

De acordo com a DIUR 06/2014 e DIUR 01/2019, o empreendimento encontra-se em 
Zona B (Figura 2.10). Portanto são permitidas para o empreendimento áreas 
destinadas a residências unifamiliares, residências multifamiliares, comércio de bens 

Vila dos Bosques 
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e prestação de serviços, indústrias de baixa incomodidade, áreas institucionais, áreas 
mistas com usos residências, Equipamentos Públicos Comunitários e Urbanos (EPC 
e EPU), e Espaços Livres de Uso Públicos (ELUP). 

 
Figura 2.10: Zona de ocupação do empreendimento. 

Contudo, uma das restrições referentes as diretrizes urbanísticas estabelecem que 
50% da Gleba parcelada deve ser mantida como não impermeabilizada. Deste total, 
80% deve ser de vegetação de cerrado, existente ou recuperada, destinada à 
conservação e preservação. A fim de atender essa exigência foram destinadas áreas 
para Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, que deverão ser mantidas com 
vegetação nativa preservada, não sendo alvo do sistema de abastecimento projetado. 

No Empreendimento Vila dos Bosques são destinadas 04 áreas para os Espaços 
Livres de Uso Público – ELUP, sendo 3 delas localizadas às margens da Via de 
Circulação denominada Avenida Jardim Botânico e 1 delas situada próxima dos lotes 
residenciais unifamiliares. O objetivo é facilita o acesso as áreas destinadas às 
atividades de lazer e contemplação. Ao todo perfazem 1,223 hectares e correspondem 
a 9,76% da área parcelável.  

Para alcançar o percentual de áreas públicas foram destinados ainda 02 lote para o 
uso Inst-EP (Equipamento Público), com uso de equipamento público urbano – EPU, 
que abrangerão uma área de 4.939,752 m² e 1.653,897 m², que somam 6.593,649 m², 
que correspondem a 5,26% da área parcelável do empreendimento. Assim o 
somatório total das áreas públicas (ELUP + EPC + EPU) para a Gleba do 
empreendimento Vila dos Bosques somam 1,882 hectares, correspondendo a 15,02% 
da área parcelável, atendendo assim ao que determina as Diretrizes Urbanísticas e a 
legislação urbanística vigente. 

Vila dos 
Bosques 
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Com base no apresentado, o empreendimento foi projetado com padrões de ocupação 
do solo compatíveis, em termos de localização e densidade, com a sensibilidade 
físico-ambiental de sua área de inserção, de modo a proporcionar a seus habitantes 
uma elevação do padrão de qualidade de vida. 

Dessa forma, o Plano de Ocupação propõe a criação de 35 lotes divididos nas 
categorias RO 1, CSII 1, CSII 2, CSIIR 2 NO, Inst EP e ELUP (Figura 2.11). Esses 
lotes totalizam uma área de 91.933 m2. As áreas consideradas não passíveis de 
parcelamento somam 82.511,808 m2 e foram destinadas a Reserva Particular do 
Patrimônio Cultural (RPPN) e Área de Preservação Ambiental (APP). Além disso, a 
polgional do empreendimento possui 50,38% de permeabilidade referente a uma área 
de 104.336,420 m2 (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1: Quadro síntese unidades imobiliárias e áreas públicas. 

QUADRO SÍNTESE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS 

Áreas 
Consideradas 

Destinação 
Lote 

(unid.) 
Área (m2) 

Percentuais 
Parciais (%)  

Áreas Passíveis de 
Parcelamento 

1. RO I 21 15.000,000 7,24  

2. CSII 1 1 12.000,000 5,79  

3. CS II 2 3 12.395,153 5,99  

4. CSIIR 2 NO 4 33.713,697 16,28  

5. Inst EP 2 6.593,649 3,18  

6. ELUP 4 12.230,509 5,91  

7. Sistemas de Circulação - 32.658,184 15,77  

TOTAL 35 124.591,192 60,16  

Área Não Passível 
de Parcelamento 

8. RPPN - Reserva Particular do 
Patrimônio Natural - 

81554,09 39,38 
 

 

9. Área de Preservação - APP + Área 
Verde - 

957,718 0,46 
 

 

TOTAL  82511,808 39,84  

Área Total da Poligonal 207.103,000 100,00  

Área Total Permeável 104.336,420 50,38  

 

Fonte: Memorial Preliminar de Urbanismo (MDE), 2021. 
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Figura 2.11: Plano de Ocupação do Empreendimento 

Na via de circulação e no local de cruzamento entre a via de circulação e as via de 
circulação de vizinhança do tipo 1 são criados núcleos de centralidade com atividades 
complementares entre si com lotes cujos usos são CSII 2 e CSII 1. O objetivo é atender 
as necessidades das pessoas que moram e circulam na região como um todo (hoje e 
no futuro). 

Nas vias de circulação de vizinhança do tipo 1 os lotes lindeiros têm atividades que 
atendem um público mais amplo, em especial os usos CSII 1, CSIIR 1 NO e CSIIR 2 
NO.  

Os lotes destinados às atividades predominantemente residenciais unifamiliares (RO 
1) têm suas testadas voltadas para a via de circulação de vizinhança do tipo 2, ficando 
mais protegidos do fluxo elevado de veículos e com melhores condições de conforto 
acústicos das residências. 

O item 3.2.2 da DIUR 01/2019, que trata dos parâmetros das edificações, em sua 
Tabela V apresenta os parâmetros de ocupação por tipo de lote e zona de inserção 
(Tabela 2.2). Nela são informados os coeficientes de aproveitamento (básico e 
máximo) número de pavimentos, altura das edificações e a taxa de permeabilidade, 
conforme tabela abaixo. Essas informações foram utilizadas para cálculo das 
demandas de água nos lotes do Tipo CSII 1, CSII 2 e Institucional EP. 

Tabela 2.2: Parâmetros de Ocupação por tipo de Lote para Zona B. 

PARÂMETRO DE OCUPAÇÃO DO SOLO DOS LOTES  
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Z
O

N
A

 B
 

Uso 
Atividade 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Básico  

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Máximo 

Altura 
Máxima (m) 

Cota Superior 
a 980 m 

Altura 
Máxima (m) 
Cota Inferior 

a 980 m 

Taxa de 
Permeabili

dade 
 

RO 1 

1 1,2 9,5 9,5 15 

 

RO 2  

RE 2  

CSIIR 1 

1 1,5 15,5 22,5 15 

 

CSIIR 1 NO  

CSIIR 2  

CSIIR 2 NO  

CSII 1 
1 2,0 15,5 22,5 15 

 

CSII2  

INST  

INST EP* 1 2 16 23 15  

Fonte: DIUR 01/2019. 

As ELUP’s são áreas destinadas a praças, jardins, parques, áreas de recreação entre 
outras áreas verdes abertas à comunidade, já as RPPN’s são espaços destinados a 
conservação da vegetação nativa de cerrado. Tais espaços não foram considerados 
nos cálculos de demanda de água. 

Em relação ao endereçamento do empreendimento (Figura 2.12), a via arterial de 
circulação é denominada de “Avenida” e recebe o nome de “Jardim Botânico”. A via 
de circulação de vizinhança do tipo 1 recebe a denominação de “Rua” e o nome 
provisório é uma letra alfabética “C”. O mesmo ocorre com a via de circulação de 
vizinhança do tipo 2, que recebe a denominação de “Rua” e o nome provisório é uma 
letra alfabética “C1”. No futuro as letras que denominam as vias deverão ser 
substituídas por um nome definitivo. 

Para os lotes, a sequência de numeração dos lotes adota o princípio de ordem 
crescente, sempre a partir do oeste em direção ao leste ou a partir do norte em direção 
ao sul, com os números ímpares destinados ao lotes situados a direita da via e os 
números pares destinados ao lotes situados a esquerda da mesma via. A sequência 
numérica em cada uma das vias começa com o número “1” e para cada lote 
subsequente é acrescido uma unidade.  
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Figura 2.12: Endereçamento preliminar do empreendimento 

2.3. Aspectos Sociais e Econômicos 

Os dados socioeconômicos apresentados a seguir foram obtidos na Pesquisa Distrital 
por Amostragem de Domicílios (PEDAD) realizadas pela Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal (CODEPLAN) em fevereiro de 2016. Essa pesquisa serve como 
instrumento de planejamento e tomada de decisões governamentais e utilizou amostra 
de 500 dos 8.172 domicílios existentes na RA em 2016, representando uma 
amostragem de 6,10% do total. 

As características socioeconômicas influenciam diretamente no consumo de água, 
sendo que domicílios com maior poder aquisitivo geralmente consomem maior 
quantidade de água. Dentre os diversos aspectos sociais apresentados no PEDAD, 
serão aqui expostos apenas os considerados de relevância no consumo de água ou 
outros impactos ao meio ambiente, tornando o texto mais objetivo. 

A RA do Jardim Botânico possui o segundo maior poder aquisitivo do DF, ficando atrás 
apenas do Plano Piloto. A renda domiciliar da região é de R$ 12.437,33, cerca de 
14,16 Salário Mínimos (SM), resultando em uma renda per capita média de R$ 
3.930,39 (4,47 SM). A Tabela 2.3 apresenta a distribuição dos domicílios segundo as 
classes de renda. 

Tabela 2.3: Distribuição dos domicílios segundo as classes de renda. 

Classes de Renda Nº % 

Até 1 salário mínimo 147 3,83 



 

X.XXX.XXX-XXXX 16 

 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 246 6,38 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 655 17,02 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 704 18,30 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 1.064 27,66 

Mais de 20 salários mínimos 1.032 26,81 

Subtotal 3.848 100,00 

Renda não declarada 4.324  

Total 8.172  

Fonte: PEDAD, 2016. 

Nota-se que os 10% mais ricos absorvem 28,66% da renda e que pouco mais de 10% 
dos domicílios possuem renda abaixo de 2 salários mínimos. 

Em relação ao tipo de domicílio, 98,40% são casas unifamiliares e apenas 1,60 são 
apartamentos (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4: Tipos de domicílios. 

Tipo de domicílio Nº % 
Casa 8.041 98,40 
Barraco 0 0,00 
Cômodo 0 0,00 
Quitinete/Estúdio 0 0,00 
Flat 0 0,00 
Apartamento 131 1,60 
Uso misto 0 0,00 
Outros 0 0,00 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

Quanto a posse de bens, equipamentos e serviços, 92,18% dos domicílios possuem 
pelo menos um veículo automóvel e 11,02% uma motocicleta. A Tabela 2.5 apresenta 
os tipos de veículos por domicílio. 

Tabela 2.5: Tipos de veículos por domicílio. 

Veículo Não têm Têm Total 
Nº % Nº % Nº % 

Automóveis 
 

639 7,82 7.533 92,18 8.172 100,00 

Utilitários 7.943 97,19 229 2,81 8.172 
 

100,00 

Carga 8.123 99,40 49 0,60 8.172 100,00 
 

Motocicletas 7.271 88,98 901 11,02 8.172 100,00 
 

Bicicletas 4.880 59,72 3.292 40,28 8.172 100,00 
 

Carroças 8.172 100,00 0 0,00 8.172 
 

100,00 
 

Outros 8.156 99,80 16 0,20 8.172 
 

100,00 
 

Fonte: PEDAD, 2016. 
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A pesquisa aponta também que 89,98% dos domicílios possuem uma máquina de 
lavar roupas e cerca de 15% uma máquina de lavar louças, 3,21% duas máquinas de 
lavar roupas e 0,20% duas máquinas de lavar louças. 

No tocante a contratação de empregados, 28,85% contam com esses serviços. Esse 
percentual será levado em conta no cálculo da população flutuante de projeto. 

Além disso, é possível observar, a partir da pesquisa, que 88,38% dos domicílios são 
abastecidos pela Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), 
como indicado na Tabela 2.6, e apenas 17,64% têm esgoto tratado pela mesma, como 
mostrado naTabela 2.7, na qual os que não têm esgotamento pela Caesb fazem uso 
de fossa séptica, 61,52% dos domicílios, ou fossa rudimentar, cerca de 20,84% dos 
domicílios. 

Tabela 2.6: Tipo de Abastecimento de água. 

Tipo de Abastecimento de Água Nº % 
Rede Geral - Caesb 7.222 88,38 
Poço/Cisterna 131 1,60 
Poço Artesiano 753 9,22 
Outros 66 0,80 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

Tabela 2.7: Tipo de Esgotamento. 

Tipo de Esgotamento Nº % 
Rede Geral – Caesb 1.441 17,64 
Fossa séptica 5.028 61,52 
Fossa rudimentar 1.703 20,84 
Esgotamento a céu aberto 0 0,00 
Outros 0 0,00 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

Na Tabela 2.8 é possível observar que 91,78% dos domicílios são atendidos pelo SLU 
(Serviço de Limpeza Urbana) com coleta e destinação dos resíduos sólidos, não 
havendo descarte em local impróprio, o que se interliga com os problemas 
apresentados na Tabela 2.9 na qual é possível extrair que 76,55% dos domicílios não 
têm quaisquer problemas do tipo erosão, entulho, área alagada por chuva e buracos 
nas ruas próximas a suas residências. 

Tabela 2.8: Tipo de coleta de resíduos sólidos. 

Tipo de Coleta Nº % 

SLU sem coleta seletiva 6.355 77,75 
SLU com coleta seletiva 1.146 14,03 
Jogado em local impróprio 0 0,00 
Outro destino 671 8,22 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

Na Tabela 2.9 é possível observar a baixa taxa de problemas encontrados nas ruas 
da RA Jardim Botânico. 

Tabela 2.9: Problemas nas cercanias 
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Problema nas Cercanias Não têm Têm Total 
Nº % Nº % Nº % 

Erosão 7.828 95,79 344 4,21 8.172 100,00 
Área em declive 6.256 76,55 1.916 23,45 8.172 

 
100,00 

Entulho 7.681 93,99 4912 6,01 8.172 
 

100,00 

Esgoto a céu aberto 7.943 97,19 229 2,81 8.172 
 

100,00 

Áreas alagadas(chuva) 8.008 98,00 164 2,00 8.172 
 

100,00 

Ruas esburacadas 7.582 92,79 590 7,21 8.172 
 

100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

A Tabela 2.10 indica que 70,14% dos domicílios têm acesso a jardim ou parque, seja 
ele privado ou público, o que eleva o consumo de água na região, além da metade 
das ruas serem arborizadas e 82,57% contarem com APA (Área de Proteção 
Ambiental) próximos a suas residências. 

Tabela 2.10: Áreas Públicas de lazer e espaços verdes. 

Áreas Públicas Comuns 
 

Não têm Têm Total 
Nº % Nº % Nº % 

Ruas arborizadas 2.981 36,47 5.191 63,53 8,172 100,00 
Jardins/ Parques 2.440 29,86 5.732 70,14 8,172 

 
100,00 

APA¹ 1.425 17,43 6.747 82,57 8,172 
 

100,00 

Nascente d’água 4.324 52,91 3.848 47,09 8,172 
 

100,00 

Ciclovia 6.796 83,17 1.376 16,83 8,172 
 

100,00 

Espaço cultural 6.502 79,56 1.670 20,44 8,172 
 

100,00 

PEC² 5.781 70,74 2.391 29,26 8,172 
 

100,00 

Fonte:  PEDAD, 2016. 

Na pesquisa, também foram apresentados os dados a respeito do abastecimento de 
energia elétrica nos domicílios, nos quais 99,6% são abastecidos pela CEB 
(Companhia Energética de Brasília), que tem uma matriz energética amplamente 
representada pela energia de origem hidrelétrica, sendo que cerca de 80% é 
proveniente de Furnas e 20% de Itaipu, o que representa uma dependência do 
Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Tabela 2.11: Abastecimento domiciliar de energia elétrica. 

Tipo de Abastecimento de Energia Elétrica Nº % 
Rede Geral- CEB 8.139 99,60 
Próprio (Gerador, Bateria) 0 0,00 
Gambiarra 33 0,40 
Outros 0 0,00 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 
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Diante dos dados apresentados podemos concluir que o parcelamento terá um 
elevado consumo de água por residência pelo fato da população pertencer a classe 
média/alta com alto poder de aquisição de bens, equipamentos e serviços. Outro fator 
relevante é o fato do parcelamento possuir lotes destinados a residências 
multifamiliares que possuem alta taxa de ocupação. 
 

3. PLANO DIRETOR DE ÁGUA E ESGOTO DO DF 
 
O Sistema Integrado Torto/ Santa Maria/ Bananal é o segundo maior sistema produtor 
existente no DF, atrás apenas do Descoberto. Atualmente ele possui vazão outorgada 
de 3.799 L/s, sendo que em 2018 a vazão média captada foi de 1.881 L/s, 
correspondente a 50% da vazão outorgada. O sistema é composto por captações 
superficiais, sendo três de maior porte (Santa Maria, Torto e Bananal) e outras sete 
de menor porte, além de 21 captações subterrâneas (poços). Esse sistema abastece 
15 Regiões Administrativas do Distrito Federal, incluindo a RA do Jardim Botânico, na 
qual será implantado o Vila dos Bosques. A Tabela 3.1 seguir, expõe a divisão das 
RA’s abastecidas e suas respectivas captações. 
Tabela 3.1: Localidades abastecidas pelo sistema Torto/ Santa Maria/ Bananal. 

Sistema Captações Regiões Abastecidas 

Torto/ Santa Maria/ 
Bananal 

Torto/ Santa Maria/ 
Bananal 

Brasília, Lago Norte, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste/ 
Octogonal, Varjão, SAI, SCIA, Paranoá, Itapoã, Jardim 

Botânico e Jardins Mangueiral 

Taquari 1 e 2, 
Cachoeirinha e 

poços 
Paranoá e Itapoã 

Cabeça de Veado 1, 
2, 3 e 4 e poços 

Lago Sul, Jardim Botânico e adjacências 

Fonte: PDAE, 2019. 

Atualmente o Sistema Integrado Torto/Santa Maria/Bananal disponibiliza ao sistema 
Jardim Botânico/ São Sebastião uma vazão máxima de 120 L/s, limitada pela 
capacidade de transporte na adutora de interligação, que opera entre 95 e 100% da 
capacidade máxima.  

Essa vazão, somada às demais fontes de produção, é insuficiente para o 
abastecimento da população dessas RA’s, principalmente devido grande ocupação 
territorial dos últimos anos, que ocorre em maior escala em condomínios horizontais 
fechados do Jardim Botânico. Em grande parte, esses últimos optam por sistemas 
independentes, com captação em poços tubulares profundos. 

 A Caesb prevê a execução de obras de ampliações na transferência entre esses 
sistemas, conforme estudos em andamento na área de projetos desta Companhia, 
contudo, antes disso é necessário expandir a capacidade de produção. 

Para tanto estão em fase de conclusão as obras do Sistema Produtor Corumbá IV e 
em fase de projeto o Sistema Paranoá Sul, que serão capazes, em conjunto com os 
atuais sistemas produtores, de atender adequadamente a população atual e futura do 
DF, inclusive do Jardim Botânico, onde insere-se o empreendimento em tela.  
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A finalização das obras do Sistema Paranoá Sul (1ª Etapa) estavam previstas para o 
ano de 2021, conforme será apresentado mais a frente, porém devido as 
circunstâncias atuais, acabaram adiadas, estando atualmente em fase de finalização 
dos orçamentos para licitação das obras. 

O Sistema Paranoá Sul, será implantado em duas etapas e atenderá o Lago Sul, 
Jardim Botânico, São Sebastião e Tororó, como veremos adiante. 

3.1. Sistema Paranoá 

Em 2005, a Caesb elaborou um Relatório complementar ao Plano Diretor de Água e 
Esgoto do DF (PLD-2005) vigente a época, com o objetivo de verificar a viabilidade 
de utilização da água do Lago Paranoá para abastecimento público. Na época 
estimou-se que 2,8 m³/s eram suficientes para as demandas a médio e longo prazo, 
sendo necessário a verificação da disponibilidade hídrica no reservatório. Os 
resultados do estudo indicaram, dentre outras coisas: 

 O lago Paranoá tem capacidade de fornecer a vazão de 2,8 m³/s para o 
abastecimento público, sem necessidade de qualquer regularização, o que 
significa sem haver deplecionamento do reservatório; 

 Os dados utilizados para esta avaliação foram os disponíveis pelo 
monitoramento que vem sendo feito pela própria Caesb desde 1992;  

 Os dados disponíveis permitem afirmar que é possível potabilizar as águas do 
lago Paranoá;  

 A utilização do lago Paranoá como manancial para Brasília exigirá cuidados 
especiais da Caesb para preservar da melhor forma possível o manancial;  

 Com relação à qualidade da água do lago Paranoá, conclui-se que, embora 
seja conveniente efetuar análises e ensaios complementares, não há porque 
negar viabilidade técnica à captação neste manancial. 

Diante dos resultados, a Agência Nacional de Águas - ANA concedeu outorga, através 
da Resolução nº 158 de 30 de março de 2009, para retirada de uma vazão máxima 
de 2,8 m³/s, operando 24 horas por dia, durante todos os dias do ano, com validade 
até 21 de maio de 2032, viabilizando de fato o Sistema Produtor Paranoá. 

O projeto original do Sistema Paranoá citado no PDSB/2017 previa a implantação de 
uma Estação de Tratamento de Água com capacidade de 2.800 L/s e tratamento 
convencional. Contudo, em razão da crise hídrica de 2017, a Caesb implantou uma 
estação de tratamento de ultrafiltração com capacidade de 700 L/s e captação no lago 
Paranoá, denominado Sistema Paranoá Norte.  

Diante desse novo cenário, foram revistas as concepção do Sistema Paranoá, 
chegando a conclusão que seria necessário uma subdivisão desse sistema em 
Paranoá Norte e Paranoá Sul, cujos aproveitamentos serão de 1.750 L/s e 1.050 L/s, 
respectivamente. 

Quando em plena operação esse sistema (Paranoá Norte e Sul) será responsável 
pelo abastecimento das seguintes áreas: Café Sem Troco, São Sebastião, Jardim 
Botânico, Lago Sul, Paranoá, Itapoã, Lago Norte, Capão Comprido, Rajadinha, Setor 
Tororó e reforço dos Sistemas Sobradinho/Planaltina e Torto/Santa Maria. 
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3.1.1. Sistema Paranoá Sul 

Resumidamente, o Sistema Produtor Paranoá Sul consiste na implantação de 
captação de água bruta, estação elevatória de água bruta, estação de tratamento de 
água, reservatório de água tratada e estação elevatória de água tratada, para uma 
vazão de captação de 1050 L/s no Lago Paranoá, sendo 700 L/s na 1ª Etapa e 350 
L/s na 2ª Etapa. Esse sistema irá alimentar diretamente o RAP.LSL.002 e os outros 
reservatórios subsequentes. A implantação de todas essas unidades permitirão 
aumentar a capacidade de abastecimento das regiões: Lago Sul, Jardim Botânico, 
São Sebastião e Tororó. 

A implantação será retomada pela etapa 01 do Paranoá Sul, já as demais etapas 
serão implantadas alternadamente com as outras do Paranoá Norte.  

A Tabela 3.2 mostra as etapas de implantação previstas para o Sistema Paranoá Sul, 
ilustradas na Figura 3.1. Já a Tabela 3.3 permite visualizar os prazos iniciais previstos 
para implantação de todo Sistema Paranoá. 

Tabela 3.2: Etapas de implementação previstas para o Sistema Paranoá Sul. 

Etapas Unidades 

1ª Etapa 

1 

CAP 

EAB de Baixa Carga 

EAB de Alta Carga 

AAB 

2 ETA.LSL.002 

3 RAP.LSL.003 

4 
EAT.LSL.005 

AAT.JBT.001 

5 RAP.JBT.001 

6 

EAT.JBT.002 

AAT.JBT.070 

SAT.JBT.071 

SAT.JBT.072 

7 RAP.TRR.001 

8 AAT.SSB.010 

2ª Etapa 
 
 

9 Ampliação da ETA.LSL.002 

10 
Ampliação do RAP.SSB.001 

Ampliação do RAP.SHM.001 
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Figura 3.1: Etapas de implantação previstas para o Sistema Paranoá Sul 

Tabela 3.3: Prazos iniciais previstos para implantação de todo sistema Paranoá 

Ações 
necessárias 

Sistema 
Produtor 

Cenário Tendencial Cenário Possível 
Cenário 

Desejável 
Status (Ref.: 

outubro de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novos Sistemas 
Produtores 

1ª etapa do Sistema 
Paranoá - previsão p/ 

dezembro/2022 

1ª etapa do 
Sistema Paranoá 

- previsão p/ 
dezembro/2022 

1ª etapa do 
Sistema 

Paranoá - 
previsão p/ 

dezembro/2022 

Concepção 
Modificada 

1ª etapa do Sistema 
Corumbá - previsão p/ 

dezembro/2018 

1ª etapa do 
Sistema Corumbá 

- previsão p/ 
dezembro/2018 

1ª etapa do 
Sistema 

Corumbá - 
previsão p/ 

dezembro/2018 

Conclusão 
Prevista para 

2020 

2ª etapa do Sistema 
Paranoá - 2034 

2ª etapa do 
Sistema Paranoá 

- 2036 

2ª etapa do 
Sistema 

Paranoá - 2037 

Concepção 
Modificada 

2ª etapa do Sistema 
Corumbá - 2030 

2ª etapa do 
Sistema Corumbá 

- 2031 

2ª etapa do 
Sistema 

Corumbá - 
2033 

Mantida 
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Sistema Lago 
Paranoá - Etapa 
Emergencial do 

Sistema Paranoá 
Norte (700 L/s) 

  Concluído 

Sistema Lago 
Paranoá - 1ª Etapa do 

Sistema Paranoá 
Norte (700 L/s) 

  
Conclusão 

prevista para 
2022 

Sistema Lago 
Paranoá - 2ª Etapa do 

Sistema Paranoá 
Norte (350 L/s) 

  
Conclusão 

prevista para 
2024 

Sistema Lago 
Paranoá - 1ª Etapa do 
Sistema Paranoá Sul 

(700 L/s) 

  
Conclusão 

prevista para 
2021 

Sistema Lago 
Paranoá - 2ª Etapa do 
Sistema Paranoá Sul 

(350 L/s) 

  
Conclusão 

prevista para 
2023 

Fonte: Adaptado de PDSB, 2017. 

 

4. ESTUDO POPULACIONAL, DE DEMANDAS E DE VAZÕES 
Os dados da demanda de água são preponderantemente importantes para a 
concepção, projeto e gerenciamento de Sistemas de Abastecimento de Água. 

Para o abastecimento de água, todo dimensionamento realizado depende dos 
consumos médios por habitante e da quantidade de habitantes fixos e flutuantes, 
áreas públicas, consumos especiais e outras demandas, tipos e categorias de 
consumo (Tsutiya, 2005).  

Os consumidores/contribuintes podem ser classificados em quatro grandes 
categorias: domésticos, comerciais, industriais e públicos. Portanto, para 
dimensionamento dos sistemas é necessário possuir dados qualitativos e 
quantitativos dos consumidores a serem abastecidos. 

O condomínio em questão será implantado em apenas uma etapa e possuirá 
consumos doméstico, comercial e público. Com isso, para cálculo das contribuições 
foi realizado o levantamento populacional residente (fixo) e flutuante, onde foram 
consideradas todas as unidades habitacionais, áreas comerciais e outras áreas 
destinadas a usos institucionais. 

Os dados populacionais que subsidiaram o pré-dimensionamento dos sistemas 
referentes as alternativas propostas são apresentadas nos itens a seguir. 

4.1. População de Projeto 

4.1.1. Populações para o lote residencial 

Conforme descrito anteriormente, o projeto urbanístico destinou 5 (cinco) lotes para 
residências multifamiliares e 21 (vinte e um) lotes para residências unifamiliares 
(Figura 2.10), cuja população (fixa) se divide conforme Quadro 4.1 a seguir: 
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Quadro 4.1: Distribuição da população fixa do empreendimento 

USO/ ENDEREÇO NO DE LOTES NO. DE DOMICÍLIOS POPULAÇÃO 

RO1/ RUA C1 21 21 69 
CSIIR 2 NO/ Nº 02 RUA C 1 27 89 
CSIIR 2 NO/ Nº 04 RUA C 1 91 300 
CSIIR 2 NO/ Nº 06 RUA C 1 88 290 
CSIIR 2 NO/Nº 08 RUA C 1 42 139 
CSIIR 2 NO/Nº 09 RUA C 1 44 145 
TOTAL 26 313 1.033 
População = 314 domicílios x 3,3 hab 
Densidade = 1036 hab / 20,70 ha = 50 hab/ha 

Fonte: Memorial Descritivo de Urbanismo (MDE), 2021. 

Nos lotes destinados a residências multifamiliares serão construídas edificações 
(apartamentos) que comportem a população de projeto. 

Para cálculo da população fixa de projeto, considerou-se o número de pessoas por 
residência da RA do Jardim Botânico (3,3 habitantes por residência). Esse dado foi 
obtido pela Pesquisa Distrital de Amostragem por Domicilio - PEDAD realizado pela 
CODEPLAN em 2016. Essa pesquisa serve como instrumento de planejamento e 
tomada de decisões governamentais e utilizou amostra de 500 dos 8.172 domicílios 
existentes na RA em 2016, representando uma amostragem de 6,10% do total.  

Dessa forma, estima-se que o empreendimento em plena operação comportará 
cerca de 1033 habitantes residentes. 

4.1.2. Populações Flutuantes (Lotes Comerciais) 

Além da população residente, considerou-se também a população que frequentará os 
3 (três) lotes do Tipo CSII 2 e 1 (um) do Tipo CSII 1, que serão destinados ao comércio. 
Os lotes CSII 1 estarão localizados na Rua “C”, já os do Tipo CSII 2 estarão na Avenida 
Jardim Botânico (Figura 2.11 e Figura 2.12). 

Para determinação da população flutuante, utilizou-se a metodologia proposta por 
Tsutiya (2005), em que multiplica-se a área máxima edificável por um coeficiente 
(0,0615), obtendo-se o consumo mensal em metros cúbicos – m³. Considerando um 
mês regular de 30 dias, chega-se ao consumo diário. Essa mesma metodologia é 
recomendada pela CAESB no Anexo 01 da ND.SCO-002 para cálculo de demandas 
em edifícios comerciais. 

Em seguida o valor do consumo diário foi dividido pelo consumo per capta de 50 
l/hab.dia, resultando no número de pessoas flutuantes diariamente na edificação. 

A área edificável foi determinada multiplicando o coeficiente de aproveitamento 
máximo (Zona B, DIUR 01/2019, Tabela 2.2) pela área do lote, obtendo-se a área da 
futura edificação já considerando todos os seus possíveis pavimentos. O Quadro 4.2 
a seguir apresenta o memorial de cálculo da população flutuante para cada lote 
comercial: 

Quadro 4.2: Memorial para população flutuante de lote comercial 

USO/ ENDEREÇO AREA 
LOTE (M²) 

COEF. 
APROV. 
MEDIO 

AREA MAX. 
EDIFICAVEL 

(M²) 

POPULAÇÃO 
FLUTUANTE 

CSII 1/ Nº 11 RUA C 3.032,808 1,50 4.549,212 187 



 

X.XXX.XXX-XXXX 25 

 

CSII 2/ Nº 13 AV. JARDIM 
BOTÂNICO 

4.020,964 1,50 6.031,446 247 

CSII 2/ Nº 15 AV. JARDIM 
BOTÂNICO 

4.373,574 1,50 6560,361 269 

CSII 2/ Nº 17 AV. JARDIM 
BOTÂNICO 

4.200,615 1,50 6.300,923 258 

TOTAL 15.627,961 - 23.441,942 961 

 
Fonte: Tsutiya, 2005 

A aplicação dessa metodologia resultou num total de 961 habitantes flutuantes 
para os lotes destinados ao comércio. 

4.1.3. Populações para Áreas Públicas 

Dentro do empreendimento, as áreas “públicas” são, dentre as apresentadas no 
Memorial Descritivo Urbanismo: Os Lotes Institucionais EP que serão destinados a 
Equipamentos Públicos Comunitários (EPC) e a área destinada a Equipamentos 
Livres de Uso Público (ELUP) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN). Contudo, neste projeto apenas os Lotes Institucionais EP serão considerados 
no cálculo das demandas de água, pois consideramos que as ELUP’s e RPPN’s serão 
visitadas pelos próprios moradores ou visitantes da região e seus consumos diários já 
foram considerados. 

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, os lotes Institucionais EP podem 
ser destinados entre outros para delegacias, corpo de bombeiros, postos de saúde, 
hospitais, escolas e etc. 

Para estimar a população flutuante nesse lote foi utilizada a mesma metodologia 
proposta por Tsutiya (2005), apresentada no item anterior. Contudo, o coeficiente de 
aproveitamento médio do lote (média aritmética do máximo e básico), conforme 
Quadro 4.3 a seguir: 

Quadro 4.3: Coeficiente de aproveitamento máximo do lote. 

USO/ ENDEREÇO AREA 
LOTE (M²) 

COEF. 
APROV. 
MEDIO 

AREA. 
EDIFICAVEL 

(M²) 

POPULAÇÃO 
FLUTUANTE 

INST EP/ Nº 18 AV. JARDIM 
BOTÂNICO 

4.939,752 1,50 7.409,628 304 

INST EP/ Nº19 AV. JARDIM 
BOTANICO 

1.653,897 1,50 2480,846 102 

TOTAL 6.593,649 - 9.890,474 406 

 

Fonte: DIUR 06/2014. 

Portanto, para o lote Institucional EP, considerando consumo per capta de 50 
l/hab/dia, são previstos 406 habitantes flutuantes. 

A Tabela 4.1Tabela 4.1 a seguir apresenta o resumo populacional para o 
empreendimento, onde são mostrados as populações prevista para cada lote 
considerado. 
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Tabela 4.1: Resumo populacional do empreendimento 

LOTE/ 
ENDEREÇO 

TIPO/ 
QUANTIDADE 

ÁREA TOTAL 
(M²) 

COEF. APROV. 
MÉDIO 

ÁREA MÁX. 
EDIF. (M²) 

Nº 
UNIDADES 

HAB. 

POPULAÇÃO 
FIXA 

POPULAÇÃO NÃO RESIDENTE POPULAÇÃO 
TOTAL 

FLUTUANTE EQUIVALENTE* 

Nº02/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 3469.470 1.25 - 27 89 - - 89 

Nº11/ RUA C CSII-1/ (1) 3032.808 1.5 4549.212 - - 187 45 45 

Nº04/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 11588.054 1.25 - 91 300 - - 300 

Nº06/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 11143.403 1.25 - 88 290 - - 290 

Nº08/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 5383.292 1.25 - 42 139 - - 139 

Nº09/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 5598.948 1.25 - 44 145 - - 145 

Nº13/ AV. JB CSII-2/ (3) 4020.964 1.5 6031.446 - - 247 59 59 

Nº15/ AV. JB CSII-2/ (3) 4373.574 1.5 6560.361 - - 269 65 65 

Nº17/ AV. JB CSII-2/ (3) 4200.615 1.5 6300.923 - - 258 62 62 

RUA C1 RO-1/ (21) - 1.2 - 21 69 - - 69 

Nº18/ AV. JB EP/ (2) 4939.752 1.5 7409.628 - - 304 73 73 

Nº19/ AV. JB EP/ (2) 1653.897 1.5 2480.846 - - 102 24 24 

TOTAL 31 - - - 286 1033 1367 329 1361 

*QUANTIDADE DE HABITANTES FIXOS QUE REPRESENTAM A POPULAÇÃO FLUTUANTE. 
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Para o empreendimento em tela, no fim de plano de ocupação, serão previstos 
1033 habitantes fixos e 1367 habitantes flutuantes. Convertendo a população 
flutuantes para população fixa (cuja razão de consumo é 4,16), chega-se a uma 
população total de 1361 pessoas. 

4.2. Estudos de demandas para SAA 

4.2.1. Definição dos parâmetros e critérios de projeto  

Os parâmetros utilizados na elaboração deste estudo observaram ao que estabelece 
as diretrizes enviadas pela CAESB por meio da Carta nº 36218/2018 da EPR/DE, em 
resposta a solicitação da ARIA Empreendimentos Sustentáveis. Além desses, outros 
critérios e parâmetros recomendados por normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), apresentadas a seguir, e boas práticas de engenharia. 

 NBR 12.211/1992 – Concepção de Sistemas de Abastecimento de Água; 
 NBR 12.212/2017 – Projeto de Poços para Captação de Água Subterrânea; 
 NBR 12.214/1992 – Projeto do Sistema de Bombeamento de Água para 

Abastecimento Público; 
 NBR 12.217/1994 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para 

Abastecimento Público; 
 NBR 12215-1/2017 – Projeto de Adutora de Água para Abastecimento Público; 
 NBR 12.218/2017 – Projetos de Redes de Distribuição para Abastecimento 

Público; 
 Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de Setembro de 2017 – Anexo XX que 

dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade. 
 

A seguir são apresentados as diretrizes e critérios de projetos adotadas: 

 Per capita de consumo somente residencial: q¹ = 208 L/hab/dia; 
 Per capita de consumo somente flutuante: q² = 50 L/hab/dia; 
 Consumo em áreas de uso comum (públicas): = 1,50 L/m²/dia; 
 Perdas totais de água de 35%; 
 Coeficiente do dia de maior consumo:   K1 = 1,2; 
 Coeficiente da hora de maior consumo: K2 = 1,5. 

Para a obtenção do per capita de produção para o empreendimento, foi considerada 
a seguinte expressão: 

PCP = (PCC) / (1-Ip) 
Onde: 
 

 PCP – per capita de produção (L/hab/dia); 
 PCC – per capita de consumo (L/hab/dia); 
 Ip - índice de perdas totais (equivalente a 0,35). 
 

Assim, para o empreendimento em tela, os valores Per Capita de Produção, 
considerando também o índice de perdas, é de 320 L/hab/dia para a população 
residente e 76,92 L/hab/dia para atender a população flutuante. 
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4.2.2. Vazões e velocidades máximas 

As velocidades e vazões do projeto nas canalizações foram limitadas em função das 
pressões disponíveis. Embora a norma vigente não apresente mais restrição com 
relação à limitação de vazão para a obtenção de perda de carga, a CAESB considera 
que o dimensionamento de redes e adutoras com base apenas nas pressões 
disponíveis é insuficiente e adota limitações para velocidade e perda de carga em 
suas redes e adutoras. Dessa forma, será adotada a perda de carga máxima de 8,0 
m/km para adutoras e redes com diâmetros superiores a 100 mm. Para redes com 
diâmetro inferior a 100 mm, adotou-se perda de carga de até 14 m/km. Com relação 
à velocidade, adotou-se a mínima de 0,6 m/s e máxima de 1,2 m/s. 

Quanto às velocidades e vazões admissíveis, a Tabela 4.2 a seguir, apresenta as 
referências utilizadas. 

Tabela 4.2: Valores de Referência para Velocidade e Vazão das Redes e Adutoras. 

Material Diâmetro (mm) Velocidade (m/s) Vazão (L/s) 

PEAD 63 0,685 1,63 

PEAD 75 0,700 2,39 

PEAD 90 0,720 3,53 

PEAD 110 0,745 5,51 

PEAD 125 0,770 7,32 

PEAD 160 0,820 12,80 

PEAD 200 0,870 21,17 

PEAD 250 0,930 35,35 

PEAD 315 1,020 61,91 

PEAD 355 1.070 82,33 

PVC/PBA 60 0,60 a 0,80 0,79 

PVC/PBA 85 0,60 a 0,80 3,02 a 4,02 

PVC/PBA ou DEFOFO 110 0,60 a 0,95 4,71 a 7,46 

DEFOFO 150 0,80 a 1,20 14,14 a 21,21 

DEFOFO 200 0,90 a 1,35 28,27 a 42,41 

DEFOFO 250 1,00 a 1,50 49,09 a 73,63 

DEFOFO 300 1,10 a 1,65 77,75 a 116,63 

Fonte: CAESB – EPRC-12/081-13/11/2012 

4.2.3. Pressões limites 

Foram adotadas as seguintes pressões limites de acordo com as recomendações da 
CAESB: 

 Máxima estática - 40 m.c.a. – embora a norma permita pressões até 50 
mca, preferencialmente será adotada 40 mca; 

 Mínima dinâmica - 10 m.c.a.- em todos os lotes, a pressão dinâmica mínima 
não deverá ser inferior a 10 mca. 

4.2.4. Perdas de carga 

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, foi utilizada a fórmula universal para 
conduto forçado, sendo calculada por: 
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ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿 . 𝑉²𝐷 . 2 . 𝑔 

𝑓 = 1,325(ln ( 𝑒3,7𝐷 + 5,74𝑅𝑒0,9))² 
Onde: 

 hf: perda de carga distribuída unitária (m); 
 f: coeficiente de perda de carga; 
 L: extensão do conduto (m); 
 D: diâmetro hidráulico do conduto (m); 
 V: velocidade média na seção normal da canalização (m/s); 
 e: coeficiente de rugosidade relativa (m). Este coeficiente foi adotado como 

igual a 0,06 mm para tubulações de PVC e PEAD. Para tubulações de Ferro 
Fundido ou Aço Galvanizado a rugosidade adotada foi de 0,15 mm (Baptista; 
Lara, 2010) 

 𝑅𝑒 =  𝑉 . 𝐷𝜇  

 
 Re: número de Reynolds;      
 : viscosidade cinemática da água, a 20º C, igual a 1,0 x 10-6 m²/s.  

 
Já para as perdas de carga localizadas foram utilizadas as seguinte expressão: 
 ∆ℎ = 𝐾 𝑉22𝑔 

Onde: 
∆h = perda de carga localizada em metros; 
V = velocidade média na seção do escoamento m/s; 
K = coeficiente de perda de carga da singularidade; 
g = aceleração da gravidade em m/s²; 
 
Os coeficientes de perda de carga foram extraídos da Tabela 4.3 apresentada a 
seguir: 

Tabela 4.3: Valores aproximados do coeficiente de perda de carga localizada K. 

Peça K Peça K 

Ampliação gradual 0.30* Medidor Venturi 2.50** 

Comporta aberta 1.00 Pequena derivação 0.03 

Controlador de vazão  2.50 Redução gradual 0.15* 

Cotovelo ou joelho de 45° 0.40 Saída de canalização 1.00 

Cotovelo ou joelho de 90° 0.90 Tê de passagem direta 0.60 

Crivo 0.75 Tê de saída bilateral 1.80 
Curva de 22,5° 0.10 Tê de saída de lado 1.30 
Curva de 45° 0.20 Válvula borboleta aberta 0.30 
Curva de 90° 0.40 Válvula de ângula aberta 5.00 

Entrada de Borda 1.00 Válvula de gaveta aberta 0.20 

Entrada normal 0.50 Válvula de pé 1.75 
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Junção 0.40 Válvula de retenção 2.50 

        Válvula globo aberta 10.00 

*Relativo à maior velocidade **Relativo à velocidade na tubulação   

Fonte - Adaptado de Azevedo Netto; Alvarez, 1988    

 

4.2.5. Largura das faixas de servidão 

A Tabela 4.4 a seguir, apresenta as faixas de servidão recomendadas pela CAESB 
para Sistema de Abastecimento de Água: 

Tabela 4.4: Largura da Faixa de Servidão para Sistemas de Água. 

Diâmetro (mm) Material 
Recobrimento 

(m) 
Afastamento a partir 
do eixo da rede (m) 

Até 150 
PEAD/PVC 0.80 

1.50 
FOFO 0.60 

Acima de 150 até 200 
PEAD/PVC 0.80 

2.00 
FOFO 0.60 

Acima de 200 até 250 
PEAD/PVC 0.80 

2.00 
FOFO 0.85 

Acima de 250 até 300 

Todos 

1.10 2.00 

Acima de 300 até 350 1.25 5.00 

Acima de 350 até 400 1.50 5.00 

Acima 400 até 1500 2.00 6.00 

Fonte: Carta nº 36218/2018 – EPR/DE 

4.2.6. Equações para cálculo das demandas de projeto 

Para o cálculo da demanda de água e da necessidade de reservação foram utilizadas 
as seguintes equações: 

Vazão de Captação da população fixa (Qcp):  Qcp = K1. P. q(HBfun. 3600) . (𝐼𝑝) 

Onde:    

 K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

 q = consumo médio per capita (208 l/hab.dia); 

 HBfun = Horas de funcionamento da bomba (H); 

 Qcp = Vazão de Captação da população fixa (L/s); 

 P = população fixa (hab.); 

 Ip = Índice de Perdas = 35% = 1/(1-0,35); 

 

Vazão de Captação da população Flutuante (Qcf):  
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Qcf = K1. Pf. qf(HBfun. 3600) . 𝐼𝑝 

Onde:    

 K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

 qf = consumo médio per capita da população flutuante (50 l/hab.dia); 

 HBfun = Horas de funcionamento da bomba (H); 

 Qcf = Vazão de Captação da população flutuante (L/s); 

 Pf = população flutuante (hab.); 

 Ip = Índice de Perdas = 35% = 1/(1-0,35); 

 

Vazão de distribuição da população fixa (Qdp): Qdp = K1 . K2. P .  q86400  . 𝐼𝑝 

Onde:    

 K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

 K2 = coeficiente da hora de maio consumo; 

 P = população fixa (hab.); 

 q = consumo médio per capita (208 l/hab.dia); 

 Qdp = Vazão de Distribuição da população fixa (L/s); 

 Ip = Índice de Perdas = 35% = 1/(1-0,35); 

 

Vazão de distribuição da população flutuante (Qdf): Qdf = (K1 . K2. Pf . qf86400 ) . 𝐼𝑝 

Onde:    

 K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

 K2 = coeficiente da hora de maio consumo; 

 Pf = População Flutuante (Hab.); 

 qf = consumo médio per capita da população flutuante (50 l/hab.dia); 

 Qdf = Vazão de Distribuição da população flutuante (L/s); 

 Ip = Índice de Perdas = 35% = 1/(1-0,35); 

 
Volume de Reservação da população fixa (Vp): 
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Vp = (𝐾1.𝑃.𝑞1000 ) .  𝐼𝑝3  

Onde:    

 K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

 P = população fixa (hab.); 

 q = consumo médio per capita (208 l/hab.dia); 

 Vp = Volume de Reservação da população fixa (m³) 

 Ip = Índice de Perdas = 35% = 1/(1-0,35); 

 

Volume de Reservação da população flutuante (Vf): 

Vf = (𝐾1.𝑃𝑓.𝑞𝑓1000 ) .  𝐼𝑝3  

Onde:    

 K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

 Pf = população flutuante (hab.); 

 qf = consumo médio per capita da população flutuante (50 l/hab.dia); 

 Vf = Volume de Reservação da população flutuante (m³); 

 Ip = Índice de Perdas = 35% = 1/(1-0,35); 

 
Consumo Diário Área Comercial – Pavimentos superiores (Ce): Ct = 0,0615 . 𝐴𝑝30  . 1000 

Onde:    

 Ct = Consumo diário do pavimento térreo (l/dia); 
 Ap = Área construída dos pavimentos superiores, citado no item 3.1.2. 

 
Estimativa da População Flutuante – Área Comercial (Vc): Pf = (Ce)(50) 

Onde:    

 Pf = Volume de reservação da área comercial (m³); 
 Ce = Consumo diário dos pavimentos superiores, citado no item 3.1.2 (l/dia); 

 
Essas vazões foram utilizadas no pré-dimensionamento dos sistemas propostos nas 
alternativas para atendimento das demandas do empreendimento. 
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4.2.7. Cálculo das demandas de água e Volume de Reservação 

Como descrito anteriormente, o empreendimento será implantado em apenas uma 
etapa, por isso foram consideradas todas as habitações, áreas comerciais e áreas 
públicas geradoras de demandas especiais (lote Institucional EP).  

Os reservatórios de armazenamento de água atendem diversas funções dentro do 
Sistema de Abastecimento de Água. Dentre essas funções estão: 

 Regularização da vazão; 
 Segurança no abastecimento; 
 Reserva de combate a incêndios; 
 Regularização das pressões; 

 
A CAESB recomenda que o volume total de reservação, incluindo a parcela de 
combate a incêndios, seja no mínimo 1/3 do volume consumido diariamente, sendo 
levado em conta em seu dimensionamento somente o coeficiente de maior consumo 
diário. 

O Quadro 4.1 a seguir apresenta os levantamentos das áreas, das populações de 
projeto, bem como os resultados dos cálculos das demandas, sendo esses últimos o 
volume de reservação, a vazão de captação e a vazão de distribuição. 
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Quadro 4.4: Quadro Resumo dos Parâmetros de Projeto. 

VALORES DOS PARAMETROS DE PROJETO 
COEFICIENTE DE MAIOR CONSUMO DIARIO (K1) 1.2  
COEFICIENTE DE MAIOR CONSUMO HORARIO (K2) 1.5  
CONSUMO PER CAPTA POPULAÇÃO FIXA (q)      208 l/hab/dia 
POPULAÇÃO FIXA (P) 1033 hab. 
CONUMO PER CAPTA POPULAÇÃO FLUTUANTE (qf) 50 l/hab/dia 

POPULAÇÃO FLUTUANTE (Pf) 1367 hab. 
INDICE DE PERDAS (Ip) 35 % 
HORAS DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA (HBfun.) 15 H. 

Fonte: Adaptado. 

Tabela 4.5: Cálculos das demandas de projeto. 

LOTE/ ENDEREÇO 
TIPO/ 

QUANTIDADE 
POP. 
FIXA 

POP. NÃO RESIDENTE 
POP. 

TOTAL** 

VAZAO CAPTAÇÃO VAZÃO DISTRIBUIÇÃO VOLUME RESERVAÇÃO 

FLUTUANTE EQUIVALENTE* POP. FIXA 
POP. 
FLUT. 

TOTAL 
POP. 
FIXA 

POP. 
FLUT. 

TOTAL 
POP. 
FIXA 

POP. 
FLUT. 

TOTAL 

Nº02/ RUA C CSII-1/ (2) 89   89 0,63 0,00 0,63 0,59 0,00 0,59 11,39 0,00 11,39 

Nº11/ RUA C CSII-1/ (2)  187 45 45 0,00 0,32 0,32 0,00 0,30 0,30 0,00 5,75 5,75 

Nº04/ RUA C CSIIR-2 NO/ (4) 300   300 2,13 0,00 2,13 2,00 0,00 2,00 38,40 0,00 38,40 

Nº06/ RUA C CSIIR-2 NO/ (4) 290   290 2,06 0,00 2,06 1,93 0,00 1,93 37,12 0,00 37,12 

Nº08/ RUA C CSIIR-2 NO/ (4) 139   139 0,99 0,00 0,99 0,93 0,00 0,93 17,79 0,00 17,79 

Nº09/ RUA C CSIIR-2 NO/ (4) 145   145 1,03 0,00 1,03 0,97 0,00 0,97 18,56 0,00 18,56 

Nº13/ AV. JB CSII-2/ (3)  247 59 59 0,00 0,42 0,42 0,00 0,40 0,40 0,00 7,60 7,60 

Nº15/ AV. JB CSII-2/ (3)  269 65 65 0,00 0,46 0,46 0,00 0,43 0,43 0,00 8,28 8,28 

Nº17/ AV. JB CSII-2/ (3)  258 62 62 0,00 0,44 0,44 0,00 0,41 0,41 0,00 7,94 7,94 

RUA C1 RO-1/ (21) 69   69 0,49 0,00 0,49 0,46 0,00 0,46 8,83 0,00 8,83 

Nº18/ AV. JB EP/ (2)  304 73 73 0,00 0,52 0,52 0,00 0,49 0,49 0,00 9,35 9,35 

N° 19/AV. JB EP/ (2)  102 24 24 0,00 0,17 0,17 0,00 0,16 0,16 0,00 3,14 3,14 

TOTAL 31 1033 1367 328 1361 7,34 2,34 9,68 6,88 2,19 9,07 132,10 42,06 174,16 

* As equações de cálculo são detalhadas no item 4.2.6. 
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5. ESTUDOS DE MANANCIAIS  

5.1. Manancial Superficial – Ribeirão Taboca  

A Bacia Hidrográfica do rio São Bartolomeu é a que efetivamente drena a maior parte 
da área do Distrito Federal, correspondente a 1.903,98 km², ou seja, 45,9% do total 
do território.   

Segundo (Koppen apud PRH Paranaíba, 2020) na BH São Bartolomeu o clima é 
tropical úmido, cujos invernos são muito secos e verões chuvosos. As precipitações 
médias históricas mensais chegam próximo de 250 mm, sendo registradas em 
algumas Unidades Hidrográficas da BH máximas pouco superior a 1400 mm/ano. 

A geomorfologia na BH São Bartolomeu varia ao longo de sua porção geográficas, 
sendo formada por baixos platôs dissecados, ao sul; seguidos de baixos platôs nas 
UHs ao norte; e, finalmente, Domínio de Morros e Serras Baixas ainda mais ao norte 
(PGIRH, 2012).  

Em relação a geologia, a BH estudada também apresenta variações ao longo de sua 
extensão. A porção sul da bacia possui grande parte de seu território compreendido 
pela unidade geológica Filitos Micáceos; por outro lado, na porção norte, há duas 
principais formações, as Metarritmito Silto-argilosos e Metarritmitos Arenosos (PRH 
Paranaíba, 2020).  

Pedologicamente, os solos predominantes são Espodossolo ferrilúvico e o Latossolo 
vermelho-amarelo (solo colapsivo). Assim, devido a combinação do solo com o terreno 
acidentado da região, há um grande potencial de erosão e consequente assoreamento 
na região, principalmente na porção centro-sul da bacia, próximo a calha dos rios 
(PGIRH, 2012).  

Nessa bacia, estão situadas parcialmente as regiões administrativas (RA’s) de 
Sobradinho, Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria, Taguatinga, Vicente 
Pires e Riacho Fundo II e integralmente as RA’s de Brasília, Guará, Riacho Fundo, 
Park Way, Águas Claras, Arniqueira, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, Candangolândia, 
Lago Sul, Núcleo Bandeirante e Lago Norte (PGIRH, 2012). 

Desde a construção de Brasília, principalmente nos últimos anos a bacia vem sofrendo 
um processo intensivo de ocupação do solo, com uma forte participação das 
atividades agropecuárias, industriais e parcelamentos de solo, esta última 
principalmente na RA do Jardim Botânico. A ocupação territorial desordenada, com a 
rápida transformação de áreas rurais em loteamentos urbanos, promoveu intensa 
perda da vegetação natural, além da impermeabilização do solo. Segundo (PRH 
Paranaíba, 2020), essa BH possui população de aproximadamente 707.733 
habitantes em seus 1903,98 Km², portanto densidade próxima de 372 hab/Km². 

Os principais cursos d’água inseridos na bacia estudada são dentre outros: Rio São 
Bartolomeu, Rio Pipiripau, Ribeirão Sobradinho, Rio Saia Velha, Ribeirão Santo 
Antônio da Papuda, Ribeirão Cachoeirinha, Ribeirão Santana, Ribeirão Maria Pereira 
e Ribeirão Taboca. 

O córrego Forquilha da Taboca possui aproximadamente 2,04 Km de extensão, drena 
uma área de aproximadamente 6,50 Km² e é afluente direto da margem direita do 
Ribeirão Taboca, sendo o curso hídrico mais próximo da área do empreendimento 
(Figura 5.1). O fator que inviabiliza tecnicamente seu uso como manancial de 
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abastecimento para os parcelamentos da região é sua intermitência de vazões, que 
chegam a secar no período de estiagem. 

 
Figura 5.1 – Córrego Forquilha da Taboca e Ribeirão Taboca 

Por sua vez, o Ribeirão Taboca é o curso hídrico perene mais próximo da área do 
empreendimento (Figura 5.1). Ele possui aproximadamente 6,40 Km de extensão e 
sua bacia de contribuição, denominada Unidade Hidrográfica do Ribeirão Taboca, é 
uma das 11 UH’s que compõe a Bacia Hidrográfica do São Bartolomeu com 53,60 
Km², como consta no Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do 
Distrito Federal (PGIRH, 2012). 

Segundo o PRH Paranaíba (2020), o Taboca não recebe ao longo de sua extensão 
efluentes provenientes de atividades humanas (Figura A.1 em Anexo), como de 
tratamento de esgotos ou de atividades indústrias, apenas lançamentos de sistemas 
de drenagem pluviais de áreas urbanizadas. Contudo, o projeto do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do Quinhão 16, prevê tratamento em Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) e lançamento no Ribeirão. Esse projeto foi elaborado a nível 
executivo e está aguardando aprovação da Caesb. 

Ainda segundo este estudo o Ribeirão Taboca é classificado como Classe 2 (Figura 
A.2 em anexo), ou seja, permite abastecimento humano desde que seja feito o 
tratamento convencional, conforme preconiza a Resolução CONAMA nº 357 de 2005. 

Apesar disso, análises de água realizadas com amostras retiradas próximas ao 
desague no rio São Bartolomeu (Ponto 27 da Figura A.2 em anexo), mostram que as 
águas do Taboca possuem quantidades de parâmetros físico-químicos que o 
enquadrariam como pertencente a Classe 1. Apenas se tratando do parâmetro de 
coliformes fecais, sua classificação seria referente a águas da Classe 4. 
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De fato, a região do Jardim Botânico possui expressiva quantidades de parcelamentos 
de solo, cujas contribuições de esgoto domésticos são destinadas em fossas negras 
ou fossas sépticas, ocasionando a contaminação do lençol freático e 
consequentemente os cursos hídricos locais, justificando os elevados valores do 
parâmetro coliformes do grupo termotolerantes. 

Quanto a disponibilidade hídrica, segundo PRH Paranaíba (2020) o Ribeirão Taboca 
possui médias mínimas mensais variando de 0,71 m³/s no mês de abril, período 
chuvoso no DF, a 0,17 m³/s no mês de outubro, período de estiagem. Em relação as 
vazões de referência Q90 e Q95, o mesmo estudo apresenta valores de 0,17 m³/s e 
0,13 m³/s, respectivamente. O gráfico a seguir, além das vazões de referência citadas, 
apresenta a vazão máxima outorgável e a vazão remanescente. 

 
Gráfico 5.1: Vazões de Referência para o Ribeirão Taboca. 

Segundo o banco de dados de outorgas da ADASA (endereço: 
<https://gis.adasa.df.gov.br/portal/apps/webappviewer/index.html?id=716687c019ec
41aa892c8845b517da24>), visitado dia 07/07/2020, o Ribeirão Taboca possui três 
outorgas para captação superficial, que somadas equivalem a uma vazão de 2,49 l/s, 
equivalente a aproximadamente 2% da Q95, que possui o menor valor entre as vazões 
de referência. 

Contudo, PRH Paranaíba (2020) apresenta valores de captação no ribeirão diferentes 
dos encontrado no site da ADASA, variando de 1% a 3% a depender do mês. O 
Gráfico 5.2 mostra as vazões mínimas médias mensais, as vazões outorgadas 
segundo o site Gis Adasa e PRH Paranaíba. A vazão remanescente equivale a 20% 
da vazão de referência estudada, para as captações gerais e 10%, caso a captação 
fosse exclusivamente para abastecimento humano. Estes percentuais são 
determinados pela legislação, como veremos em seguida. 
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Gráfico 5.2: Comprometimento das vazões do Ribeirão Taboca 

A Resolução Nº 350 de 2006 da Adasa, que estabelece os requerimentos para outorga 
de direitos dos recursos hídricos e alterada pela Resolução nº 17 de 15/08/2017, 
compeli no Art. 7º “Para os usos de águas superficiais, ficam estabelecidos, para o 
somatório das vazões a serem outorgadas em um mesmo curso de água, os seguintes 
limites máximos: 

I – Até 80% (oitenta por cento) das vazões de referência 
Q7,10, Q90, Q95 ou Qmmm (média das mínimas mensais), 
quando não houver barramento; 

§2º. Nos casos de prestação de serviço de abastecimento 
de água, os limites dos incisos I e II poderão atingir até 
90% (noventa por cento) da vazão de referência.” 

Diante do apresentado a respeito do Ribeirão Taboca, concluímos do âmbito legal e 
técnico que este possui condições quali-quantitativas para o abastecimento de água 
do empreendimento em tela, cuja vazão de captação ininterrupta, ou seja, durante 24 
horas, seria de 6,59 l/s. Esse valor representa cerca de 6,39% da vazão outorgável 
do ribeirão (Q95), já desconsiderando as captações outorgadas neste curso hídrico. 
Contudo, seria necessário a construção de um reservatório de regularização de 
vazões, uma vez que o curso hídrico apresenta variações de vazões ao longo do ano. 

5.2. Manancial Subterrâneo – Aquífero Sistema Canastra – Subsistema F 

O referido estudo desaconselha o uso do aquífero no domínio poroso do solo para 
abastecimento urbano, pois na área de implantação do empreendimento o solo possui 
características que o deixa susceptível a contaminação por agentes externos, 
principalmente por fossas negras ou mesmo sépticas. Nesse sentido avaliou-se 
apenas a possibilidade de captação no domínio fraturado das rochas, conforme 
apresentado a seguir. 

O uso da água do aquífero no domínio fraturado está vinculado a reserva total 
explorável, caracterizada na Resolução ADASA nº 01 de fevereiro de 2011, e deve 
ser avaliada por estudo de disponibilidade hídrica dos aquíferos subterrâneos. 
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Segundo PRH Paranaíba (2020) a disponibilidade hídrica no domínio fraturado para a 
Bacia do São Bartolomeu chega a 512,05 hm³/ano, sendo que para a Unidade 
Hidrográfica do Ribeirão Taboca a captação está em 56,22% do volume outorgável, a 
maior parte dessa demanda para abastecimento humano. Tal fato é justificado frente 
a quantidade de parcelamentos de solo existentes nessa UH e que a maioria 
demandam água subterrânea. 

Em relação a hidrogeologia da área de estudo, na região de implantação do 
empreendimento encontra-se próxima a divisa entre dois tipos de sistemas aquíferos, 
Sistema Paranoá e o Canastra. 

A área de implantação do empreendimento Vila dos Bosques encontra-se totalmente 
inserido dentro do sistema de aquífero Canastra, Subsistema F. Segundo Campos & 
Freitas-Silva (1998), as vazões de captação nesses locais geralmente são da ordem 
de 7500 L/h (Figura 5.2). 

 
Figura 5.2: Domínio Fraturado no território do Distrito Federal (adaptado de Campos & Freitas-Silva 
1998 e ADASA/PGIRH 2006). 

Empreendimento Vila dos Bosques 
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Figura 5.3 – Hidrogeologia da área de estudo 

Segundo a Resolução nº 350 de 23 de junho de 2006 da ADASA, a capacidade 
explotável do sistema subterrâneo deve ser de no máximo 75% das vazões médias 
regionais num período máximo de 20 horas diárias, sendo as 4 horas restantes 
destinada para “descanso”, visando a recuperação do nível estático do poço. Neste 
estudo adotou-se 15 horas de funcionamento, sendo este período comumente 
outorgado pela ADASA para empreendimentos da região. 

Assim, a vazão necessária para atendimento do empreendimento em plena operação, 
levando em conta o bombeamento de 15 horas, será próxima de 34,84 m³/h.  

Considerando a vazão média do aquífero da região na ordem de 7,5 m³/h, obtém-se 
a vazão média de captação próxima a 2,08 L/s por poço.  

Dividindo-se a vazão média calculada para os poços da região (2,08 l/s) pela 
demandada pelo empreendimento (9,68 l/s) chega-se à conclusão que seriam 
necessários apenas 5 (cinco) poços para atendimento total da demanda de projeto. 
Porém, os dados usados para determinação da quantidade de poços são valores 
médios locais, podendo a capacidade real mensurada após a perfuração do poço, 
estar acima ou abaixo dos valores adotados no projeto. Além disso, as vazões dos 
poços variam ao longo do ano, durante o ciclo hidrológico, onde o manancial 
subterrâneo funciona como um reservatório anual. 

Caso a vazão aferida no teste de vazão após a perfuração do poço seja superior a 
estimada neste estudo, pode-se ainda diminuir a quantidade de poços ou até mesmo 
o horário de bombeamento diário. Essa última proposta se mostraria viável para 
redução de custos com energia elétrica. 
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Quanto a qualidade das águas subterrâneas, outros poços da região costumam 
realizar apenas desinfecção, com adição de cloro. Contudo, segundo PRH Paranaíba 
(2020) algumas não conformidades são encontradas em monitoramentos qualitativos 
da ADASA, sendo elas: turbidez, E.coli, coliformes totais, pH e ferro com teores acima 
do recomendado. 

Nesse sentido, o tratamento deve adequar a qualidade da água a padrões de consumo 
humano, conforme descrito em nos capítulos seguintes. 

Esse estudo configura-se como uma primeira aproximação de aproveitamento de 
manancial subterrâneo. Somente após a perfuração dos poços e realização dos testes 
de vazão e análises físico-químicas da água, poderemos obter a caracterização das 
águas subterrâneas, bem como as vazões máximas explotáveis. 

 

6. FORMULAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 
A concepção de sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento 
sanitário deve ser realizada na fase inicial de projeto, consistindo no conjunto de 
estudos e definições com base nas diretrizes e parâmetros de projeto que serão 
seguidos a fim de se chegar a melhor alternativa técnica e econômica. 

O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, estabelece em seu Art. 6º: 

“Art. 6º Excetuados os casos previstos nas normas do 
titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda 
edificação permanente urbana será conectada à rede 
pública de abastecimento de água disponível.”. 

No Distrito Federal, esse decreto é regulamentado pela Resolução nº 14, de 27 de 
outubro de 2011 da Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito 
Federal (ADASA), que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. No Art. 72 são 
estabelecidas as condições de abastecimento para loteamentos, condomínios 
horizontais e outros, a saber: 

“Art. 72. O prestador de serviços assegurará o 
abastecimento de água e o esgotamento sanitário de 
novos loteamentos, condomínios horizontais, ruas 
particulares e outros empreendimentos urbanísticos, bem 
como de suas ampliações, quando devidamente 
autorizados pelo Governo do Distrito Federal. 

§ 1º O atendimento ao disposto no caput ficará 
condicionado às limitações identificadas no estudo de 
viabilidade técnica, e à assunção pelo empreendedor dos 
custos específicos associados ao atendimento.” 

A CAESB, prestador de serviços públicos de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto no Distrito Federal, contestou por meio do Termo de Viabilidade 
Técnica – TVT nº 20/138 (PROCESSO SEI nº 00390.0000.6681/2020-15), não ter 
redes de distribuição de água e/ou coletores de esgoto para atendimento do 
empreendimento e recomendou ao empreendedor propor alternativas independentes, 
mas que devem ser aprovados pela mesma. 
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Dessa forma, esse capítulo descreve as alternativas propostas para o Sistema de 
Abastecimento de Água de acordo com sugerido pela CAESB por meio da TVT 
anteriormente citado, outros sistemas projetados para a região e experiência dos 
projetistas. 

6.1. Alternativas para Sistema de Abastecimento de Água 

Para atendimento das demandas hídricas do empreendimento foram estudadas as 
seguintes alternativas de abastecimento de água potável: Alternativa 1 - interligação 
ao sistema público (CAESB); Alternativa 2 - Abastecimento por sistema independente 
com captação em manancial subterrâneo (poços tubulares profundos) e 
posteriormente interligação ao sistema público da Caesb (Sistema Produtor Paranoá 
Sul) e, por fim a Alternativa 3 – Interligação com sistema projetado para o 
empreendimento Quinhão 16; 

O estudo de concepção aqui elaborado contempla as seguintes previsões nas 
distintas alternativas propostas para o abastecimento de água do empreendimento, a 
saber: 

6.1.1. Alternativa 01 – Interligação ao Sistema Público (Caesb): 

o Envio de Carta Consulta à Caesb indagando a possibilidade do atendimento do 
empreendimento com disponibilidade do atual sistema mantido pela companhia 
e com reforço do Sistema Produtor Paranoá Sul; 

o As demandas hídricas para abastecimento do empreendimento serão de 5,49 
L/s para a vazão média, 6,59 L/s para as vazões máximas horárias e 9,89 L/s 
para as vazões máximas horárias no maior dia de consumo, podendo ser 
fornecida pelo Sistema Produtor Paranoá Sul. Neste caso a produção de água 
é considerada ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia. 

o Distribuição realizada por rede de PEAD, projetada conforme recomendações 
da CAESB e implantada pelo empreendedor. 
 

6.1.2. Alternativa 02 – Sistema Independente de Abastecimento (Poços 
Tubulares Profundos):  

o Captação: Na implantação o empreendimento será totalmente suprido por 
águas subterrâneas, através da perfuração de poços tubulares profundos 
outorgados pela ADASA. Após a implantação e início da operação do Sistema 
Produtor Paranoá Sul o parcelamento passaria a ser abastecido pelo sistema 
público. Devido a limitação no horário de captação (15 horas diárias), para 
atendimento do volume consumido diariamente a vazão de captação deve ser 
de 9,68 L/s; 

o Estudo Hidrogeológico específico da área do empreendimento a fim de 
identificar os locais com maior potencial de captação subterrânea; 

o Adutoras para transporte de água bruta:  implantação de tubulações para 
condução da água desde a captação nos poços tubulares, locados pelo estudo 
hidrogeológicos, ao centro de reservação, onde seria realizado o tratamento e 
a reserva; 

o Tratamento para adequação dos parâmetros de água em função das 
características da água local, de acordo com o Anexo XX da Portaria nº 05 de 
2017; 
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o Armazenamento em reservatório Elevado com capacidade mínima de 180 m³; 
o Distribuição realizada por rede de PEAD, projetada conforme recomendações 

da CAESB e implantada pelo empreendedor; 
o Caso o empreendedor opte por implantar o empreendimento em etapas, os 

poços podem ser perfurados de acordo com o aumento na demanda de cada 
etapa, sendo que a viabilidade de atendimento estará sempre limitada à 
capacidade de produção dos poços autorizados. 

 

6.1.3. Alternativa 03 – Solução conjunta, interligação com o sistema 
projetado para o Quinhão 16: 

o Solução conjunta com outros empreendimentos, sendo prevista a interligação 
do SAA do Vila dos Bosques com o sistema projetado para o empreendimento 
Quinhão 16; 

o Redimensionamento de alguns trechos da rede principal de distribuição de 
água projetada para o Quinhão 16.  

o Dimensionamento e implantação de rede secundária para atendimento direto 
dos lotes do empreendimento Vila dos Bosques. 

o Implantação de unidades complementares para a rede do SAA do Vila dos 
Bosques. 

o Aumento da capacidade de algumas unidades do sistema produtor de água do 
sistema projetado para o Quinhão 16; 

o A futura interligação com o sistema público seria realizada em um único ponto 
(CR Quinhão), sendo capaz de abastecer todos os empreendimentos ligados 
ao sistema projetado. 

o Espera-se com essa proposta que seja possível a diminuição dos custos de 
implantação, manutenção e operação dos sistema, já que haveria rateio entre 
os empreendedores. 
 

7. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS ALTERNATIVAS 
PROPOSTAS PARA SAA 

A seguir são apresentados o pré-dimensionamento dos sistemas e subsistemas das 
alternativas propostas, metodologias de cálculo utilizadas, bem como uma discussão 
dos resultados obtidos com algumas recomendações para as seguintes fases de 
projeto. 

7.1. Interligação ao Sistema Público (Caesb) – Alternativa 01 

Para essa alternativa haverá viabilidade após a conclusão das obras de implantação 
do Sistema Produtor Paranoá Sul, cujo início de operação está previsto para 
dezembro de 2022. Além disso, seria necessário a implantação de redes públicas de 
distribuição na região do empreendimento. 

A captação, adução, tratamento e armazenamento serão realizados pela Caesb, por 
meio de sistema público de abastecimento. Dessa forma, seria de responsabilidade 
do empreendedor apenas a implantação da rede de distribuição devidamente 
projetada conforme critérios mencionados no 4.2.1. 



 

X.XXX.XXX-XXXX 44 

 

7.1.1. Rede de distribuição 

Devido a impossibilidade de previsão do ponto de interligação com a rede pública, a 
rede de distribuição proposta para essa alternativa foi pré-dimensionada considerando 
o mesmo ponto de interligação da alternativa 03. Além disso, durante o pré-
dimensionamento não foram avaliados o atendimento dos intervalos de pressões 
estabelecidos pela Caesb.  

Contudo, sabe-se que caso por conta das as características topográficas, caso seja 
adotada essa alternativa, deverão ser previstas válvulas redutoras ou sustentadoras 
de pressão ao longo da rede de distribuição a ser projetada. 

No início de cada setor de manobra deverá ser instalado uma válvula e um registro. 
As vazões nesses setores (módulos) foram inferiores a cinco litros por segundo, 
seguindo a recomendação das boas práticas da engenharia de redes de distribuição. 
Além disso, o traçado da rede foi concebido para que não existam pontas secas.  

O pré-dimensionamento da rede de distribuição foi realizado com base nos critérios 
de projeto anteriormente apresentados e recomendados pela CAESB, normas ABNT 
e boas práticas de engenharia. Esse dimensionamento, além de atender as 
recomendações normativas, buscou também resultar em um projeto econômico e 
seguro.  

Para o dimensionamento da rede de distribuição foi utilizado o software UFC com uso 
dos módulos 2 e 4. Esse programa consiste em um plugin no Autocad que utiliza para 
a simulação hidráulica o sistema computacional EPANET, que foi desenvolvido pela 
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). Este último é um simulador 
amplamente testado e que beneficia há mais de uma década uma grande comunidade 
de usuários em todo o mundo. O programa permite a manipulação dos dados básicos 
do projeto, desenho do traçado das tubulações, determinação das vazões de consumo 
nos nós a partir do desenho das áreas de influência e o cálculo dos diâmetros e 
vazões. 

Em anexo é apresentada a planilha dos nós, com dados de pressões disponíveis 
para avaliação das pressões estáticas máximas e pressões dinâmicas mínimas. 
Nos anexos encontram-se também as planilhas dos trechos, com diâmetros, 
vazões, velocidades, perdas de carga, extensão entre outros resultados do pré-
dimensionamento da rede. Considerando o ponto de interligação o mesmo da 
alternativa 03, o mesmo pré-dimensionamento da rede é valido para ambas 
alternativas. 

7.2.  Sistema Independente de Abastecimento (Poços Tubulares Profundos) 
– Alternativa 02 

Um sistema com as características propostas na alternativa 2 é composto por 
captação, adução, tratamento (neste caso simplificado), reservação e distribuição. 
Desta forma foi realizado pré-dimensionamento das estruturas de cada unidade. Além 
disso, quando a CAESB implantar um sistema público de distribuição na região deve-
se interligá-lo ao sistema do parcelamento, portanto foi previsto o ponto de interligação 
com o sistema público. 
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7.2.1. Captação 

Para essa proposta a captação inicialmente será realizada por meio um poço tubular 
profundo, devendo ser interrompida sua operação quando o sistema de 
abastecimento proposto for interligado ao sistema público, o que deve acontecer com 
o início de operação do Sistema Produtor Paranoá Sul. 

O estudo dos mananciais subterrâneos (item 5.2) expôs que o empreendimento Vila 
dos Bosques está sobre o Sistema Canastra de Rochas, mais especificamente no 
Subsistema F. Dessa forma, a vazão média explotável na região é da ordem de 7.500 
L/h, sendo esse valor adotado na determinação da quantidade de poços necessários 
para o sistema produtor aqui concebido. 

Considerando bombeamento de 15 horas diárias (período comumente outorgado pela 
ADASA), no horizonte de projeto será necessária vazão de 9,68 L/s para atendimento 
das demandas de água. Como a vazão média dos poços da região é cerca de 2,08 
L/s (7.500 L/h), seriam necessários 5 poços para o empreendimento. 

Apesar da vazão adotada neste estudo ser verificada para diversos poços na região, 
trata-se de um valor médio, podendo ser explotadas quantidades maiores, 
principalmente se previamente forem elaborados estudos hidrogeológicos locais, que 
identifiquem pontos de maior potencial de captação (“veio das rochas”) para locação 
dos poços. 

Após a perfuração dos poços e por meio de testes de vazões verificada suas vazões 
máximas explotáveis, caso apresentem capacidade acima do valor utilizado como 
referência por este estudo (7.500 L/h), pode-se haver uma redução na quantidade de 
poços, desde que a soma das vazões atinjam ou superem o valor de projeto. Além 
disso, após locados e outorgados, os poços podem ser perfurados a medida que o 
empreendimento sejam implantado. 

Os poços deverão ser do tipo tubular profundo, ter diâmetro nominal mínimo de 10’’ 
no domínio poroso do solo e 6’’ quando no domínio fraturado das rochas, de forma a 
atender o estabelecido pela NBR 12212/17 em seu item 6.3.3 as recomendações da 
Caesb e boas práticas de engenharia de projeto e execução de poços tubulares. 

A determinação desses diâmetros leva em conta também as características do 
conjunto de bombeamento e sua profundidade de instalação. 

Quanto a profundidade, em outros poços da região ela varia de 120 a 180 metros, 
sendo necessário um selo sanitário geralmente até 30 metros de profundidade.  A 
profundidade real, bem como o comprimento do selo sanitários só poderão ser 
confirmados após a perfuração do poço, necessária para a próxima fase do projeto. 

O projeto básico e executivo do poço deverá seguir as recomendações estabelecidas 
pela NBR 12212 de 2017, que trata sobre projetos de poços tubulares para captação 
subterrânea. 

7.2.2. Bombeamento 

Para o dimensionamento dos equipamentos de bombeamento é necessário a 
obtenção da curva manométrica do sistema. Na elaboração dessas curvas são 
consideradas: 

o Perda de carga na entrada dos reservatórios apoiados; 
o Perda de carga nas adutoras; 
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o Perda de carga nas colunas dos poços; 
o Perdas de carga na interligação dos poços às adutoras; 
o Perdas de carga localizada no barrilete de saída dos poços; 
o Cota do nível dinâmico dos poços; 
o Cota de entrada nos reservatórios; 

Na avaliação das perdas de carga foram utilizadas as equações apresentadas no item 
4.2.6. 

Posteriormente, a curva do sistema é compatibilizada com a curva do equipamento, 
onde o ponto de intersecção entre as duas será o ponto de operação do sistema.  

Para resultar no dimensionamento do equipamento mais econômico em termos de 
energia elétrica, o ponto de trabalho deve ser próximo ao ponto de maior rendimento 
do equipamento de bombeamento. 

As curvas manométrica e de rendimento do equipamento de bombeamento são 
fornecidas pelos fabricantes, que se obtém por meio de ensaios com o equipamento. 

Pelo fato dos poços não terem sido perfurados não se sabe suas localizações, nem 
ao menos as profundidades de instalação dos equipamentos de bombeamento 
submersos (nível dinâmico). Dessa forma, qualquer tentativa de determinação da 
potência da bomba será uma estimativa e não representará os resultados do projeto 
básico ou executivo. 

Ainda assim, com a finalidade de estimar os custos de implantação do sistema 
completo, inclusive dos equipamentos de bombeamento, foram previstas bombas 
submersas de 5 HP de potência, instalada a profundidades de 80 metros, estimada 
com base em dados de outros poços nas proximidades. Esses equipamentos são 
capazes de captar as vazões médias adotadas para cada poço na altura manométrica 
requerida (2,10 l/s a 80 metros de profundidade). 

Para poços tubulares profundos o bombeamento é realizado com uso de bomba 
submersa, uma vez que nesse tipo de captação elas apresentam maior rendimento e 
eficiência. 

A profundidade real de instalação do dispositivo de bombeamento será determinada 
após realização dos testes de vazões e determinação dos níveis estáticos e 
dinâmicos. 

7.2.3. Edução e Barrilete 

O tubo edutor (tubo de recalque) é instalado na saída da bomba submersa e faz o 
transporte da água até a superfície, devendo ser constituída de material com 
resistência suficiente para suportar as pressões as quais são submetidos. 

O barrilete é formado por um conjunto de dispositivos e acessórios hidráulicos, 
conforme padrão da CAESB, e devem ser instalados na transição do tubo edutor com 
a adutora de água bruta (Figura 7.1) 
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Figura 7.1 – Esquema de barrilete. 

O pré-dimensionamento desse sistema foi realizado pelos critérios de velocidade 
apresentado por Tsutiya (2005), onde a velocidade deve estar entre 1,0 e 3,0 m/s. 
 
Equação da continuidade: 
 𝑄 =  𝐴𝑉 
Onde:  

 A – área da seção do tubo em metros; 
 V – velocidade em metros por segundo; 

 
 
Para o empreendimento em tela, o dimensionamento resultou no diâmetro de 
2’’ para o tubo edutor e barrilete, com vazão de 2,10 l/s e velocidade de 1,06 
m/s, dentro do valor recomendado. 

7.2.4. Adução 

Conforme descrito em itens anteriores, com base na vazão média para o Sistema 
Canastra de Rochas e Subsistema F (7.500 L/s) e, considerando período de 
bombeamento de 15 horas diárias, serão necessários pelo menos 5 poços para 
atendimento de todo empreendimento no horizonte de projeto. Para que não interfiram 
nas capacidades produtivas um dos outros, eles deverão estar afastados pelo menos 
200 metros, portanto, devem estar distribuídos dentro da Gleba do Vila dos Bosques. 

Dessa forma, para o transporte da água bruta até o ponto de tratamento e 
armazenamento, o projeto propõe a implantação de redes adutoras, cuja extensão 
varia com a localização do poço em relação ao Centro de Tratamento e reserva. 

Para tanto devem ser utilizados tubos em PEAD, sendo que outros materiais (aço, 
ferro fundido, entre outros) poderão ser utilizados em casos excepcionais, onde não 
exista classe de tubos em PEAD que suporte a pressão calculada, devidamente 
justificados. 

O pré-dimensionamento das adutoras foi feito pela fórmula de Bresse, apresentada 
em seguida, portanto o critério foi a velocidade econômica. 𝐷 = 𝐾 √𝑄ℎ 

 
D = Diâmetro da rede em metros; 
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K = Coeficiente da fórmula de Bresse (1,2); 
Qh = Vazão horária em m³/s; 

Quadro 7.1: Dimensionamento do Sistema de Adução, caso haja. 

Determinação do Diâmetro da Adutora – Bresse 

** Coeficiente de Bresse varia de 0,9 a 1,2 dependendo 
da Velocidade 

ID: POÇO 01 

Q 
0.002083333 

K 1.20 

Diâmetro Econômico (mm) 54.77 
Fonte: Do autor. 
 
O dimensionamento econômico, levando em conta a vazão de projeto (7.500 l/h), 
resulta no diâmetro de 54,77 mm cuja bitola comercial mais próxima para o 
PEAD seria de 63 mm. 

7.2.5. Tratamento  

O tratamento realizado na Unidade de Tratamento Simplificado - UTS objetiva 
adequar a qualidade da água a padrões de consumo recomendados pela Portaria de 
Consolidação nº 05, de 28 de Setembro de 2017 – Anexo XX, que dispõe sobre o 
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 

O tratamento definitivo poderá ser definido apenas após a perfuração dos poços e 
obtenção das suas respectivas analises físico-químicas. Caso as características 
físico-químicas da água sejam as mesmas do Quinhão 16, empreendimento lindeiro 
ao Vila dos Bosques, será necessário o mesmo tratamento, com a realização de: 

 Flouretação, com ácido fluossilíco; 
 Desinfecção, com hipoclorito de sódio; 
 Correção de pH, com hidróxido de cálcio; 

A aplicação dos produtos químicos deverá ser realizada na própria adutora de água 
bruta, no trecho que alimenta diretamente o reservatório de armazenamento de água, 
a pelo menos 20 metros deste dispostivo, possibilitando a devida mistura dos produtos 
dosados com a água. 

A UTS deverá conter pelo menos os ambientes descritos a seguir, dimensionados de 
acordo com os equipamentos utilizados e esses por sua vez em função das vazões 
de projeto. 

 Salas dos tanques e de dosagem; 
 Sala de análise; 
 Sala de Abrigo do QCM; 
 Bombas de dosagem e recirculação; 
 Bases dos tanques de produtos químicos; 
 Tanques de estocagem de produtos químicos; 

A seguir são descritas as características básicas de cada ambiente da UTS. 
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Sala dos Tanques e de Dosagem 

A sala dos tanques e de dosagem acondicionará os tanques de hipoclorito de sódio e 
de ácido fluossilícico, além das bombas dosadoras e da bomba de recirculação de 
hidróxido de cálcio. 

Essa sala deve prever também um banheiro além de um chuveiro e lava olhos de 
emergência, para caso ocorra incidentes com os produtos químicos. 

Sala de Análise 

Na sala de análise deverão ser instalados os analisadores dos produtos químicos, 
interligados ao ponto de amostragem da adutora de água bruta, localizados após o 
ponto aplicação dos produtos químicos. 

Todo sistema deverá ser computadorizado e estes equipamentos dotados de 
sensores para leitura da concentração dos produtos na água tratada, de forma que a 
regulagem das quantidades de produtos químicos seja feita de forma automatizada. 

Sala de Abrigo do QCM 

A sala de abrigo do Quando de Comando de Motores – QCM, abrigará a central de 
comando de todos os equipamentos. Esse ambiente deverá ter acesso restrito e 
individual, voltado para o pátio de manobra da área de reservação. 

Bases dos Tanques de Produtos Químicos 

Cada um dos tanques de hipoclorito de sódio e de ácido fluossilícico ficará apoiado 
sobre uma base feita em alvenaria, aterrada e rebocada, e revestida com revestimento 
cerâmico branco nas laterais e face superior. 

O tanque de hidróxido de cálcio estará abrigado sobre uma base elevada em concreto, 
na área externa da UTS, esta base, por ser elevada, possui parapeito de proteção, 
além de sistema de drenagem em caso de extravasamento vazamento do produto 
químico. 

Bombas de Dosagem e Recirculação 

A bomba de recirculação do hidróxido de cálcio e as bombas dosadoras serão 
instaladas em bancada de concreto, e serão locadas na sala dos tanques e dosagem. 
Foram previstas a instalação de uma bomba de recirculação do hidróxido de cálcio e 
dois conjuntos de bombas dosadoras para cada produto químico, sendo uma reserva. 

A tubulação de sucção das bombas, proveniente dos tanques de estocagem dos 
produtos químicos, deverá ser fixada na parede da sala dos tanques e de dosagem 
por meio de braçadeiras em aço inox, prosseguindo até a entrada nas bombas de 
dosagem. 

As bombas recirculação e aplicação do hidróxido de cálcio serão helicoidais, e as 
usadas para aplicação tanto do hipoclorito de sódio como do ácido fluossilícico serão 
do tipo diafragma. 

Tanques de Estocagem dos Produtos Químicos 

Os conjuntos de tanques deverão ser dimensionados para um período mínimo de: 

Hidróxido de Cálcio: 60 dias; 

Hipoclorito de Sódio: 20 dias; 
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Ácido Fluossilícico: 60 dias. 

Os tanques do ácido fluossílicico e o do hipoclorito de sódio deverão ser abrigados 
dentro de bacias de contenção (cubas coletoras) que terão a finalidade de reservar o 
volume do tanque em caso de extravasamento. 

Os tanques e as cubas coletoras do ácido fluossílicico e o do hipoclorito de sódio 
deverão ser fabricados em polietileno (PE) estabilizado por ultravioleta (UV). 

O tanque do hidróxido de cálcio poderá ser em aço carbono ou em fibra de vidro. No 
caso de ser em fibra de vidro, sua última camada deverá ser parafinada com aditivo 
protetor contra raios UV. 

O tanque de hidróxido de cálcio será do tipo aéreo vertical de fundo elíptico ou cônico, 
devendo ser dotado de agitador mecânico com mastro de eixo central, pás, rolamento 
e suporte para fixação do motor previsto com inversor de frequência. 

Apesar de se obter dados de outros condomínios na região, o tratamento para 
o empreendimento em tela só poderá ser definido após a perfuração do poço e 
realizada as análises físico-químicas, que ocorrerá antes da próxima fase do 
projeto de abastecimento. 

7.2.6. Reservação 

A reservação deverá ser realizada por 1 (um) reservatório elevado do tipo taça coluna 
seca com volume mínimo de 180 m³. Para que todo volume dos reservatórios seja 
considerado útil, ou seja, forneça uma pressão mínima de 10 m.c.a 
independentemente do nível d’água no compartimento principal, ele deve possuir 
altura de coluna de no mínimo 10 metros.  

Caso nas próximas fases seja mantido apenas um reservatório, o sistema de produção 
deve possuir sistema de by-pass de forma que em caso de manutenções ou limpezas 
periódicas a água possa ser bombeada diretamente para rede distribuição e mantenha 
o empreendimento abastecido.  

O dimensionamento do volume de reservação foi apresentado no item 4.2.7, cálculo 
da demanda de água. 

7.2.7. Distribuição 

Para a rede de distribuição da alternativa 2 o ponto de carga é o Centro de Reservação 
– CR, onde estarão inseridos a UTS e o reservatório. Essas Unidades estarão 
localizadas na parte mais alta da gleba, de forma que toda distribuição possa ser 
realizada exclusivamente por gravidade. 

Devido as características topográficas do empreendimento, a fim de facilitar a 
concepção da rede de distribuição, foram definidas três zonas de pressões, sendo 
elas: zona alta, zona média e zona baixa, com variações de 40 m.c.a (Figura 7.2). 
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Figura 7.2: Zonas de pressão do Sistema de Abastecimento – Alternativa 02 

Na zona alta estarão localizadas as residências unifamiliares e devido ao baixo 
desnível entre unidades e parte mais alta da zona houve necessidade de instalação 
de um reservatório elevado, com altura mínima de 12 metros. A altura do reservatório 
foi considerada na definição da zona alta de pressão. 

Na zona média estão localizados os lotes destinados a comércio (tipos CSII 1 e CSII 
2) e os destinados as residências unifamiliares (tipo CSIIR 2 NO), além de alguns 
Espaços Livres de Uso Público (ELUP). 

Encontram-se na zona baixa apenas o lote Institucional EP e uma parte de ELUP. 
Dessa forma, quando na elaboração das seguintes fases do projeto deverá ser 
analisada a real necessidade de instalação de VRP para essa zona. 

Para manter as pressões dentro do intervalo de valores recomendados pela Caesb 
(10 a 40 m.c.a), especificamente nas zonas média e baixa de pressão, deverão ser 
instaladas Válvulas Redutoras de Pressão – VRP em pontos estratégicos, próximos 
as transições entre zonas. 

Além das zonas de pressão, a rede de distribuição foi subdividida em três setores de 
manobra (Figura 7.3), cada um isola uma área abastecida, permitindo a execução de 
manutenções em determinados trechos sem que todos os moradores do 
empreendimento fiquem desabastecidos. 
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Figura 7.3: Zonas de Manobra – Alternativa 02 

O dimensionamento da rede de distribuição foi realizado com base nos critérios de 
projeto anteriormente apresentados e recomendados pela CAESB, normas ABNT e 
boas práticas de engenharia. Esse dimensionamento, além de atender as 
recomendações normativas, buscou também resultar em um projeto econômico e 
seguro. 

Para o dimensionamento da rede de distribuição foi utilizado o software UFC com uso 
dos módulos 2 e 4. Esse programa consiste em um plugin no Autocad que utiliza para 
a simulação hidráulica o sistema computacional EPANET, que foi desenvolvido pela 
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). Este último é um simulador 
amplamente testado e que beneficia há mais de uma década uma grande comunidade 
de usuários em todo o mundo. O programa permite a manipulação dos dados básicos 
do projeto, desenho do traçado das tubulações, determinação das vazões de consumo 
nos nós a partir do desenho das áreas de influência e o cálculo dos diâmetros e 
vazões. 

O arranjo geral da Alternativa 02 é apresentada na Planta Geral de Concepção 
da Alternativa 02, nos anexos.  
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7.3. Solução Conjunta, interligação ao sistema projetado para o Quinhão 16 – 
Alternativa 03 

Essa alternativa propõe uma solução conjunta entre os empreendimentos Vila dos 
Bosques e Quinhão 16, cujo projeto executivo foi aprovado junto a Caesb, por meio 
da Carta/ Despacho n° 4727/2020.  

O objetivo dessa proposta, além de verificada a viabilidade técnica, é diminuição de 
custos ao empreendedor, uma vez que os custos de implantação, operação e 
manutenção seriam rateados entre os dois empreendimentos. Além disso, com essa 
solução a interligação com o futuro sistema público seria facilitada, uma vez que no 
projeto executivo aprovado é descrito que o empreendedor (neste caso do Quinhão) 
arcará com os custos dos projetos de uma estação elevatória e das adutoras, 
estruturas que possibilitarão que a água do SPA Paranoá Sul chegue a área de 
projeto.  

Para o caso de viabilidade da alternativa 03, para o abastecimento do Vila dos 
Bosques seria necessário implantação apenas da rede de distribuição e adequação 
(ampliação) de algumas unidades do sistema proposto, uma vez que toda produção 
de água ocorreria no sistema projetado para o Quinhão 16. 

7.3.1. Captação 

O sistema produtor proposto para o Quinhão 16 é composto por 6 poços distribuídos 
na gleba do empreendimento, todos outorgados pela ADASA. Desses apenas 1 (um) 
foi perfurado, já os demais o serão com a progressiva implantação do 
empreendimento. 

Segundo o Projeto Executivo, esses poços são capazes de abastecer plenamente as 
primeiras duas fases de implantação da Etapa I e parcialmente a terceira fase da 
mesma etapa. Após isso, a continuidade do projeto está condicionada a operação do 
Sistema Produtor Paranoá Sul, que está previsto para fim de 2022. 

Dessa forma, para complementar a vazão de produção do sistema proposto, visando 
viabilizar sua interligação com o Vila dos Bosques, deverão ser perfurados novos 
poços, devendo previamente identificar locais de maior potencial explotável (Estudos 
Hidrogeológicos). 

A quantidade de poços na poligonal do Vila dos Bosques será limitada pelo número 
de outorgas prévias deferidas pela ADASA, sendo que para o pleno atendimento das 
demandas deste empreendimento seriam necessários 5 perfurações (item 7.2.1). 

Os poços outorgados para o empreendimento em tela, poderão ser perfurados apenas 
com a necessidade de aumento na produção, inclusive após a perfuração de todas as 
unidades previstas para o Quinhão 16 e ainda não esteja em operação o SPA Paranoá 
Sul.  

7.3.2. Adução 

Para as adutoras do Quinhão 16 estão previstas tubulações com ø250 mm de 
diâmetro responsáveis pelo transporte de água dos poços a Unidade de Tratamento 
Simplificado. 
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As adutoras do Vila dos Bosques devem ser interligadas ao mesmo CR, podendo ser 
executadas após constatada necessidade de aumento da produção de água, ou seja, 
apenas após a perfuração de poços dentro do empreendimento em tela. 

7.3.3. Tratamento 

Unidade de Tratamento Simplificado que possuirá capacidade de tratar até 8,55 L/s, 
adequando a água aos padrões requeridos pela Portaria de Consolidação nº 5 de 
2017 do Ministério da Saúde. 

A mesma capacidade de tratamento será mantida para atendimento do sistema 
conjunto, uma vez que a ampliação da capacidade de tratamento ocasionaria em 
custos desnecessários aos empreendedores, pois após as primeiras fases a 
continuidade na implantação de ambos empreendimentos estão condicionadas a 
operação do SPA Paranoá Sul, que ocasionará na desativação da UTS projetada. 

Ainda assim, caso o SPA previsto não entre em operação e seja constatada a 
necessidade de ampliação do tratamento, o sistema passará por reajustes para 
aumento da produção, especialmente nas quantidades dosadas e na capacidade de 
armazenagem de produtos químicos, evitando ao máximo adequações físicas e 
estruturais na unidade de tratamento. 

7.3.4. Reservação 

Segundo o Projeto Executivo do sistema proposto para o Quinhão 16, no final de plano 
esse empreendimento necessitará de 1.600,00 m³ de armazenamento. Contudo foram 
projetados 2 (dois) reservatórios de 1.000,00 m³, totalizando 2.000,00 m³ de 
capacidade, cerca de 20% de segurança ou 400,00 m³ além do necessário. 

Para o empreendimento Vila dos Bosques, o volume de reservação total em plena 
operação é de aproximadamente 180,00 m³. Portanto, em termos de volume de 
reservação o sistema projetado para o Quinhão atende o empreendimento em 
tela, sem necessidade de ampliação na capacidade de reserva. 

7.3.5. Distribuição 

O projeto da rede de distribuição do Quinhão 16 prevê implantação de redes 
principais, abastecidas diretamente pelos reservatórios e responsáveis por prover 
água as tubulações secundárias, sendo nestas últimas instaladas as ligações prediais. 

Devido a topografia acidentada, para que fossem garantidos os limites de pressões 
recomendados, as redes de distribuição foram divididas em Zona Alta e Zona Baixa. 
Na Zona Alta a pressão será garantida por Micro Booster, já para as Zonas Baixas, 
devido ao desnível topográfico, não há necessidade de equipamentos de 
pressurização, pelo contrário, em muitos pontos deverão ser utilizadas Válvulas 
Redutoras de Pressão – VRP. 

Para o caso de viabilidade da Alternativa 03, para o abastecimento do Vila dos 
Bosques seria necessário projeto e execução apenas de rede de distribuição, uma 
vez que toda produção de água ocorreria no sistema previsto para o Quinhão 16.  

Contudo, além do dimensionamento e implantação da rede de distribuição para o Vila 
dos Bosques, será necessário redimensionar o trecho da rede principal que sai do 
reservatório em direção a Zona Baixa, até o ponto de interligação com a rede aqui 
proposta, como pode ser visto na Planta Baixa da Alternativa 03, em anexo. Esse 
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trecho possui diâmetro inicial de ø280 mm no início e ø125 mm no ponto de 
interligação, sendo projetado em Polietileno de Alta Densidade – PEAD. O mesmo 
anexo expõe o traçado da rede de distribuição objeto dessa alternativa, bem como 
alguns dispositivos complementares. 

O pré-dimensionamento da rede de distribuição proposta para a terceira alternativa foi 
realizado com base nos critérios de projeto anteriormente apresentados e 
recomendados pela CAESB, normas ABNT e boas práticas de engenharia.  

Para o dimensionamento da rede de distribuição foi utilizado o software UFC com uso 
dos módulos 2 e 4. Esse programa consiste em um plugin no Autocad que utiliza para 
a simulação hidráulica o sistema computacional EPANET, que foi desenvolvido pela 
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). Este último é um simulador 
amplamente testado e que beneficia há mais de uma década uma grande comunidade 
de usuários em todo o mundo. O programa permite a manipulação dos dados básicos 
do projeto, desenho do traçado das tubulações, determinação das vazões de consumo 
nos nós a partir do desenho das áreas de influência e o cálculo dos diâmetros e 
vazões. 

Nos anexos são mostradas as planilha dos nós, com dados de pressões 
disponíveis para avaliação das pressões estáticas máximas e pressões 
dinâmicas mínimas. Nos anexos encontram-se também as planilhas dos 
trechos, com diâmetros, vazões, velocidades, perdas de carga, extensão entre 
outros resultados do pré-dimensionamento da rede. Considerando o ponto de 
interligação o mesmo da alternativa 01, o mesmo pré-dimensionamento da rede 
é valido para ambas alternativas. 

 

8. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS 
Diante do exposto, esse capítulo apresenta uma análise das alternativas propostas 
sob os aspectos técnicos e ambientais. 

8.1.1. Interligação ao Sistema Público (Caesb) – Alternativa 1 

 

A alternativa 1 consiste no fornecimento de água tratada pela CAESB. Tal fato 
justifica-se devido a companhia prever a implantação do Sistema Produtor do Paranoá 
Sul, que abastecerá e/ou reforçará o abastecimento no Setor Tororó, São Sebastião, 
Jardim Botânico, Lago Sul, Paranoá entre outras (PDAE, 2019). 

Essa alternativa, apesar de apresentar o menor custo de implantação dentre as outras, 
só será viável ao empreendedor se o Sistema Produtor Paranoá entrar em operação 
antes da implantação do empreendimento, que encontra-se em fase de Licença Prévia 
(LP). Ainda assim, mesmo após início de operação desse sistema produtor, o 
abastecimento da região só será concretizado após a implantação de redes públicas 
de adutoras e distribuição na região do empreendimento, que não tem prazo pra 
acontecer. 

Do ponto de vista ambiental, essa seria a alternativa menos impactante, pois não 
causaria nenhum prejuízo ao meio ambiente local, nem haveria necessidade de 
captação em manancial subterrâneo, uma vez que a explotação seria realizada no 
Lago Paranoá (pelo sistema produtor citado), e para este manancial a vazão retirada 
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é de irrelevante interferência na vazão ecológica, conforme descrito em itens 
anteriores (Capítulo 3). 

8.1.2. Sistema Independente de Abastecimento (Poços Tubulares 
Profundos) – Alternativa 2 

A segunda alternativa consiste na exploração de água do manancial subterrâneo, para 
atendimento das demandas do empreendimento até a CAESB ter condições de 
abastece-lo. 

Neste caso a captação seria realizada por meio de 5 (cinco) poços tubulares profundos 
perfurados na poligonal do empreendimento, cuja viabilidade técnica foi atestada no 
item 5.2. Ressalta-se que já encontra-se em andamento o processo de outorga prévia 
para captação subterrânea. 

Com base nas características físico-químicas de outros poços perfurados na região, 
o tratamento previsto provavelmente será simplificado. Contudo, caso a análise da 
água amostrada após a perfuração do poço apresente resultados diferentes do 
previsto neste estudo, o tratamento deve ser complementado, para que sejam 
atendidas as exigências da Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de Setembro de 
2017 – Anexo XX, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para 
consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Para tanto deverá ser construída uma Unidade de Tratamento Simplificado (UTS) com 
as características citadas no item 7.2.5, conforme padrão da Caesb. Esse tratamento 
será acompanhado/gerenciado por esta companhia, uma vez que todo sistema de 
abastecimento a ela será doado. 

A reservação deverá ser realizada por reservatório tipo taça coluna cheia ou seca com 
volume mínimo de 180 m³ de capacidade de armazenamento. Para que todo volume 
do reservatório seja considerado útil, ou seja, forneça uma pressão mínima de 10 
m.c.a independentemente do nível d’água no compartimento principal, ele deve 
possuir altura de coluna de no mínimo 6 metros. Caso seja mantida apenas uma 
unidade de armazenamento, deverá ser instalado sistema de by-pass para que em 
caso de manutenções e limpezas periódicas o parcelamento não fique desabastecido, 
sendo neste caso o fornecimento realizado diretamente às residências.  

A rede de distribuição será composta por tubulações em PEAD, projetada em acordo 
com os critérios, parâmetros e recomendações feitas pela CAESB e normas da ABNT, 
conforme apresentado anteriormente, que trata do pré-dimensionamento dos 
componentes do sistema. 

A fim de facilitar a futura interligação com o sistema público, essa alternativa propõe 
ainda uma espera, para quando a CAESB passar a abastecer o empreendimento (Ver 
Planta Geral da Alternativa 02, em anexo). 

Do ponto de vista econômico, dentre as alternativas propostas, essa apresenta o 
maior custo de implantação e operação ao empreendedor, diferindo-se das demais 
devido a necessidade de execução do Sistema Produtor com perfuração dos poços, 
equipamentos de bombeamento, instalação do reservatório, Unidade de Tratamento 
Simplificado (UTS) e demais unidades complementares. 
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8.1.3. Solução Conjunta, interligação ao sistema projetado para o 
Quinhão 16 – Alternativa 3 

O empreendimento Quinhão 16 está localizado na antiga Fazenda Taboquinha, 
ocupando uma gleba de 204 ha, para as quais está previsto a implantação de 69 lotes, 
divididos em duas Etapas. A primeira abrangerá 41 lotes que comportarão uma 
população de aproximadamente 6.681 habitantes dividida em 10 fases, com início de 
implantação em 2020. Para a segunda etapa (Etapa II) estão previstas 4.614 pessoas 
com ocupação progressiva em 15 fases (Memorial Descritivo do Projeto Executivo do 
Sistema de Abastecimento de Água, 2020). 

Para atendimento das demandas de água, assim como no caso do Vila dos Bosques, 
a Caesb foi indagada sobre interferências com redes públicas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. Como resposta, a companhia informou também que 
o atendimento do empreendimento pelo sistema público estava condicionado ao início 
de operação do SPA Paranoá Sul, devendo o empreendedor optar por sistema 
independente com captação em poços tubulares profundos em caráter provisório. 
Além disso, a companhia solicitou que fosse elaborado um estudo de concepção do 
SAA e SES, devendo ser submetidos a sua aprovação. 

Dessa forma, foram elaborados e aprovados pela companhia o Estudo de Concepção 
e o Projeto a nível Executivo, ambos integrando o processo 092.005492/2019, no qual 
o empreendedor assume o compromisso de doar a Caesb todos os trabalhos 
desenvolvidos, bem como o as obras executada conforme projeto aprovado para o 
Quinhão 16. 

Como a Caesb ainda não tem condições de abastecer o empreendimento, a fim de 
viabilizar sua implantação, optou-se pelo sistema independente com captação em 
poços tubulares profundos. Contudo, os primeiros estudos revelaram que apenas as 
primeiras fases da Etapa I poderiam ser atendidos pelo manancial subterrâneo, 
ficando a implantação do restante do empreendimento condicionada ao 
abastecimento público por meio do SPA Paranoá Sul, até então em fase de 
elaboração de projetos. 

Conforme descrito anteriormente, a alternativa em tela foi concebida com objetivo de 
diminuir os custos de implantação, operação e manutenção, uma vez que seriam 
rateados entre os empreendedores, necessitando apenas atestar sua viabilidade 
técnica e burocrática (acordo entre empreendedores). 

Do ponto de vista técnico, essa alternativa propõe a mesma solução utilizada na 
Alternativa 02, com captação em poços tubulares profundos, tratamento simplificado, 
reserva e distribuição. Contudo, os sistemas seriam conjuntos, aproveitando todas as 
estruturas projetadas para o Quinhão 16 para abastecimento de ambos 
empreendimentos (no maior número de fases possíveis), buscando readequar/ 
redimensionar o mínimo de unidades já projetadas/ aprovadas. 

Nesse sentido, para implantação das primeiras fases de ambos empreendimentos, 
seria necessárias readequações/ redimensionamento apenas das seguintes 
unidades: 

Poços:  

Segundo o Projeto Executivo do sistema projetado para o Quinhão, no total 6 (seis) 
poços foram outorgados para atendimento das primeiras fases do empreendimento, 
sendo que apenas 1 (um) foi perfurado. Todas as unidades já foram locadas e serão 
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perfuradas de acordo com a progressiva implantação das fases e verificação da 
necessidade de ampliação na produção de água. 

Com a interligação entre os sistemas dos empreendimentos haverá um aumento no 
consumo de água, necessitando do aumento da produção já na primeira fase. Por 
isso, recomendamos a perfuração de pelo menos mais uma unidade, com sua 
respectiva interligação com o SPA Provisório.  

A perfuração dessa unidade não necessariamente deve ser feita na poligonal do Vila 
dos Bosques, visando a curto prazo economizar recursos com a implantação de 
adutoras de água, uma vez que a operação do Sistema Produtor Paranoá Sul pode 
ser concretizada no prazo estabelecido (Capítulo 3). 

De qualquer forma, caso haja um progresso na implantação dos empreendimentos, 
sendo perfurados todos os poços outorgados para o Quinhão 16, ocorra atrasos na 
operação do SPA Paranoá Sul e, seja necessário a ampliação na produção de água 
do Sistema Provisório, por fim poderão ser perfurados os poços previstos e 
outorgados para o Vila dos Bosques e implantação das respectivas unidades 
complementares (adutoras, barriletes e etc). Para isso, todos os poços deverão ser 
locados de acordo com os resultados do estudo hidrogeológico, e elaborado um Plano 
de Perfuração dos Poços tanto do Quinhão, quanto do Vila dos Bosques. 

Essa estratégia, junto ao Plano de Perfuração, visam economizar recursos com 
implantação apenas das unidades essenciais, haja vista a possibilidade do SPA 
Paranoá Sul entrar em operação, o que tornaria quase todo Sistema Produtor 
Provisório (exceto reservatórios) sem utilidade. 

Unidade de Tratamento Simplificado (UTS):  

Conforme descrito no Capítulo anterior, a UTS projetada tem capacidade de 
tratamento de 8,55 L/s, suficientes para atender as primeiras fases de implantação do 
Quinhão 16.  

No caso de interligação entre os sistemas, será adotada a mesma estratégia para com 
a perfuração de poços, ou seja, a capacidade de tratamento só será ampliada vista a 
real necessidade de aumento da vazão de produção. Caso isso ocorra será expandida 
apenas a capacidade de dosagem e armazenamento de produtos químicos. 

Assim como para os poços, essa proposta visa economizar recursos com a execução, 
ampliação ou redimensionamento de unidades que após o início de operação do SPA 
Paranoá Sul serão desnecessários (desativadas). 

Rede de distribuição:  

Deverá ser projetada e implantada rede de distribuição de água para atendimento de 
todos os lotes do empreendimento Vila dos Bosques, com seus respectivos 
dispositivos complementares. A Planta Geral de Concepção da Alternativa 03 
apresenta o traçado para a alternativa proposta. Já as planilhas de nós e trechos, 
também em anexo, os resultados da modelagem hidráulica (pré-dimensionamento). 

Além da nova rede, prevista para poligonal do Vila dos Bosques, será necessário 
redimensionar o trecho da rede principal projetada para o Quinhão 16 que sai do 
reservatório em direção a Zona Baixa, até o ponto de interligação, como pode ser visto 
na Planta Baixa da Alternativa 03, em anexo. Esse trecho possui diâmetro inicial de 
ø280 mm no início e ø125 mm no ponto de interligação, sendo projetado em 
Polietileno de Alta Densidade – PEAD.   
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9. CONCLUSÃO 
Diante do apresentado no estudo referente a Concepção do Sistema de 
Abastecimento de Água do empreendimento Vila dos Bosques, concluímos a 
inviabilidade técnica da alternativa 1 (Fornecimento pela Caesb), e a viabilidade 
técnica das alternativas 02 e 03, sendo que o fator econômico foi determinante na 
escolha da alternativa definitiva.  

A escolha da terceira alternativa resulta na diminuição dos custos aos 
empreendedores, uma vez que os gastos com a implantação, operação e manutenção 
poderiam ser rateados entre eles, por isso ela será adotada para solucionar o 
abastecimento de água ao empreendimento.  

Além disso, sob o ponto de vista técnico, a médio e longo prazo essa alternativa se 
mostra a mais viável, principalmente após o início de operação do Sistema Produtor 
Paranoá Sul em que o próprio Quinhão 16 será responsável pelos projetos da 
elevatória e da adutora de água tratada até a área do empreendimento, uma vez que 
a implantação de grande parte desse empreendimento está condicionada a 
interligação com sistema público. 

A ideia dessa proposta conjunta é aproveitar plenamente o sistema já projetado para 
o Quinhão 16, propondo ampliações/ redimensionamento de unidades apenas nos 
casos em que essas alterações no projeto aprovado sejam indispensáveis para início 
de operação ou implantação de novas fases dos empreendimentos. Essa medida visa 
economizar recursos com a execução, ampliação ou redimensionamento de unidades 
que após o início de operação do SPA Paranoá Sul serão desnecessários 
(desativadas). 

Dessa forma, levando em conta que as unidades projetadas para o Quinhão 16 
conseguem atender as primeiras fases de ambos empreendimentos, reiteramos a 
necessidade imediata apenas da perfuração de mais um poço, com a implantação da 
sua respectiva adutora e unidades complementares, e redimensionamento da 
tubulação principal que sai do Centro de Reservação em direção a Zona Baixa da rede 
projetada para o Quinhão 16 (ver Planta Geral da Alternativa 03), uma vez que esse 
trecho será permanente, inclusive após interligação do CR com sistema público.  

Contudo, será necessário o aval favorável da CAESB para a escolha definitiva da 
alternativa proposta e consequente prosseguimento na elaboração das seguintes 
fases do projeto. 

Para finalizar, deverá ser assinado um termo de cooperação entre os 
empreendedores, onde será proposto que cada um arcará com os custos 
proporcionais as fases de seus empreendimentos que serão abastecidas com água 
do Sistema Produtor Provisório. A Aria Empreendimentos Sustentáveis será a 
responsável pela intermediação entre os envolvidos. 
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APRESENTAÇÃO 

Este documento compõe o Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do empreendimento Vila dos Bosques, sendo elaborado conforme critérios 
e parâmetros recomendados pela Caesb por meio do Termo de Viabilidade de 
Atendimento (TVA) nº 20/138 (PROCESSO SEI nº 00390.0000.6681/2020-15/ 
Processo GDOC nº 00092-00020960/2020-07) que foi enviado em reposta a Carta de 
solicitação de viabilidade da Aria Empreendimentos Sustentáveis, contratada para 
elaboração dos projetos de infraestrutura. Este documento contempla as seguintes 
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A autorização para o início dos trabalhos foi dada em 03 de dezembro de 2020, 

com o envio, por parte da Caesb, do TVA acima citado. 
Para elaboração do estudo em questão foram seguidas também as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as recomendações e outras 
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1. INTRODUÇÃO 
O Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) compreende a 
análise de alternativas para a coleta, tratamento e destinação final dos efluentes 
líquidos a serem produzidos pelo empreendimento. 

Ele deve ser realizado na fase inicial de projeto, devendo abranger um conglomerado 
de estudos, cujos conteúdos, aliados as diretrizes e parâmetros, proporcionarão a 
escolha da melhor alternativa técnica e econômica. 

Em áreas já urbanizadas deve-se identificar a situação do sistema de esgotamento 
existente, com a caracterização das redes, emissários e Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETE) existentes na área de estudo ou próxima dela, a fim de verificar a 
possibilidade de atendimento de novos empreendimentos, minimizando custos com 
implantação, operação e manutenção de novos sistemas. 

No intuito de caracterizar o SES existente no local, foram realizadas visitas técnicas 
na área de estudo, bem como o envio de Carta-Consulta à Companhia de 
Saneamento do Distrito Federal (CAESB), solicitando informações sobre a existência 
de interferências com redes existentes ou projetadas na área e indagando a 
possibilidade de atendimento do empreendimento. 

Em resposta, por meio do Termo de Viabilidade de Atendimento - TVA nº 20/138 
(SU2570), a CAESB informou que não existe SES implantado ou projetado a curto e 
médio para atendimento do empreendimento, devendo o empreendedor optar por 
soluções independentes/ individuais de tratamento e disposição final dos efluentes. 

Nesse sentido, esse documento apresenta o Estudo de Concepção para o Sistema 
de Esgotamento Sanitário do empreendimento Vila dos Bosques no Quinhão 16 da 
antiga Fazenda Taboquinha, onde são propostas alternativas para solução do 
esgotamento sanitário do parcelamento. 

O presente estudo seguiu as recomendações normativas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, as prerrogativas e diretrizes usuais estabelecidas pela 
CAESB e boas práticas de engenharia. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1. Características Físicas 

O empreendimento em questão, denominado Vila dos Bosques, está localizado na 
Região Administrativa do Jardim Botânico, inserido na poligonal do Quinhão 16 da 
antiga Fazenda Taboquinha. Sua principal via de acesso será a Avenida Jardim 
Botânico que ainda será construída (Figura 2.1). 

Localizado a cerca de 14 km da Rodoviária do Plano Piloto, o empreendimento está 
inserido numa área para qual estão projetados diversos empreendimentos, incluindo 
o Quinhão 16, que contemplará em final de plano, segundo projeto urbanístico, uma 
população aproximada de 12.501 pessoas, além de lotes destinados a diversos tipos 
de comércio. 
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Figura 2.1: Localização do Empreendimento. 

A Gleba do empreendimento está registrada no Cartório do 2º Ofício do Registro de 
Imóveis de Brasília, sendo composta pelas matrículas nº 163.271, n° 162.527, n° 
26.492, n° 15.820 e n° 15.826 com área total de 207,103 m², que correspondem a 
20,7103 hectares. 

O curso hídrico mais próximo do empreendimento é denominado Córrego Forquilha 
da Taboca, afluente da margem direita do Ribeirão Taboca, principal curso presente 
na Unidade Hidrográfica Ribeirão Taboca. Além disso, o empreendimento está situado 
na Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu e este por sua vez na Região 
Hidrográfica do Paraná (Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Mapa Hidrográfico da área de estudo. 

A área do empreendimento está totalmente inserida sobre um tipo de unidade 
geológica, a qual pertence ao Grupo Canastra de rochas. Esta unidade é 
caracterizada por um conjunto litológico amplamente dominado por filitos variados e 
raros quartzitos, calcifilitos, mármores e filitos carbonosos. Na superfície, as rochas 
do Grupo Canastra geralmente são observadas em afloramentos apresentando com 
cores de alteração esbranquiçadas e rosadas, até mesmo avermelhadas, decorrente 
da formação de óxidos de alumínio e ferro liberados da alteração dos minerais (Figura 
2.3).  
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Figura 2.3: Mapa geológico da área de estudo 

A área de projeto possui desnível acentuado, variando cerca de 95 metros, desde a 
cota mais alta (1030), onde existe um pequeno platô para qual estão projetados lotes 
residenciais unifamiliares, até a cota mais baixa (935), parte mais baixa do lote 
Institucional EP (Figura 2.4). 
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Figura 2.4: Mapa de Elevação da área de estudo. 

Com relação a Declividade, a maior parte da área de estudo apresenta valores entre 
20 e 45%, considerada fortemente ondulada (Figura 2.5). Apenas o pequeno platô 
localizado na parte mais elevada possui declividade suave ou plana (abaixo de 8%). 
Em alguns pontos ocorrem declividades acima de 45%, porém nesses locais não 
haverá edificações e, consequentemente, não haverá sistemas de abastecimento. 
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Figura 2.5: Declividade da área de estudo. 

Em relação a geomorfologia, a área de estudo encontra-se preponderantemente na 
região dessecada de vales e, em menor proporção, na região de chapada (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Mapa Geomorfológico com curvas de nível. 

 
Figura 2.7: Mapa Pedológico da área de estudo. 
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Além disso, boa parte da área está sobre uma camada pedológica de Argissolo 
Vermelho – Amarelo Eutrófico, Cambissolo e em menor parcela sobre Latossolo 
Vermelho - Amarelo. Apenas o último apresenta condições favoráveis para a 
instalação de fossas sépticas e sumidouros, pelo fato de terem considerável 
porosidade e permeabilidade, que favorece a infiltração (Figura 2.7) 

De acordo com a Embrapa (2013), o Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico é um solo 
fértil caracterizado pela presença de horizonte B textural, com cores vermelho-
amarelas e textura argilosa, sotoposto por um horizonte A ou E de cores mais claras 
e textura arenosa ou média. 

O Cambissolo é um solo fortemente, até imperfeitamente, drenado, raso a profundo, 
de cor bruna ou bruno-amarelada, e de alta a baixa saturação por bases e atividade 
química da fração coloidal. O horizonte B incipiente tem textura franco-arenosa ou 
mais argilosa, e o solum, geralmente, apresenta teores uniformes de argila, podendo 
ocorrer ligeiro decréscimo ou um pequeno incremento de argila do horizonte A para o 
Bi. A estrutura do horizonte B pode ser em blocos, granular ou prismática, havendo 
casos, também, de solos com ausência de agregados, com grãos simples ou maciços. 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos são identificados em extensas áreas dispersas em 
todo o território nacional associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. 
Ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em 
características de cor, textura e estrutura em profundidade. 

2.2. Uso e Ocupação do Solo 

A região do empreendimento está na rota do vetor de crescimento urbano do Distrito 
Federal, numa área considerada de baixa intensidade de ocupação, conforme o Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do Distrito Federal (Figura 2.8). Dessa 
forma, essa área possui o potencial de ofertar unidades imobiliárias que podem 
atender a uma significativa parte da demanda habitacional da população, com 
excelente qualidade de vida e próximo ao Plano Piloto de Brasília, principal centro 
econômico do Distrito Federal, principalmente no setor de serviços. 
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Figura 2.8: Vetores de crescimento e intensidade de ocupação no DF. (Fonte: PDOT, 2012). 

O parcelamento será totalmente situado na Zona Urbana de Uso Controlado II (ZUUC 
II), considerada área de baixa densidade, como consta no zoneamento do PDOT 
(Figura 2.8). Nessa Zona a taxa de ocupação encontra-se entre 15 a 50 habitantes 
por hectare, sendo tal fato justificado pela inserção da gleba na Área de Proteção de 
Ambiental – APA do São Bartolomeu, o que condiciona a ocupação urbana na região. 

O art. 71° da Lei Complementar Nº 803 de 25 de abril de 2009, que aprova o PDOT 
do DF, informa que a Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II tem por objetivo 
“compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da 
recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

I.   Permitir o uso predominantemente habitacional de 
baixa e média densidade demográfica, com comércio, 
prestação de serviços, atividades institucionais e 
equipamentos públicos e comunitários inerentes à 
ocupação urbana, [...]; 

II.  respeitar o plano de manejo ou zoneamento 
referente às Unidades de Conservação englobadas por 
essa zona e demais legislação pertinente; 

III. regularizar o uso e a ocupação do solo dos 
assentamentos informais inseridos nessa zona, 
considerando-se a questão urbanística, ambiental, de 
salubridade ambiental, edilícia e fundiária; 

IV qualificar e recuperar áreas degradadas ocupadas 
por assentamentos informais de modo a minimizar danos 
ambientais;  

Área de Localização do Empreendimento 
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V adotar medidas de controle ambiental voltadas para 
o entorno imediato das Unidades de Conservação de 
Proteção Integral e as Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de 
sua integridade ecológica; 

VI adotar medidas de controle da propagação de 
doenças de veiculação por fatores ambientais.” 
 

 
Figura 2.9: Mapa de densidade da Região Sul/ Sudeste – Jardim Botânico. (Fonte: PDOT). 

Em relação a sua localização na APA do São Bartolomeu, o parcelamento estará 
inserido em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA). Segundo o 
Art. 12° da Lei n 5.344 de 2014, que dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o 
Plano de Manejo da APA São Bartolomeu: “A ZOEIA tem o objetivo de disciplinar a 
ocupação de áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as atividades que 
ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação dos 
ecossistemas e dos demais recursos naturais”. 

Por esta ser considerada uma área de alta sensibilidade ambiental, o Plano de Manejo 
da APA São Bartolomeu estabeleceu uma série de restrições para uso e ocupação do 
solo na Bacia. Tais restrições são impostas também pelas Diretrizes Urbanísticas para 
a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal - 
DIUR 06/2014, aprovada por meio da portaria n° 85, de 18 de dezembro de 2014 e 
atualizada pela DIUR 01/2019 em 1º de abril de 2019 pela Portaria nº 27.  

De acordo com a DIUR 06/2014 e DIUR 01/2019, o empreendimento encontra-se em 
Zona B (Figura 2.10). Portanto, são permitidas para o empreendimento áreas 

Vila dos Bosques 
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destinadas a residências unifamiliares, residências multifamiliares, comércio de bens 
e prestação de serviços, indústrias de baixa incomodidade, áreas institucionais, áreas 
mistas com usos residências, Equipamentos Públicos Comunitários e Urbanos (EPC 
e EPU), e Espaços Livres de Uso Públicos (ELUP). 

 
Figura 2.10: Zona de ocupação do empreendimento. 

Contudo, uma das restrições referentes as diretrizes urbanísticas estabelecem que 
50% da Gleba parcelada deve ser mantida como não impermeabilizada. Deste total, 
80% deve ser de vegetação de cerrado, existente ou recuperada, destinada à 
conservação e preservação. A fim de atender essa exigência foram destinadas áreas 
para Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, que deverão ser mantidas com 
vegetação nativa preservada, não sendo alvo do sistema de abastecimento projetado. 

No Empreendimento Vila dos Bosques são destinadas 04 áreas para os Espaços 
Livres de Uso Público – ELUP, sendo 3 delas localizadas às margens da Via de 
Circulação denominada Avenida Jardim Botânico e 1 delas situada próxima dos lotes 
residenciais unifamiliares. O objetivo é facilita o acesso as áreas destinadas às 
atividades de lazer e contemplação. Ao todo perfazem 1,223 hectares e correspondem 
a 9,76% da área parcelável.  

Para alcançar o percentual de áreas públicas foram destinados ainda 02 lote para o 
uso Inst-EP (Equipamento Público), com uso de equipamento público urbano – EPU, 
que abrangerão uma área de 4.939,752 m² e 1.653,897 m², que somam 6.593,649 m², 
que correspondem a 5,26% da área parcelável do empreendimento. Assim o 
somatório total das áreas públicas (ELUP + EPC + EPU) para a Gleba do 
empreendimento Vila dos Bosques somam 1,882 hectares, correspondendo a 15,02% 

Vila dos 
Bosques 
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da área parcelável, atendendo assim ao que determina as Diretrizes Urbanísticas e a 
legislação urbanística vigente. 

Com base no apresentado, o empreendimento foi projetado com padrões de ocupação 
do solo compatíveis, em termos de localização e densidade, com a sensibilidade 
físico-ambiental de sua área de inserção, de modo a proporcionar a seus habitantes 
uma elevação do padrão de qualidade de vida. 

Dessa forma, o Plano de Ocupação propõe a criação de 35 lotes divididos nas 
categorias RO 1, CSII 1, CSII 2, CSIIR 2 NO, Inst EP e ELUP (Figura 2.11). Esses 
lotes totalizam uma área de 91.933 m2. As áreas consideradas não passíveis de 
parcelamento somam 82.511,808 m2 e foram destinadas a Reserva Particular do 
Patrimônio Cultural (RPPN) e Área de Preservação Ambiental (APP). Além disso, a 
polgional do empreendimento possui 50,38% de permeabilidade referente a uma área 
de 104.336,420 m2. 

Tabela 2.1: Quadro síntese unidades imobiliárias e áreas públicas.  

QUADRO SÍNTESE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS 

Áreas 
Consideradas 

Destinação 
Lote 

(unid.) 
Área (m2) 

Percentuais 
Parciais (%) 

Áreas 
Passíveis de 

Parcelamento 

1. RO I 21 15.353,606 6,73 

2. CSII 1 1 3.032,808 1,48 

3. CS II 2 3 12.595,152 5,38 

4. CSIIR 2 NO 4 33.713,697 16,28 

5. Inst EP 2 6.593,649 5,26 

6. ELUP 4 12.230,509 9,76 

7. Sistemas de Circulação - 32.658,184 15,77 

TOTAL 35 124.591,192 60,16 

Área Não 
Passível de 

Parcelamento 

8. RPPN - Reserva Particular do 
Patrimônio Natural - 

81.554,090 39,38 

9. Área de Preservação - APP + Área 
Verde - 

957,718 0,46 

TOTAL  82511,808 39,84 

Área Total da Poligonal 207.103,000 100,00 

Área Total Permeável 104.336,420 50,28 

Fonte: Memorial Descritivo Urbanístico (MDE), 2021. 



 

X.XXX.XXX-XXXX 13 

 

 
Figura 2.11: Plano de Ocupação do Empreendimento. 

Na via de circulação e no local de cruzamento entre a via de circulação e as via de 
circulação de vizinhança do tipo 1 são criados núcleos de centralidade com atividades 
complementares entre si com lotes cujos usos são CSII 2 e CSII 1. O objetivo é atender 
as necessidades das pessoas que moram e circulam na região como um todo (hoje e 
no futuro). 

Nas vias de circulação de vizinhança do tipo 1 os lotes lindeiros têm atividades que 
atendem um público mais amplo, em especial os usos CSII 1, CSIIR 1 NO e CSIIR 2 
NO. 

Os lotes destinados às atividades predominantemente residenciais unifamiliares (RO 
1) têm suas testadas voltadas para a via de circulação de vizinhança do tipo 2, ficando 
mais protegidos do fluxo elevado de veículos e com melhores condições de conforto 
acústicos das residências. 

O item 3.2.2 da DIUR 01/2019, que trata dos parâmetros das edificações, em sua 
Tabela V apresenta os parâmetros de ocupação por tipo de lote e zona de inserção 
(Tabela 2.2). Nela são informados os coeficientes de aproveitamento (básico e 
máximo) número de pavimentos, altura das edificações e a taxa de permeabilidade. 
Essas informações foram utilizadas para cálculo das contribuições de esgoto nos lotes 
do Tipo CSII 1, CSII 2 e Institucional EP. 
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Tabela 2.2: Parâmetros de Ocupação por tipo de lote. 

PARÂMETRO DE OCUPAÇÃO DO SOLO DOS LOTES  

Z
O

N
A

 B
 

Uso 
Ativida

de 

Coef. 
Aprov. 
Básico  

Coef. 
Aprov. 

Máximo 

Altura Máxima 
(m) Cota Superior 

a 980 m 

Altura Máxima 
(m) Cota Inferior 

a 980 m 

Taxa de 
Permeabilidade 

RO 1 

1 1,2 9,5 9,5 15 RO 2 

RE 2 

CSIIR 1 

1 1,5 15,5 22,5 15 

CSIIR 1 
NO 

CSIIR 2 
CSIIR 2 

NO 

CSII 1 
1 2,0 15,5 22,5 15 CSII2 

INST 
INST 
EP* 1 2 16 23 15 

 
Fonte: DIUR 01/2019. 

As ELUP’s são áreas destinadas a praças, jardins, parques, áreas de recreação entre 
outras áreas verdes abertas à comunidade, já as RPPN’s são espaços destinados a 
conservação da vegetação nativa de cerrado. Tais espaços não foram considerados 
nos cálculos das contribuições de esgoto. 

Em relação ao endereçamento do empreendimento (Figura 2.12), a via arterial de 
circulação é denominada de “Avenida” e recebe o nome de “Jardim Botânico”. A via 
de circulação de vizinhança do tipo 1 recebe a denominação de “Rua” e o nome 
provisório é uma letra alfabética “C”. O mesmo ocorre com a via de circulação de 
vizinhança do tipo 2, que recebe a denominação de “Rua” e o nome provisório é uma 
letra alfabética “C1”. No futuro as letras que denominam as vias deverão ser 
substituídas por um nome definitivo. 

Para os lotes, a sequência de numeração dos lotes adota o princípio de ordem 
crescente, sempre a partir do oeste em direção ao leste ou a partir do norte em direção 
ao sul, com os números ímpares destinados ao lotes situados a direita da via e os 
números pares destinados ao lotes situados a esquerda da mesma via. A sequência 
numérica em cada uma das vias começa com o número “1” e para cada lote 
subsequente é acrescido uma unidade. 
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Figura 2.12: Endereçamento preliminar do empreendimento. 

2.3. Aspectos Sociais e Econômicos 

Os dados socioeconômicos apresentados a seguir foram obtidos na Pesquisa Distrital 
por Amostragem de Domicílios (PEDAD) realizadas pela Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal (CODEPLAN) em fevereiro de 2016. Essa pesquisa serve como 
instrumento de planejamento e tomada de decisões governamentais e utilizou amostra 
de 500 dos 8.172 domicílios existentes na RA em 2016, representando uma 
amostragem de 6,10% do total. 

As características socioeconômicas influenciam diretamente no consumo de água, 
sendo que domicílios com maior poder aquisitivo geralmente consomem maior 
quantidade de água. Dentre os diversos aspectos sociais apresentados no PEDAD, 
serão aqui expostos apenas os considerados de relevância no consumo de água ou 
outros impactos ao meio ambiente, tornando o texto mais objetivo. 

A RA do Jardim Botânico possui o segundo maior poder aquisitivo do DF, ficando atrás 
apenas do Plano Piloto. A renda domiciliar da região é de R$ 12.437,33, cerca de 
14,16 Salário Mínimos (SM), resultando em uma renda per capita média de R$ 
3.930,39 (4,47 SM). A Tabela 2.3 apresenta a distribuição dos domicílios segundo as 
classes de renda. 

 

Tabela 2.3: Distribuição dos domicílios segundo as classes de renda 

Classes de Renda Nº % 
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Até 1 salário mínimo 147 3,83 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 246 6,38 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 655 17,02 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 704 18,30 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 1.064 27,66 

Mais de 20 salários mínimos 1.032 26,81 

Subtotal 3.848 100,00 

Renda não declarada 4.324  

Total 8.172  

Fonte: PEDAD, 2016. 

Nota-se que os 10% mais ricos absorvem 28,66% da renda e que pouco mais de 10% 
dos domicílios possuem renda abaixo de 2 salários mínimos. 

Em relação ao tipo de domicílio, 98,40% são casas unifamiliares e apenas 1,60 são 
apartamentos (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4: Tipos de domicílios 

Tipo de domicílio Nº % 
Casa 8.041 98,40 
Barraco 0 0,00 
Cômodo 0 0,00 
Quitinete/Estúdio 0 0,00 
Flat 0 0,00 
Apartamento 131 1,60 
Uso misto 0 0,00 
Outros 0 0,00 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

Quanto a posse de bens, equipamentos e serviços, 92,18% dos domicílios possuem 
pelo menos um veículo automóvel e 11,02% uma motocicleta. A Tabela 2.5 apresenta 
os tipos de veículos por domicílio. 

Tabela 2.5: Tipos de veículos por domicílio 

Veículo Não têm Têm Total 
Nº % Nº % Nº % 

Automóveis 
 

639 7,82 7.533 92,18 8.172 100,00 

Utilitários 7.943 97,19 229 2,81 8.172 
 

100,00 

Carga 8.123 99,40 49 0,60 8.172 100,00 
 

Motocicletas 7.271 88,98 901 11,02 8.172 100,00 
 

Bicicletas 4.880 59,72 3.292 40,28 8.172 100,00 
 

Carroças 8.172 100,00 0 0,00 8.172 
 

100,00 
 

Outros 8.156 99,80 16 0,20 8.172 
 

100,00 
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Fonte: PEDAD, 2016. 

A pesquisa aponta também que 89,98% dos domicílios possuem uma máquina de 
lavar roupas e cerca de 15% uma máquina de lavar louças, 3,21% duas máquinas de 
lavar roupas e 0,20% duas máquinas de lavar louças. 

No tocante a contratação de empregados, 28,85% contam com esses serviços. Esse 
percentual será levado em conta no cálculo da população flutuante de projeto. 

Além disso, é possível observar, a partir da pesquisa, que 88,38% dos domicílios são 
abastecidos pela Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), 
como indicado na Tabela 2.4, e apenas 17,64% têm esgoto tratado pela mesma, como 
mostrado na Tabela 2.5, na qual os que não têm esgotamento pela Caesb fazem uso 
de fossa séptica, 61,52% dos domicílios, ou fossa rudimentar, cerca de 20,84% dos 
domicílios. 

Tabela 2.6: Tipo de Abastecimento de água 

Tipo de Abastecimento de Água Nº % 
Rede Geral - Caesb 7.222 88,38 
Poço/Cisterna 131 1,60 
Poço Artesiano 753 9,22 
Outros 66 0,80 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

Tabela 2.7: Tipo de Esgotamento 

Tipo de Esgotamento Nº % 
Rede Geral – Caesb 1.441 17,64 
Fossa séptica 5.028 61,52 
Fossa rudimentar 1.703 20,84 
Esgotamento a céu aberto 0 0,00 
Outros 0 0,00 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

Na Tabela 2.6 é possível observar que 91,78% dos domicílios são atendidos pelo SLU 
(Serviço de Limpeza Urbana) com coleta e destinação dos resíduos sólidos, não 
havendo descarte em local impróprio, o que se interliga com os problemas 
apresentados na Tabela 2.7 na qual é possível extrair que 76,55% dos domicílios não 
têm quaisquer problemas do tipo erosão, entulho, área alagada por chuva e buracos 
nas ruas próximas a suas residências. 

Tabela 2.8: Tipo de coleta de resíduos sólidos 

Tipo de Coleta Nº % 

SLU sem coleta seletiva 6.355 77,75 
SLU com coleta seletiva 1.146 14,03 
Jogado em local impróprio 0 0,00 
Outro destino 671 8,22 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

Na Tabela 2.7 é possível observar a baixa taxa de problemas encontrados nas ruas 
da RA Jardim Botânico. 

Tabela 2.9: Problemas nas cercanias 
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Problema nas Cercanias Não têm Têm Total 
Nº % Nº % Nº % 

Erosão 7.828 95,79 344 4,21 8.172 100,00 
Área em declive 6.256 76,55 1.916 23,45 8.172 

 
100,00 

Entulho 7.681 93,99 4912 6,01 8.172 
 

100,00 

Esgoto a céu aberto 7.943 97,19 229 2,81 8.172 
 

100,00 

Áreas alagadas(chuva) 8.008 98,00 164 2,00 8.172 
 

100,00 

Ruas esburacadas 7.582 92,79 590 7,21 8.172 
 

100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 

A Tabela 2.8 indica que 70,14% dos domicílios têm acesso a jardim ou parque, seja 
ele privado ou público, o que eleva o consumo de água na região, além da metade 
das ruas serem arborizadas e 82,57% contarem com APA (Área de Proteção 
Ambiental) próximos a suas residências. 

Tabela 2.10: Áreas Públicas de lazer e espaços verdes 

Áreas Públicas Comuns 
 

Não têm Têm Total 
Nº % Nº % Nº % 

Ruas arborizadas 2.981 36,47 5.191 63,53 8,172 100,00 
Jardins/ Parques 2.440 29,86 5.732 70,14 8,172 

 
100,00 

APA¹ 1.425 17,43 6.747 82,57 8,172 
 

100,00 

Nascente d’água 4.324 52,91 3.848 47,09 8,172 
 

100,00 

Ciclovia 6.796 83,17 1.376 16,83 8,172 
 

100,00 

Espaço cultural 6.502 79,56 1.670 20,44 8,172 
 

100,00 

PEC² 5.781 70,74 2.391 29,26 8,172 
 

100,00 

Fonte:  PEDAD, 2016. 

Na pesquisa, também foram apresentados os dados a respeito do abastecimento de 
energia elétrica nos domicílios, nos quais 99,6% são abastecidos pela CEB 
(Companhia Energética de Brasília), que tem uma matriz energética amplamente 
representada pela energia de origem hidrelétrica, sendo que cerca de 80% é 
proveniente de Furnas e 20% de Itaipu, o que representa uma dependência do 
Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Tabela 2.11: Abastecimento domiciliar de energia elétrica 

Tipo de Abastecimento de Energia Elétrica Nº % 
Rede Geral- CEB 8.139 99,60 
Próprio (Gerador, Bateria) 0 0,00 
Gambiarra 33 0,40 
Outros 0 0,00 
Total 8.172 100,00 

Fonte: PEDAD, 2016. 
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Diante dos dados apresentados podemos concluir que o parcelamento terá um 
elevado consumo de água por residência pelo fato da população pertencer a classe 
média/alta com alto poder de aquisição de bens, equipamentos e serviços. Outro fator 
relevante é o fato do parcelamento ser formado por lotes de grandes extensões com 
elevadas taxas de permeabilidade, o que eleva o consumo pois possuirão jardins e 
áreas gramadas. 

3. PLANO DIRETOR DE ÁGUA E ESGOTO 
Quanto ao esgotamento sanitário, nem o Plano Diretor de Água e Esgoto (PDAE) de 
2019, nem o Plano Distrital de Saneamento Básico de 2017, mencionam nada 
relacionado a um sistema totalmente projetado pra Região Administrativa do Jardim 
Botânico. Para os poucos parcelamentos atendidos com esgotamento público na 
região é utilizada a ETE São Sebastião, que todavia não tem capacidade para atender 
toda a região do Jardim Botânico. 

A ETE São Sebastião foi projetada para atender uma população de 77.717 habitantes, 
com capacidade média de 226 L/s. Em 2018 a estação tratou uma vazão média de 
148,7 L/s representando 65,8% da sua capacidade hidráulica e 128,1% da carga de 
DBO. Em 2018 a vazão média ficou em 148,7 L/s (equivalente a 65,8% da capacidade 
de projeto). 

A Caesb menciona, no Termo de Viabilidade, que existe a possibilidade de 
interligação ao sistema público após a execução das obras e reformas na ETE São 
Sebastião, cujos projetos encontram-se em fase de desenvolvimento. 

A Companhia possui ainda algumas obras de ampliação da rede coletora de esgoto 
em andamento, nas seguintes regiões: Setor de Clubes Esportivos Sul, Itapoã, Setor 
de Mansões de Sobradinho, Setor de Mansões Park Way, Setor Habitacional Sol 
Nascente (Setor D, Bacia G), Setor Habitacional Pôr do Sol (PDAE, 2019). 

Outras obras futuras estão em fase de projeto, quais sejam: Itapoã Parque, 
Residencial Mestre D’Armas, Setor Habitacional Sol Nascente (Bacia F e F1), Bairro 
Crixá, Residencial Jardim Genebra, Residencial Sobradinho, Fazenda Paranoazinho, 
Setor Habitacional Total Ville (Condomínio Porto Pilar - 2ª etapa), Complexo 
Urbanístico Aldeias do Cerrado, Planaltina, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Setor 
Sudoeste (SQSW 500 e CLSW 500) e Jardim Botânico (Quinhão 16 - Fazenda 
Taboquinha).  

4. ESTUDO POPULACIONAL, DE DEMANDAS E DE VAZÕES 
Para o Sistema de Esgotamento Sanitário, o dimensionamento dos sistemas de 
coleta, unidades de tratamento e/ou disposição final, independente da solução 
escolhida, dependem da contribuição média de cada habitante, quantidade de 
habitantes fixos, flutuantes e outros tipos de contribuições específicas (Nuvolare, 
2003).  

Os contribuintes podem ser classificados em quatro grandes categorias: domésticos, 
comerciais, industriais e públicos, devendo para dimensionamento dos sistemas se 
dispor de dados qualitativos e quantitativos da população atendida. 

Para o empreendimento em tela será considerado apenas as contribuições de esgoto 
doméstico, uma vez que o urbanismo não destinou áreas para implantação de 
industrias e caso isso venha ocorrer outras soluções deverão ser solicitadas pelo 
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órgão ambiental no processo de licenciamento da atividade. Com isso, para cálculo 
das contribuições foi realizado o levantamento populacional residente e flutuante. 

O condomínio em questão será implantado em apenas uma etapa e possuirá 
consumos doméstico, comercial e público. Com isso, para cálculo das contribuições 
foi realizado o levantamento populacional residente (fixo) e flutuante, onde foram 
consideradas todas as unidades habitacionais, áreas comerciais e outras áreas 
destinadas a usos institucionais. 

Os dados populacionais que subsidiaram o pré-dimensionamento dos sistemas 
referentes as alternativas propostas são apresentadas nos itens a seguir. 

4.1. População de Projeto 

4.1.1. População para o lote residencial 

Conforme descrito anteriormente, o projeto urbanístico destinou 5 (cinco) lotes para 
residências multifamiliares e 21 (vinte e um) lotes para residências unifamiliares 
(Figura 2.10), cuja população (fixa) se divide conforme Quadro 4.1 a seguir: 

Quadro 4.1: Distribuição da População Fixa do Empreendimento. 

USO/ ENDEREÇO NO DE LOTES NO. DE DOMICÍLIOS POPULAÇÃO 

RO1/ RUA C1 21 21 69 
CSIIR 2 NO/ Nº 02 RUA C 1 27 89 
CSIIR 2 NO/ Nº 04 RUA C 1 91 300 
CSIIR 2 NO/ Nº 06 RUA C 1 88 290 
CSIIR 2 NO/Nº 08 RUA C 1 42 139 
CSIIR 2 NO/Nº 09 RUA C 1 44 145 
TOTAL 26 313 1.033 
População = 314 domicílios x 3,3 hab 
Densidade = 1033 hab / 20,70 ha = 50 hab/ha 

 
Fonte: Memorial Descritivo de Urbanismo (MDE, 2021). 

Nos lotes destinados a residências multifamiliares serão construídas edificações 
(apartamentos) que comportem a população de projeto. 

Para cálculo da população fixa de projeto, considerou-se o número de pessoas por 
residência da RA do Jardim Botânico (3,3 habitantes por residência). Esse dado foi 
obtido pela Pesquisa Distrital de Amostragem por Domicilio - PEDAD realizado pela 
CODEPLAN em 2016. Essa pesquisa serve como instrumento de planejamento e 
tomada de decisões governamentais e utilizou amostra de 500 dos 8.172 domicílios 
existentes na RA em 2016, representando uma amostragem de 6,10% do total. 

Dessa forma, estima-se que o empreendimento em plena operação comportará 
cerca de 1.033 habitantes residentes. 

4.1.2. População Flutuante (Lotes Comerciais) 

Além da população residente, considerou-se também a população que frequentará os 
3 (três) lotes do Tipo CSII 2 e o único lote do Tipo CSII 1, sendo ambas categorias 
são/ serão destinados ao comércio. Os lotes CSII 1 estarão localizados na Rua “C”, já 
os do Tipo CSII 2 estarão na Avenida Jardim Botânico (Figura 2.11 e Figura 2.12). 

Para determinação da população flutuante, utilizou-se a metodologia proposta por 
Tsutiya (2005), em que multiplica-se a área máxima edificável por um coeficiente 
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(0,0615), obtendo-se o consumo mensal em metros cúbicos – m³. Considerando um 
mês regular de 30 dias, chega-se ao consumo diário. Essa mesma metodologia é 
recomendada pela CAESB no Anexo 01 da ND.SCO-002 para cálculo de demandas 
em edifícios comerciais. 

Em seguida o valor do consumo diário foi dividido pelo consumo per capta de 50 
l/hab.dia, resultando no número de pessoas flutuantes diariamente na edificação. 

A área edificável foi determinada multiplicando o coeficiente de aproveitamento 
máximo (Zona B, DIUR 01/2019, Tabela 2.2) pela área do lote, obtendo-se a área da 
futura edificação já considerando todos os seus possíveis pavimentos. O Quadro 4.2 
a seguir apresenta o memorial de cálculo da população flutuante para cada lote 
comercial: 

Quadro 4.2: Memorial para população flutuante. 

USO/ ENDEREÇO AREA 
LOTE (M²) 

COEF. 
APROV. 
MEDIO 

AREA MAX. 
EDIFICAVEL 

(M²) 

POPULAÇÃO 
FLUTUANTE 

CSII 1/ Nº 11 RUA C 3.032,808 1,50 4.549,212 187 

CSII 2/ Nº 13 AV. JARDIM 
BOTÂNICO 

4.020,964 1,50 6.031,446 247 

CSII 2/ Nº 15 AV. JARDIM 
BOTÂNICO 

4.373,574 1,50 6560,361 269 

CSII 2/ Nº 17 AV. JARDIM 
BOTÂNICO 

4.200,615 1,50 6.300,923 258 

TOTAL 15.627,961 - 23.441,942 961 

Fonte: Tsutiya, 2005. 

A aplicação dessa metodologia resultou num total de 961 habitantes flutuantes 
para os lotes destinados ao comércio. 

4.1.3. População das Áreas Públicas 

Dentro do empreendimento, as áreas “públicas” são, dentre as apresentadas no 
Memorial Descritivo Urbanismo: Os Lote Institucionais EP que será destinado a 
Equipamentos Públicos Comunitários (EPC) e a área destinada a Equipamentos 
Livres de Uso Público (ELUP) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN). Contudo, neste projeto apenas os Lotes Institucionais EP serão considerados 
no cálculo das demandas de água, pois consideramos que as ELUP’s e RPPN’s serão 
visitadas pelos próprios moradores ou visitantes da região e seus consumos diários já 
foram considerados. 

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, os lotes Institucionais EP podem 
ser destinados entre outros para delegacias, corpo de bombeiros, postos de saúde, 
hospitais, escolas e etc. 

Para estimar a população flutuante nesse lote foi utilizada a mesma metodologia 
proposta por Tsutiya (2005), apresentada no item anterior. Contudo, o coeficiente de 
aproveitamento médio do lote (média aritmética do máximo e básico), conforme 
Quadro 4.3 a seguir: 
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Quadro 4.3: Coeficiente de aproveitamento do lote. 

USO/ ENDEREÇO AREA 
LOTE (M²) 

COEF. 
APROV. 
MEDIO 

AREA. 
EDIFICAVEL 

(M²) 

POPULAÇÃO 
FLUTUANTE 

INST EP/ Nº 18 AV. JARDIM 
BOTÂNICO 

4.939,752 1,50 7.409,628 304 

INSTE P/ Nº19 AV. JARDIM 
BOTANICO 

1.653,897 1,50 2480,846 102 

TOTAL 6.593,649 - 9.890,474 406 

Fonte: DIUR 06/2014. 

Portanto, para o lote Institucional EP, considerando consumo per capta de 50 
l/hab/dia, foram estimados 406 habitantes flutuantes. 

A Tabela 4.1 a seguir apresenta o resumo populacional para o empreendimento, onde 
são mostradas as populações previstas para cada lote considerado. 
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Tabela 4.1: Resumo Populacional do Empreendimento. 

LOTE/ 
ENDEREÇO 

TIPO/ 
QUANTIDADE 

ÁREA TOTAL 
(M²) 

COEF. APROV. 
MÉDIO 

ÁREA MÁX. 
EDIF. (M²) 

Nº UNIDADES 
HAB. 

POPULAÇÃO 
FIXA 

POPULAÇÃO NÃO RESIDENTE POPULAÇÃO 
TOTAL 

FLUTUANTE EQUIVALENTE* 

Nº02/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 3469.470 1.25 - 27 89 - - 89 

Nº11/ RUA C CSII-1/ (1) 3032.808 1.5 4549.212 - - 187 45 45 

Nº04/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 11588.054 1.25 - 91 300 - - 300 

Nº06/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 11143.403 1.25 - 88 290 - - 290 

Nº08/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 5383.292 1.25 - 42 139 - - 139 

Nº09/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 5598.948 1.25 - 44 145 - - 145 

Nº13/ AV. JB CSII-2/ (3) 4020.964 1.5 6031.446 - - 247 59 59 

Nº15/ AV. JB CSII-2/ (3) 4373.574 1.5 6560.361 - - 269 65 65 

Nº17/ AV. JB CSII-2/ (3) 4200.615 1.5 6300.923 - - 258 62 62 

RUA C1 RO-1/ (21) - 1.2 - 21 69 - - 69 

Nº18/ AV. JB EP/ (2) 4939.752 1.5 7409.628 - - 304 73 73 

Nº19/ AV. JB EP/ (2) 1653.897 1.5 2480.846 - - 102 24 24 

TOTAL 31 - - - 286 1033 1367 329 1361 

*QUANTIDADE DE HABITANTES FIXOS QUE REPRESENTAM A POPULAÇÃO FLUTUANTE. 
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4.2. Estudos das Contribuições para o SES 

Neste capítulo, serão apresentados as recomendações e critérios de projeto utilizados 
no pré-dimensionamento das alternativas propostas para o Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

4.2.1. Per Capita de Produção e Coeficientes adotados  

Os parâmetros de projeto para o sistema de esgotamento sanitário são 
complementares ao sistema de água, fundamentando-se no número de habitantes 
atendidos para o horizonte do projeto e no consumo específico de água por habitante. 

Os parâmetros adotados são discriminados a seguir: 

 Coeficiente de retorno água/esgoto: 80%; 
 Consumo per capta: 208 L/hab/dia; 
 Consumo per capta (População Flutuante): 50 L/hab/dia; 
 Geração de esgoto per capita: 166,40 L/hab/dia (População Residente);  
 Geração de esgoto per capita: 40,00 L/hab/dia (População Flutuante); 
 Coeficiente de maior consumo diário: K1 = 1,2. 
 Coeficiente de maior consumo horário: K2 = 1,5. 
 Coeficiente de consumo mínimo horário: K3 = 0,5. 

 
As infiltrações à rede coletora são calculadas com base num parâmetro linear de: 

 Taxa de infiltração = 0,05 L/s x km (0,00005 L/s x m). 
 
De forma complementar, ainda foram considerados os parâmetros apresentados nos 
itens a seguir. 

4.2.2. Diâmetros Mínimos, Traçados e Profundidades. 

Para redes coletoras públicas adotou-se o diâmetro mínimo de 150 mm. A localização 
dos coletores deverá ser, preferencialmente, nos passeios, visando reduzir problemas 
de interferências com outras redes da infraestrutura e facilitar futuras necessidades 
de manutenção na rede. 

Os coletores foram previstos de modo a se ter sua autolimpeza. Nesse sentido, deve-
se garantir, pelo menos uma vez por dia, uma tensão trativa de 1,0 Pa. 

Em locais onde há interferência com redes de abastecimento de água adotou-se a 
profundidade mínima de 1,10 metros, uma vez que essas redes são implantadas a 
0,80 metros da superfície e a CAESB recomenda que a rede de esgoto esteja pelo 
menos 0,30 metros abaixo da tubulação de água. 

4.2.3. Declividade Máxima e Mínima  

A declividade mínima é aquela que garanta uma tensão trativa mínima de 1 Pa. Dessa 
forma a declividade mínima adotada foi: 

 i = 0,005 m/m. 
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Consoante o item 5.1.5 da NBR 9649/1986, a máxima declividade deve ser aquela 
para a qual se obtém velocidade na tubulação inferior a 5,0 m/s, para a vazão de final 
de plano. 

4.2.4. Lâmina Máxima 

As redes coletoras foram previstas para trabalharem com lâmina igual ou inferior a 
75% do diâmetro da tubulação, já para os ramais condominiais 45%, destinando-se a 
parte superior da tubulação à ventilação do sistema e às imprevisões e flutuações 
excepcionais de nível dos esgotos. 

4.2.5. Poços de Visita 

Os Poços de Visita são câmaras que, por meio de abertura existente em sua parte 
superior, permite o acesso de pessoas e equipamentos para executar trabalhos de 
manutenção. Devem ser utilizados poços de visita em todos os pontos de 
singularidades de rede coletora, tais como, no início de coletores, nas mudanças de 
direção, de declividade, de diâmetro e na reunião de coletores. Prevê-se a adoção de 
poços de visita padrão Caesb, conforme os diâmetros de chegada e saída dos 
coletores. 

4.2.6. Distância Máxima entre PV’s e CI’s   

A distância máxima adotada entre singularidades (PV) deve ser de 80 m para redes 
coletoras e de 50 metros entre as CI’s de redes condominiais, seguindo 
recomendação da CAESB, a fim de permitir o alcance dos equipamentos e 
instrumentos de limpeza e de desobstrução. 

4.2.7. Material de Rede 

Adotaram-se tubos de poli Cloreto de Vinila (PVC), com junta elástica. Esse material 
está normalizado pela NBR 7362/1999, que fixa as condições exigíveis para tubos de 
PVC destinados a rede coletora e ramais prediais enterrados para a condução de 
esgoto sanitário e despejos industriais, cuja temperatura do fluido não exceda 40°C. 

4.2.8. Faixa de Servidão 

A Tabela a seguir, apresenta as faixas de servidão recomendadas pela CAESB para 
Sistemas de Esgotamento Sanitário: 

Tabela 4.2: Largura da Faixa de Servidão para Sistema de Esgoto. 

Profundidade 
(m) 

Diâmetro (mm) 
Afastamento a partir 
do eixo da rede (m) 

Recobrimento 
(m) 

Até 3.50 

Até 100 0.70 

Redes em vias 
públicas: 0.90 

Acima de 100 até 150 1.50 

Acima de 150 até 350 2.50 

Acima de 350 até 600 5.00 

Acima de 600 até 150 6.00 Redes em 
passeios ou 
área verde: 

0.60 

Acima de 3.50 
até 5.00 

Até 350 3.00 

Acima de 350 até 1500 6.00 

Acima de 5.00 Até 1500 7.50 

Fonte: TVT nº 020/138. 
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4.2.9. Cálculo das Vazões de Projeto 

Para cálculo das vazões de projeto foram utilizadas as equações apresentadas a 
seguir: 
 
Vazão Mínima (Qmin):  

 𝑄𝑚í𝑛 = (𝑞 ∗ 𝑃 ∗ 𝐶 ∗ 𝐾386400 ) + 𝐿 . 𝑡𝑖 
 

Onde: 
 

 Qmín = Vazão mínima (l/s); 
 P = população de projeto (hab); 
 q = per capita de consumo de água (l/s x hab); 
 K3 = Coeficiente de vazão mínima (0,5); 
 C = coeficiente de retorno esgoto/água (0,8); 
 L = Extensão total da tubulação (m); 
 ti = taxa de infiltração (0,0005 l/ s . m); 
 

Vazão Média (Qm): 

 𝑄𝑚 = (𝑞 ∗ 𝑃 ∗ 𝐶86400 ) + 𝐿 . 𝑡𝑖 
Onde: 
 

 Qm = Vazão média (l/s); 
 P = população de projeto (hab); 
 q = per capita de consumo de água (l/s x hab); 
 C = coeficiente de retorno esgoto/água (0,8); 
 L = Extensão total da tubulação (m); 
 ti = taxa de infiltração (0,0005 l/ s . m); 

 

Vazão Máxima Diária (Qd): 𝑄𝑑 = (𝑞 ∗ 𝑃 ∗ 𝐶 ∗ 𝐾186400 ) + 𝐿 . 𝑡𝑖 
Onde: 
 

 Qd = Vazão máxima diária (l/s); 
 P = população de projeto (hab); 
 q = per capita de consumo de água (l/s x hab); 
 C = coeficiente de retorno esgoto/água (0,8); 
 K1 = coeficiente do dia de maior consumo (1,2); 
 L = Extensão total da tubulação (m); 
 ti = taxa de infiltração (0,0005 l/ s . m); 
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Vazão Máxima Horária (Qh): 𝑄𝑑 = (𝑞 ∗ 𝑃 ∗ 𝐶 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾286.400 ) + 𝐿 . 𝑡𝑖 
Onde: 
 

 Qh = vazão máxima horária (l/s); 
 Pf = população flutuante de projeto (hab); 
 qf = per capita de consumo de água da população flutuante (50 l/s x hab x dia); 
 C = coeficiente de retorno esgoto/água (0,8); 
 K1 = coeficiente do dia de maior consumo (1,2); 
 K2 = coeficiente da hora de maior consumo (1,5); 

 

Dessa forma os valores de vazões encontrados para cada gleba são apresentados na 
Tabela a seguir: 
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Tabela 4.3: Cálculo das Contribuições de Esgoto Sanitário. 

NOME TIPO DE LOTE 
Nº UNIDADES 

HAB. 
POPULAÇÃO 

FIXA 

POPULAÇÃO NÃO RESIDENTE 
POPULAÇÃO 

TOTAL** 

VAZOES DE PROJETO (L/S) 

FLUTUANTE EQUIVALENTE* 
VAZAO 
MINIMA 

VAZAO 
MEDIA 

VAZAO MAX 
DIARIA 

VAZAO MAXIMA 
HORARIA 

Nº02/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 27 89   89 0.09 0.17 0.21 0.31 

Nº11/ RUA C CSII-1/ (1)   187 45 45 0.04 0.09 0.10 0.16 

Nº04/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 91 300   300 0.29 0.58 0.69 1.04 

Nº06/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 88 290   290 0.28 0.56 0.67 1.01 

Nº08/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 42 139   139 0.13 0.27 0.32 0.48 

Nº09/ RUA C CSIIR-2 NO/ (5) 44 145   145 0.14 0.28 0.34 0.50 

Nº13/ AV. JB CSII-2/ (3)   247 59 59 0.06 0.11 0.14 0.21 

Nº15/ AV. JB CSII-2/ (3)   269 65 65 0.06 0.12 0.15 0.22 

Nº17/ AV. JB CSII-2/ (3)   258 62 62 0.06 0.12 0.14 0.22 

RUA C1 RO-1/ (21) 21 69   69 0.07 0.13 0.16 0.24 

Nº18/ AV. JB EP/ (2)   304 73 73 0.07 0.14 0.17 0.25 

Nº19/ AV. JB EP/ (2)   102 24 24 0.02 0.05 0.06 0.08 

TOTAL - 313 1033 1367 329 1361 1.31 2.62 3.15 4.72 

*Quantidade de habitantes fixos que equivalem a população flutuante. 

**Soma das populações Fixa e Equivalente.
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Dessa forma, de maneira resumida, tem-se as seguintes vazões de demanda para o 
empreendimento: 

 Mínima (Qmín) = 1,31 l/s 
 Média (Qm) = 2,62 l/s 
 Máxima diária (Qd) = 3,15 l/s 
 Máxima horária (Qh) = 4,72 l/s 

A vazão utilizada no dimensionamento das tubulações foi de 1,5 l/s, correspondente 
ao pico instantâneo de vazão decorrente da descarga de vaso sanitário. Portanto, 
sempre que a vazão a jusante do trecho for inferior a 1,5 L/s, para cálculos hidráulicos 
desse trecho, foi utilizado o valor de 1,5 l/s. 

 

5. ESTUDOS DE CORPOS RECEPTORES 

5.1. Corpo Receptor – Ribeirão Taboca  

A Bacia Hidrográfica do rio São Bartolomeu é a que efetivamente drena a maior parte 
da área do Distrito Federal, correspondente a 1.903,98 km², ou seja, 45,9% do total 
do território.   

Segundo (Koppen apud PRH Paranaíba, 2020) na BH São Bartolomeu o clima é 
tropical úmido, cujos invernos são muito secos e verões chuvosos. As precipitações 
médias históricas mensais chegam próximo de 250 mm, sendo registradas em 
algumas Unidades Hidrográficas da BH máximas pouco superior a 1400 mm/ano. 

A geomorfologia na BH São Bartolomeu varia ao longo de sua porção geográficas, 
sendo formada por baixos platôs dissecados, ao sul; seguidos de baixos platôs nas 
UHs ao norte; e, finalmente, Domínio de Morros e Serras Baixas ainda mais ao norte 
(PGIRH, 2012).  

Em relação a geologia, a BH estudada também apresenta variações ao longo de sua 
extensão. A porção sul da bacia possui grande parte de seu território compreendido 
pela unidade geológica Filitos Micáceos; por outro lado, na porção norte, há duas 
principais formações, as Metarritmito Silto-argilosos e Metarritmitos Arenosos (PRH 
Paranaíba, 2020).  

Pedologicamente, os solos predominantes são Espodossolo ferrilúvico e o Latossolo 
vermelho-amarelo (solo colapsivo). Assim, devido a combinação do solo com o terreno 
acidentado da região, há um grande potencial de erosão e consequente assoreamento 
na região, principalmente na porção centro-sul da bacia, próximo a calha dos rios 
(PGIRH, 2012).  

Nessa bacia, estão situadas parcialmente as regiões administrativas (RA’s) de 
Sobradinho, Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria, Taguatinga, Vicente 
Pires e Riacho Fundo II e integralmente as RA’s de Brasília, Guará, Riacho Fundo, 
Park Way, Águas Claras, Arniqueira, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, Candangolândia, 
Lago Sul, Núcleo Bandeirante e Lago Norte (PGIRH, 2012). 

Desde a construção de Brasília, principalmente nos últimos anos a bacia vem sofrendo 
um processo intensivo de ocupação do solo, com uma forte participação das 
atividades agropecuárias, industriais e parcelamentos de solo, esta última 
principalmente na RA do Jardim Botânico. A ocupação territorial desordenada, com a 
rápida transformação de áreas rurais em loteamentos urbanos, promoveu intensa 
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perda da vegetação natural, além da impermeabilização do solo. Segundo (PRH 
Paranaíba, 2020), essa BH possui população de aproximadamente 707.733 
habitantes em seus 1903,98 Km², portanto densidade próxima de 372 hab/Km². 

Os principais cursos d’água inseridos na bacia estudada são dentre outros: Rio São 
Bartolomeu, Rio Pipiripau, Ribeirão Sobradinho, Rio Saia Velha, Ribeirão Santo 
Antônio da Papuda, Ribeirão Cachoeirinha, Ribeirão Santana, Ribeirão Maria Pereira 
e Ribeirão Taboca. 

O córrego Forquilha da Taboca possui aproximadamente 2,04 Km de extensão, drena 
uma área de aproximadamente 6,50 Km² e é afluente direto da margem direita do 
Ribeirão Taboca, sendo o corpo receptor mais próximo da área do empreendimento 
(Figura 5.1).  

 
Figura 5.1: Córrego Forquilha da Taboca e Ribeirão Taboca 

Além disso, o Ribeirão Taboca é o corpo receptor perene mais próximo da área do 
empreendimento (Figura 5.1). Ele possui aproximadamente 6,40 Km de extensão e 
sua bacia de contribuição, denominada Unidade Hidrográfica do Ribeirão Taboca, é 
uma das 11 UH’s que compõe a Bacia Hidrográfica do São Bartolomeu com 53,60 
Km², como consta no Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do 
Distrito Federal (PGIRH, 2012). 

Segundo o PRH Paranaíba (2020), o Taboca não recebe ao longo de sua extensão 
efluentes provenientes de atividades humanas (Figura A.1 em Anexo), como de 
tratamento de esgotos ou de atividades indústrias, apenas lançamentos de sistemas 
de drenagem pluviais de áreas urbanizadas. Contudo, o projeto do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do Quinhão 16, prevê tratamento em Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) e lançamento no Ribeirão. Esse projeto foi elaborado a nível 
executivo e está aguardando aprovação da Caesb. 
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Ainda segundo este estudo o Ribeirão Taboca é classificado como Classe 2 (Figura 
A.2 em anexo), ou seja, permite abastecimento humano desde que seja feito o 
tratamento convencional, conforme preconiza a Resolução CONAMA nº 357 de 2005. 

Apesar disso, análises de água realizadas com amostras retiradas próximas ao 
desague no rio São Bartolomeu (Ponto 27 da Figura A.2 em anexo), mostram que as 
águas do Taboca possuem quantidades de parâmetros físico-químicos que o 
enquadrariam como pertencente a Classe 1. Apenas se tratando do parâmetro de 
coliformes fecais, sua classificação seria referente a águas da Classe 4. 

De fato, a região do Jardim Botânico possui expressiva quantidades de parcelamentos 
de solo, cujas contribuições de esgoto domésticos são destinadas em fossas negras 
ou fossas sépticas, ocasionando a contaminação do lençol freático e 
consequentemente os cursos hídricos locais, justificando os elevados valores do 
parâmetro coliformes do grupo termotolerantes. 

Quanto a disponibilidade hídrica, segundo PRH Paranaíba (2020) o Ribeirão Taboca 
possui médias mínimas mensais variando de 0,71 m³/s no mês de abril, período 
chuvoso no DF, a 0,17 m³/s no mês de outubro, período de estiagem. Em relação as 
vazões de referência Q90 e Q95, o mesmo estudo apresenta valores de 0,17 m³/s e 
0,13 m³/s, respectivamente. O gráfico a seguir, além das vazões de referência citadas, 
apresenta a vazão máxima outorgável e a vazão remanescente. 

 
Gráfico 5.1: Vazões de Referência para o Ribeirão Taboca. 

Segundo o banco de dados de outorgas da ADASA (endereço: 
<https://gis.adasa.df.gov.br/portal/apps/webappviewer/index.html?id=716687c019ec
41aa892c8845b517da24>), visitado dia 07/07/2020, o Ribeirão Taboca possui três 
outorgas para captação superficial, que somadas equivalem a uma vazão de 2,49 l/s, 
equivalente a aproximadamente 2% da Q95, que possui o menor valor entre as vazões 
de referência. 

Contudo, PRH Paranaíba (2020) apresenta valores de captação no ribeirão diferentes 
dos encontrado no site da ADASA, variando de 1% a 3% a depender do mês. O 
Gráfico 5.2 mostra as vazões mínimas médias mensais, as vazões outorgadas 
segundo o site Gis Adasa e PRH Paranaíba. A vazão remanescente equivale a 20% 
da vazão de referência estudada, para as captações gerais e 10%, caso a captação 
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fosse exclusivamente para abastecimento humano. Estes percentuais são 
determinados pela legislação, como veremos em seguida. 

 
Gráfico 5.2: Comprometimento das vazões do Ribeirão Taboca 

6. FORMULAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 
A concepção de Sistemas de Esgotamento Sanitário deve ser realizada na fase inicial 
de projeto, consistindo no conjunto de estudos e definições com base nas diretrizes e 
parâmetros de projeto que serão seguidos a fim de se chegar a melhor alternativa 
técnica e econômica. 

O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, em seu Art. 6º estabelece: 

“Art. 6º Excetuados os casos previstos nas normas do 
titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda 
edificação permanente urbana será conectada à rede 
pública de abastecimento de água disponível.”. 

No Distrito Federal, esse decreto é regulamentado pela Resolução nº 14, de 27 de 
outubro de 2011 da Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito 
Federal (ADASA), que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. No Art. 72 são 
estabelecidas as condições de abastecimento para loteamentos, condomínios 
horizontais e outros, a saber: 

“Art. 72. O prestador de serviços assegurará o 
abastecimento de água e o esgotamento sanitário de 
novos loteamentos, condomínios horizontais, ruas 
particulares e outros empreendimentos urbanísticos, bem 
como de suas ampliações, quando devidamente 
autorizados pelo Governo do Distrito Federal. 

§ 1º O atendimento ao disposto no caput ficará 
condicionado às limitações identificadas no estudo de 
viabilidade técnica, e à assunção pelo empreendedor dos 
custos específicos associados ao atendimento.” 
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A CAESB, prestador de serviços públicos de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto no Distrito Federal, contestou por meio do Termo de Viabilidade 
de Atendimento (TVA) nº 020/138 (Processo nº 00390-00006681/2020-15), que não 
há sistema público implantado ou projetado para atendimento do empreendimento, 
mas este está inserido na bacia da ETE São Sebastião, existindo a possibilidade de 
interligação após obras/reformas de ampliação da capacidade de tratamento dessa 
Estação de Tratamento. Recomendou ainda que na implantação o empreendimento 
deverá optar por solução independente que devem ser aprovados pela companhia. 

A Caesb propõe ainda como alternativa para o esgotamento a utilização de sistemas 
individuais fossas sépticas complementado com um sistema condominial de espera 
para futura interligação com sistema público. Contudo, devido a sensibilidade 
ambiental da área de estudo, inserida em Zona de Ocupação Especial de Interesse 
Ambiental (ZOEIA), a Lei nº 5344 de 19/05/2014 que trata do Rezoneamento 
Ambiental e Plano de Manejo da APA do São Bartolomeu estabelece em seu Art. 13º: 

“IV - os novos parcelamentos urbanos devem utilizar 
infraestrutura de drenagem difusa e tratamento de esgoto 
a nível terciário para fins de reuso de água e devem adotar 
medidas de proteção do solo, de modo a impedir 
processos erosivos e assoreamento de nascentes e 
cursos d’água; ... 

“VIII - as atividades e empreendimentos urbanos devem 
executar projetos de contenção de encostas, drenagem de 
águas pluviais, sistema de coleta e tratamento de águas 
servidas, sistema de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário, recomposição da cobertura vegetal nativa, 
pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação 
adequada dos resíduos sólidos;”. 

Portanto, qualquer parcelamento de solo implantado nessa Zona deve possuir sistema 
de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Além disso, devido as características 
urbanísticas do empreendimento (grande parte lotes multifamiliares) a utilização de 
fossas sépticas se mostram tecnicamente inviável, por isso não proposta como 
alternativa. 

Esse capítulo descreve as alternativas propostas para o Sistema de Esgotamento 
Sanitário de acordo com sugerido pela CAESB por meio da Termo de Viabilidade de 
Atendimento (TVA) citado, características urbanísticas, ambientais e fisiográficas da 
área de inserção, resultado dos estudos populacionais, das contribuições de esgoto, 
outros sistemas de esgotamento previstos para empreendimentos lindeiros e 
experiência dos projetistas. 

Para solução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Vila dos Bosques foram 
estudadas as seguintes alternativas: Alternativa 1 – Sistema coletivo de coleta 
interligado ao sistema público de esgotamento sanitário; Alternativa 2 – Sistema 
Independente de coleta, tratamento e disposição final dos efluentes; Alternativa 3 – 
Solução conjunta, rede de coleta de esgoto interligada ao Sistema de Esgotamento 
Sanitário projetado para o empreendimento Quinhão 16. 

O estudo de concepção aqui elaborado contempla as seguintes previsões nas 
distintas alternativas propostas para o esgotamento sanitário, a saber: 
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6.1. Alternativa 01: Sistema coletivo de coleta interligado ao sistema público 
operado e mantido pela Caesb 

o Envio de Carta Consulta à CAESB, indagando a possibilidade do 
atendimento do empreendimento o sistema de esgotamento atualmente 
operado e mantido pela companhia; 

o A contribuição média é de 2,62 L/s e a máxima (horária) prevista 4,72 l/s;  
o Implantação de uma rede de coleta e transporte do efluente até um ponto 

onde seria interligada ao coletor público futuramente implantado pela 
companhia na região. Nesse caso, os futuros custos de construção de 
estações elevatórias de esgoto deveriam ser absorvidos pelo 
empreendedor. 

o Dessa forma, toda contribuição de esgoto produzida no condomínio seria 
lançada no sistema público e direcionada até a Estação de Tratamento de 
Esgoto de São Sebastião, onde o efluente seria tratado e posteriormente 
lançado no Ribeirão Papuda. 
 

6.2. Alternativa 02: Sistema Independente de coleta, tratamento e disposição 
final dos efluentes 

o Implantação de rede pública de coleta que atenda todos os lotes previstos 
pelo urbanismo, dimensionada em conformidade com as normas ABNT e 
recomendações da Caesb; 

o Construção de Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), linhas de recalque e 
outras unidades complementares para transporte do esgoto até a ETE, 
localizada próximo ao corpo receptor; 

o Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do tipo compacta 
e/ou modular, com capacidade de tratamento (média) de 10 m³/h, devendo 
esta ter aprovação/ certificação do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), 
uma vez que não seria operada e mantida pela Caesb; 

o Lançamento do efluente tratado no corpo receptor lindeiro a poligonal 
empreendimento (afluente do Ribeirão Taboca localizado ao norte da 
poligonal do Vila ou Córrego Forquilha do Taboca, como veremos adiante). 
O lançamento deveria ser devidamente outorgado pela Agência Reguladora 
de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa); 

o Essa alternativa se fundamenta em abrigar todos os elementos do sistema 
dentro da poligonal do empreendimento em tela (salvo inviável 
tecnicamente), para que não haja necessidade da obtenção de direitos de 
passagem, nem aquisição de novas áreas. 

6.3.  Alternativa 03: Solução conjunta, rede de coleta de esgoto interligada ao 
Sistema de Esgotamento Sanitário projetado para o empreendimento 
Quinhão 16 

o Solução conjunta com Sistema de Esgotamento Sanitário projetado para 
outro empreendimento da região. Coleta e transporte (rede de esgoto) 
implantada para o Vila dos Bosques interligada ao SES projetado para o 
empreendimento Quinhão 16; 

o Redimensionamento de alguns trechos do Interceptor 01 e redes coletoras 
projetados para o Quinhão 16; 
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o Implantação de redes coletoras para atendimento de todos os lotes 
previstos pelo urbanismo para o empreendimento Vila dos Bosques. 

o Aumento da capacidade de tratamento com o incremento de módulos na 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) projetada para o Quinhão 16 (BR 
Ecosystem), além de redimensionamento de algumas unidades 
complementares; 

o Caso no futuro o sistema até então projetado para o Quinhão 16 seja 
interligado ao sistema público operado e mantido pela Caesb, a interligação 
aconteceria em apenas um ponto; 

o Espera-se com essa proposta que seja possível a diminuição dos custos de 
implantação, manutenção e operação dos sistemas, já que haveria rateio 
entre os empreendedores. 
 

7. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS ALTERNATIVAS 
PROPOSTAS  

A seguir é apresentado o pré-dimensionamento dos sistemas e subsistemas das 
alternativas propostas, metodologias de cálculo utilizadas, bem como uma discussão 
dos resultados obtidos com algumas recomendações para as seguintes fases de 
projeto. 

7.1. Alternativa 01: Sistema coletivo de coleta interligado ao sistema público 
operado e mantido pela Caesb 

Essa alternativa propõe a implantação de redes de coleta para o transporte do efluente 
até a interligação com um coletor público operado e mantido pela Caesb. Assim, seria 
de responsabilidade do empreendedor a implantação da rede de coleta, bem como 
outras unidades que fossem necessárias, como Estações Elevatórias de Esgoto 
(EEE), linhas de recalque e etc., devidamente projetadas conforme critérios 
mencionados nos itens anteriores. Pelo fato de não existir redes públicas implantadas 
na área de estudo, não se sabe qual seria o local de interligação. 

7.2.  Alternativa 02: Sistema Independente de coleta, tratamento e disposição 
final dos efluentes 

A alta sensibilidade ambiental da área de estudo (inserção em ZOEIA) aliada a 
proposta urbanística e características fisiográficas locais, inviabilizam ambientalmente 
a utilização de dispositivos sépticos como solução para o esgotamento sanitário.  

Nesse sentido surgiu a Alternativa 02, que propõe um sistema independente de coleta, 
tratamento e disposição final do efluente tratado, devendo abrigar todas as unidades 
que compõe esse tipo de sistema dentro da poligonal do empreendimento em tela, 
eximindo a necessidade de solicitação de direitos de passagem ou aquisição de novas 
áreas (salvo em caso de inviabilidade técnica). 

Para essa alternativa, as características topográficas e urbanísticas exigiram a 
subdivisão do parcelamento em três sub-bacias de contribuição de esgoto (Erro! 
Fonte de referência não encontrada.). 

Pelo fato de representar elevado custo de implantação, foi proposta Estação 
Tratamento de Esgoto (ETE) em apenas uma dessas sub-bacias, sendo que para as 
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demais Estações Elevatórias de Esgoto acompanhadas de linhas de recalque 
permitirão o transporte do efluente até a única ETE do Sistema. 

Fundamentando-se na mesma ideia foram elaboradas duas propostas de arranjo para 
a Alternativa 02, diferindo-se apenas na localização da ETE e das Estações 
Elevatórias (Figura 7.1 e Figura 7.2).  

 
Figura 7.1: Proposta 01 da Alternativa 02 – ETE localizada na Sub-Bacia 01 
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Figura 7.2: Proposta 02 da Alternativa 02 – ETE localizada na Sub-Bacia 03 

Na primeira proposta a ETE estaria localizada na Sub-Bacia 01 que recebe cerca de 
24,14% das contribuições de esgoto do empreendimento e o lançamento ocorreria em 
um afluente da margem direita do Ribeirão Taboca, afluente este não possui nome 
em bases oficiais (Figura 7.1) 

Na Proposta 02 a ETE estaria localizada na Sub-Bacia 03, que representa cerca de 
21,56% da vazão máxima de esgoto. Quanto ao lançamento, este aconteceria no 
córrego Forquilha do Taboca, também afluente da margem direita do Ribeirão Taboca 
(Figura 7.2). 

As Plantas Gerais de Concepção – Alternativa 02, Propostas 01 e 02, em anexo, 
permitem visualizar em detalhes os traçados das novas redes de esgoto, o resultado 
do seu pré-dimensionamento, a locação das unidades do sistema aqui proposto como: 
Estações Elevatórias de Esgoto, Estações de Tratamento de Esgoto, linhas de 
recalque, emissário de efluente tratado e pontos de lançamento final. 

7.2.1. Redes Coletoras de Esgoto 

Para essa alternativa foram pré-dimensionadas 3 redes coletoras, uma para cada sub-
bacia de contribuição. Essas tubulações foram traçadas preferencialmente pelo 
passeio e seu pré-dimensionamento foi realizado com base nos critérios de projeto 
anteriormente apresentados e recomendados pela Caesb, normas ABNT e boas 
práticas de engenharia.  

O pré-dimensionamento das redes foi realizado com utilização do software C3Drenesg 
com uso do módulo para dimensionamento de redes de esgoto. Esse programa 
consiste em um plugin no Autocad Civil 3D que dimensiona tubulações de sistemas 
de esgotamento sanitário e drenagem pluvial.  
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Em anexo estão as Planilhas de Pré-Dimensionamento das redes de coleta de esgoto 
das Sub-Bacias 01, 02 e 03 da Alternativa 02, bem como as Plantas Gerais de 
Concepção da Alternativa 02, propostas 01 e 02.  

7.2.2. Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) 

As elevatórias a eventualmente serem instaladas deverão ser do tipo compacta pré-
fabricada, com poços e caixas executados em material plástico, tipo PEAD ou fibra de 
vidro reforçada, dimensionadas para a vazão máxima horária da sub-bacia de 
contribuição, com altura manométrica que permita recalcar o efluente até a ETE. A 
Figura a seguir mostra o padrão usual de EEE compacta. 

 

 
Figura 7.3: Elevatória de Esgoto do tipo compacta. 

Elas deverão ser instaladas preferencialmente em áreas verdes e para segurança 
contra extravasamento, deverá ser previsto um sistema fossa/vala de infiltração, a ser 
instalado ao lado da unidade, que funcionará em caso de mau funcionamento da 
elevatória, de maneira a evitar danos ao meio ambiente e transtornos ao 
empreendimento. 

7.2.2.1 Pré-Dimensionamento Hidráulico 
 
Os dados apresentados abaixo referem-se a EEE-01 e EEE-02. Para o cálculo das 
vazões foi utilizada a seguinte metodologia: Serão implantadas 2 EEE’s com as 
seguintes capacidades: 

Tabela 7.1: Vazões horárias em cada Estação Elevatória de Esgoto – Proposta 01 

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

NOME 
SUB-

BACIA 
POPULAÇÃO 

FIXA  
POPULAÇÃO 
FLUTUANTE  

VAZÃO 
HORÁRIA 

(l/s) 

EEE-SB02 SB-02 680 247 2,56 
EEE-SB03 SB-03 69 933 1,07 

* + 20% de Recirculação.    

Fonte: do autor. 
 

 Tabela 7.2: Vazões horárias em cada Estação Elevatória de Esgoto – Proposta 02 
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DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

NOME 
SUB-

BACIA 
POPULAÇÃO 

FIXA 
POPULAÇÃO 
FLUTUANTE 

VAZÃO 
HORÁRIA 

(l/s) 

EEE-SB01 SB-01 284 187 1,14 
EEE-SB02 SB-02 680 247 2,56 

* + 20% de Recirculação.    

Fonte: do autor. 

 

7.2.2.2 Pré-Dimensionamento do Poço de Sucção 
 

a) Volume útil mínimo 

Segundo TSUTIYA (1999), para elevatórias com duas bombas que irão operar 
alternadamente deve-se utilizar a equação abaixo:  𝑉 = 𝑄 𝑥 𝑇 

Onde: V = volume útil mínimo (m³);  

Q = capacidade de bombeamento da bomba (m³/min);  

T = intervalo de tempo entre duas partidas sucessivas da bomba (tempo de ciclo), 
igual a 10 min.  

As tabelas a seguir apresentam os resultados quanto ao volume útil do poço de sucção 
para a EEE-01 e EEE-02. 

Tabela 7.3: Volume útil do poço de sucção – Proposta 01 

NOME SUB-BACIA 

VOLUME ÚTIL MÍNIMO (V) 
CAPACIDADE DE 
BOMBEAMENTO 

(m³/min) 

INTERVALO 
(min)* 

VOLUME ÚTIL 
MIN. (m³) 

EEE-SB02 SB-02 0,154 10 0,19 
EEE-SB03 SB-03 0,064 10 0,08 
* Tempo necessário para duas partidas sucessivas dos equipamentos de bombeamento. 

Fonte: do autor. 
 

Tabela 7.4: Volume útil do poço de sucção – Proposta 02 

NOME SUB-BACIA 
VOLUME ÚTIL MÍNIMO (V) 

CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO 
(m³/min) 

INTERVAL
O (min)* 

VOLUME ÚTIL 
MIN. (m³) 

EEE-SB01 SB-01 0,068 10 0,09 
EEE-SB02 SB-02 0,154 10 0,19 

* Tempo necessário para duas partidas sucessivas dos equipamentos de bombeamento. 

Fonte: do autor. 

 

b) Profundidade da Elevatória 

As elevatórias serão cilíndricas com diâmetros de 0,8 m, o que corresponde a uma 
área superficial de 0,5 m². 

A partir dos valores de volume útil calculados acima, fora aplicada a seguinte fórmula 
para obter a profundidade mínima necessária:  
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 ℎ1 =  𝑉𝐴 

Onde: V é o volume (m³);  

A é a área (m²); e  

h é a profundidade (m). 

As tabelas a seguir apresentam a profundidade calculada para a elevatória das 
respectivas EEE: 

 

Tabela 7.5: Profundidade da Elevatória – Proposta 01 

NOME SUB-BACIA 

PROFUNDIDADE DA ELEVATÓRIA (H) 

DIÂMETRO 
DA 

ELEVATÓRIA 
(m) 

ÁREA 
SUPERFICIAL(m²) 

Hútil 
(m) 

COTA DO 
PV 

GRADEADO 
(m) 

PROFUNDIDADE 
DA 

ELEVATÓRIA 
(m) 

EEE-SB02 SB – 02 0,80 0,50 0,38 0,75 1,93 
EEE-SB03 SB - 03 0,80 0,50 0,16 0,41 1,37 

Fonte: do autor. 
 

Tabela 7.6: Profundidade da Elevatória – Proposta 02 

NOME SUB-BACIA 

PROFUNDIDADE DA ELEVATÓRIA (H) 

DIÂMETRO 
DA 

ELEVATÓRIA 
(m) 

ÁREA 
SUPERFICIAL(m²) 

Hútil 
(m) 

COTA DO 
PV 

GRADEADO 
(m) 

PROFUNDIDADE 
DA 

ELEVATÓRIA 
(m) 

EEE-SB01 SB - 01 0,80 0,50 0,17 0,75 1,72 
EEE-SB02 SB - 02 0,80 0,50 0,38 0,41 1,59 

Fonte: do autor. 

A profundidade da elevatória é resultante da soma dos valores supracitados, da altura 
útil e da cota de chegada do PV gradeado. 

c) Cálculo das Perdas de Cargas 
 

Para a linha de recalque, foi aplicada a fórmula de Hazen-Willians, apresentada a 
seguir:  𝐽 = 10,643𝑄1,852𝐶1,852𝐷−4,87 

Onde:  

Q = vazão (m³/s);  

D = diâmetro interno do tubo (m);  

J = perda de carga unitária (m/m);  

C = coeficiente dependente da natureza (material e estado) das paredes dos tubos.  

As perdas de tais trechos são ilustradas nas Tabela 7.8Tabela 7.7 Tabela 7.8. 
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Tabela 7.7: Perdas de carga na linha de recalque – Proposta 01 

PERDA DE CARGA NA LINHA DE RECALQUE (H2) 

NOME DO 
TRECHO 

COMPRIMENTO 
(m) 

VAZÃO 
(L/s) 

DIÂMETRO 
(mm) 

COEFICIENTE 
HAZEN-WILLIANS 

(C)  

PERDA DE 
CARGA 

UNITÁRIA (m/m)  
PP01 - LN B 604 2,56 76,6 140 0,00486  

PP01 - LN A 695 1,07 76,6 140 0,00097  

Fonte: do autor. 
 
 
 

Tabela 7.8: Perdas de carga na linha de recalque – Proposta 02 

PERDA DE CARGA NA LINHA DE RECALQUE (H2) 

NOME DO 
TRECHO 

COMPRIMENTO 
(m) 

VAZÃO 
(L/s) 

DIÂMETRO 
(mm) 

COEFICIENTE 
HAZEN-WILLIANS 

(C)  

PERDA DE 
CARGA 

UNITÁRIA (m/m)  
PP02 LN-A 680 1,14 76,6 140 0,00109  

PP02 LN-B 130 2,56 76,6 140 0,00486  

Fonte: do autor. 
 

d) Altura Manométrica de Pré-Dimensionamento 

A altura manométrica foi resultado da soma entre a altura da ETE, dada por 2m, a 
profundidade da elevatória, a altura geométrica, dada por 5 m, e a perda de carga da 
linha de recalque, assim como os resultados presentes nas Tabelas Tabela 7.9Tabela 
7.10. 

Tabela 7.9: Altura manométrica total – Proposta 01 

NOME SUB-BACIA 
PERDA CARGA 

LINHA 
RECALQUE (m) 

ALTURA 
MANOMÉTRICA 

TOTAL (HTM)  
EEE-SB02 SB-02 2,93 11,37  

EEE-SB03 SB-03 0,67 23,54  

Fonte: do autor. 
 

Tabela 7.10: Altura manométrica total – Proposta 02 

NOME SUB-BACIA 
PERDA CARGA 

LINHA 
RECALQUE (m) 

ALTURA 
MANOMÉTRICA 

TOTAL (HTM)  
EEE-SB01 SB-01 0,74 8,96  

EEE-SB02 SB-02 0,63 8,72  

Fonte: do autor. 
 

e) Pré-Dimensionamento do Equipamento de Bombeamento 

No dimensionamento do equipamento de bombeamento, foi utilizado como peso 
específico do fluido, 1.000 Kgf/m³ e um rendimento de 60%, inseridos na seguinte 
equação para cálculo de potência de fluidos: 

𝑃 =  𝛾 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻𝑚75 𝑥 𝑛  
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Onde: 

 𝛾 = peso específico do fluido (Kgf/m³); 

 Q = vazão de especificação (m³/s); 

 Hm = altura manométrica total (mca); e 

 n = rendimento do conjunto (%). 

As Tabela 7.11: Valores do equipamento de bombeamento – Proposta 01 

EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO 

NOME  
ALTURA 

MANOMETRICA 
(m) 

RENDIMENTO (%) 
PESO ESP. 

FLUIDO (Kgf/m³) 
POTÊNCIA (CV)* 

EEE-SB02 11,37 60 1000 0,65 
EEE-SB03 23,54 60 1000 0,56 

*Potência teórica calculada. 
Fonte: do autor. 
Tabela 7.12 apresentam os valores de potência\a calculados para as propostas desta 
alternativa. 

 

Tabela 7.11: Valores do equipamento de bombeamento – Proposta 01 

EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO 

NOME  
ALTURA 

MANOMETRICA 
(m) 

RENDIMENTO (%) 
PESO ESP. 

FLUIDO (Kgf/m³) 
POTÊNCIA (CV)* 

EEE-SB02 11,37 60 1000 0,65 
EEE-SB03 23,54 60 1000 0,56 

*Potência teórica calculada. 
Fonte: do autor. 

Tabela 7.12: Valores do equipamento de bombeamento – Proposta 02 

EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO 

NOME  
ALTURA 

MANOMETRICA 
(m) 

RENDIMENTO (%) 
PESO ESP. 

FLUIDO (Kgf/m³) 
POTÊNCIA (CV)* 

EEE-SB01 8,96 60 1000 0,23 
EEE-SB02 8,72 60 1000 0,50 

*Potência teórica calculada. 
Fonte: do autor. 
 
Os Quadros dispostos a seguir, apresentam um resumo para o dimensionamento do 
poço de sucção para as Propostas 01 e 02. 
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Quadro 7.1: Resumo do Pré-dimensionamento das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) – Proposta 01 

ESTACAO ELEVATORIA POCO SUCCAO LINHA DE RECALQUE 
EQUIPAMENTO 

BOMBEAMENTO 

NOME SUB-BACIA 
DIAMETRO 

(mm) 
PROFUNDIDADE 

(m) 
ALTURA 
UTIL (m) 

DIAMETRO* 
(mm) 

MATERIAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
VAZAO (l/s) 

POTENCIA 
(CV) 

EEE-SB02 SB-02 0,80 1,93 0,38 76,60 PEAD 604 2,56 0,65 
EEE-SB03 SB-03 0,80 1,37 0,16 76,60 PEAD 695 1,07 0,56 
* Diametro interno da tubulação. 
    

 
    

Fonte: do autor. 
 

Quadro 7.2: Resumo do Pré-dimensionamento das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) – Proposta 02 

ESTACAO ELEVATORIA POCO SUCCAO LINHA DE RECALQUE 
EQUIPAMENTO 

BOMBEAMENTO 

NOME SUB-BACIA 
DIAMETRO 

(mm) 
PROFUNDIDADE 

(m) 
ALTURA UTIL 

(m) 
DIAMETRO* 

(mm) 
MATERIAL 

COMPRIMENTO 
(m) 

VAZAO 
(l/s) 

POTENCIA 
(CV) 

EEE-SB01 SB-01 0,80 1,72 0,17 76,60 PEAD 695 1,14 0,53 
EEE-SB02 SB-02 0,80 1,59 0,38 76,60 PEAD 604 2,56 0,45 
* Diâmetro interno da tubulação. 
    

 
    

Fonte: do autor. 
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7.2.3. Linha de Recalque de Esgoto 

A linha de recalque será constituída por tubos em PEAD PN-10, PE-100. Seu 
caminhamento deverá ser sob o passeio até a interligação com a rede de coleta e 
transporte por gravidade da sub-bacia que contem a ETE. 

A linha de recalque deverá ter seu traçado final detalhado após estudo das 
interferências com outras infraestruturas, isso devido principalmente as incertezas do 
traçado das redes de drenagem e água potável. 

O pré-dimensionamento deverá ser realizado pela fórmula de Bresse, mesma utilizada 
para dimensionamento de adutoras de água, portanto terá como critério a velocidade 
econômica. 

 𝐷 = 𝐾 √𝑄ℎ 
 
Onde: 
 
D = Diâmetro da rede em metros; 
K = Coeficiente da fórmula de Bresse (1,2); 
Qh = Vazão horária em m³/s; 
 
Os quadros a seguir apresentam o pré-dimensionamento das linhas de recalque para 
cada proposta da Alternativa 02: 

Quadro 7.3: Pré-dimensionamento das linhas de recalque - Proposta 01 da Alternativa 02 

TUBULAÇÃO DE DA LINHA DE RECALQUE 

NOME 
SUB-

BACIA 
VELOCIDADE 

(m/s) 

CONSTANTE 
DE BRESSE 

(K) 

ø TUBULAÇÃO* 
(mm) 

ø 
COMERCIAL 
INTERNO** 

(mm) 
PP01 LN-B SB-02 0,8 1,26 64 76,60 
PP01 LN-A SB-03 0,8 1,26 41 76,60 

*Diâmetro Teórico;      

**Diâmetro Adotado.     

 

Quadro 7.4: Pré-dimensionamento das linhas de recalque - Proposta 02 da Alternativa 02 

TUBULAÇÃO DE DA LINHA DE RECALQUE 

NOME 
SUB-

BACIA 
VELOCIDADE 

(m/s) 

CONSTANTE 
DE BRESSE 

(K) 

ø TUBULAÇÃO* 
(mm) 

ø 
COMERCIAL 
INTERNO** 

(mm) 
PP02 LN-A SB-01 0,8 1,26 43 76,60 
PP02 LN-B SB-02 0,8 1,26 64 76,60 

*Diâmetro Teórico;      

**Diâmetro Adotado.     

 

7.2.4. Estação de Tratamento de Esgoto 

Para ambas propostas todo efluente coletado deve ser conduzido até a área de 
construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), locada na parte mais baixa 
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da sub-bacia, próximo ao ponto de lançamento (ver Planta Geral da Alternativa 02 – 
Proposta 01 e Planta Geral da Alternativa 02 – Proposta 02). 

Devido a limitação de espaço físico a ETE deve ser do tipo compacta com capacidade 
de tratamento de até 10 m³/h (ver estudo de demanda), de forma a atender a 
população de 1033 habitantes residentes e 1367 flutuantes, estimados no Capítulo 
04. Além disso, a ETE pode ainda ser do tipo modular a depender do fabricante, sendo 
sua capacidade de tratamento ampliada com a progressiva ocupação do 
parcelamento, por meio do incremento de módulos. 

7.3.  Alternativa 03: Solução conjunta, rede de coleta de esgoto interligada ao 
Sistema de Esgotamento Sanitário projetado para o empreendimento 
Quinhão 16 

Essa alternativa propõe uma solução conjunta, em que redes coletoras de esgoto 
implantadas no Vila dos Bosques seriam interligadas ao SES projetado para o 
Quinhão 16, cujos projetos executivos já foram elaborados e estão em anexo. Neste 
caso será necessário ampliação da capacidade de alguns trechos de redes, 
subsistemas e unidades já projetados, como veremos adiante. 

O objetivo dessa proposta é diminuição de custos aos empreendedores, uma vez que 
os custos de implantação, operação e manutenção seriam rateados entre os dois 
empreendimentos. Além disso, com essa solução uma eventual interligação com o 
sistema público seria facilitada e aconteceria em apenas um ponto. 

A seguir é apresentado a concepção e pré-dimensionamento apenas das redes 
coletoras de esgoto previstas na poligonal do Vila dos Bosques, uma vez que as 
demais unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário foram projetadas para o 
Quinhão 16 e são descritas no Capítulo que trata da Análise das Alternativas. 

7.3.1. Redes coletoras de Esgoto (Vila dos Bosques) 

Essa Alternativa propõe a implantação de redes coletoras de esgoto que atendam 
todos os lotes do empreendimento, sendo necessário a divisão da gleba em 4 (quatro) 
Sub-bacias de contribuição. Para cada sub-bacia foi projetada um coletor conectado 
ao sistema de esgotamento projetado para o Quinhão 16, que por sua vez conduzirão 
o efluente até a Estação de Tratamento, conforme veremos adiante. 

A rede coletora pré-dimensionada para a Sub-Bacia 01 do Vila dos Bosques atenderia 
os lotes: Nº 11, Nº 08 e Nº 09, todos localizados na Rua C1. A interligação na rede do 
projetada para o Quinhão 16 aconteceria no PV-12 do Interceptor 01, transportando 
uma vazão de 1,14 l/s, equivalente a 24,14% da vazão máxima horária prevista para 
todo empreendimento. 

A rede pré-dimensionada para a Sub-Bacia 02, por sua vez, atenderia os lotes: Nº 02, 
Nº 04 e Nº 06 da Rua C e o lote Nº 13 da AV. Jardim Botanico. Sua interligação com 
o sistema projetado para o Quinhão 16 ocorreria no PV-10 da rede da sub-bacia 07 
do Quinhão 16. Dentre as Sub-bacias de contribuição do Vila, essa correponde a 
maior vazão máxima horária transportada (2,56 l/s), equivalente a 54,30% da vazão 
prevista para todo empreendimento. 

Em relação a rede prevista para a Sub-Bacia 03, esta coletaria o efluente dos lotes 21 
lotes residenciais unifamiliares (Rua C1) e, dos lotes Nº 15 e Nº 17, localizados na 
Avenida Jardim Botânico. Ela seria interligada ao PV-11 da rede pertencente a Sub-
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Bacia 09. Essa rede transportaria a vazão de 0,68 l/s (14,40% da vazão máxima 
horária). 

Por fim, a rede pré-dimensionada para a Sub-bacia 04 atenderia os lotes Institucionais 
da Av. Jardim Botânico, sendo responsável pela coleta de uma vazão máxima horária 
de 0,34 l/s, equivalente apenas a 7,16% da vazão máxima estimada para todo Vila 
dos Bosques, sendo interligada ao PV-11 da Sub-bacia 09. 

Em relação ao projeto do Quinhão 16, todos os trechos a jusante dos pontos de 
interligação tiveram sua capacidade hidráulica verificada a fim de identificar quais 
deveriam ser redimensionados (Ver Planta Geral de Concepção da Alternativa 03).  

O pré-dimensionamento das novas redes e a verificação hidráulica das tubulações 
projetada para o Quinhão 16 foi realizado por meio do software C3Drenesg com uso 
do módulo para dimensionamento de redes de esgoto. Esse programa consiste em 
um plugin no Autocad Civil 3D que dimensiona tubulações de sistemas de 
esgotamento sanitário e drenagem pluvial. O software permite a inserção de dados de 
entrada em acordo com os critérios de projeto anteriormente apresentados e 
recomendados pela CAESB, normas ABNT e boas práticas de engenharia.  

Em anexo estão as Planilhas de Pré-Dimensionamento da rede de coleta de esgoto 
das Sub-Bacias 01, 02, 03 e 04, inclusos os trechos da rede projetada para o Quinhão 
16 verificados hidraulicamente.  

A Plantas Geral de Concepção – Alternativa 03, também em anexo, permite visualizar 
em detalhes os traçados das novas redes de esgoto e o resultado do seu pré-
dimensionamento, a locação das unidades que compõe o sistema de esgotamento do 
Quinhão (melhor descrito no capítulo seguinte), inclusive o traçado dos interceptores, 
redes coletoras, localização da Estação de Tratamento de Esgoto e o ponto de 
lançamento final. Além disso são destacados os trechos da rede projetada para o 
Quinhão 16 que deverão ser redimensionados devido ao aumento da vazão, 
proveniente do empreendimento Vila dos Bosques. 

 

8. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS 
Diante do exposto até aqui, esse capítulo apresenta uma análise das alternativas 
propostas sob os aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Para a Alternativa 03, 
é apresentada também uma descrição do sistema projetado para o Quinhão 16, objeto 
do sistema conjunto. 

8.1.  Alternativa 01: Sistema coletivo de coleta interligado ao sistema público 
operado e mantido pela Caesb 

Apenas 17,64% da população do Jardim Botânico possui coleta e tratamento do 
esgoto (PEDAD, 2016). 

Em 2019 a CAESB possuía algumas obras de ampliação da rede coletora de esgoto 
em andamento, nas regiões: Sol Nascente, Pôr do Sol, Lago Sul, Setor de Clubes 
Esportivos Sul, Jardim Botânico-São Bartolomeu, Itapoã, Paranoá, Sobradinho II e 
Setor de Mansões Sobradinho. Para estimativa de avanço das metas de atendimento, 
foi considerado que as obras sejam finalizadas progressivamente ao longo dos anos 
de 2018 até 2022, alcançando assim um índice de 91,7% de atendimento para o DF 
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em 2022 (PDSB, 2017). Essas obras incluem a implantação de redes de coleta e 
transporte de esgoto e estações elevatórias. 

A Caesb, por meio do TVA nº 020/138, manifestou não haver sistema de esgotamento 
implantado ou projetado que tenha condições de atender o empreendimento. 
Contudo, a companhia mencionou ter possibilidade de interligação após as reformas 
e ampliações previstas para a ETE São Sebastião e que os projetos encontram-se em 
desenvolvimento. 

A ETE São Sebastião teve vazão média em 2019 de 164 L/s, utilizando como corpo 
receptor o Ribeirão Santo Antônio da Papuda. Nessa estação o tratamento é do tipo 
RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente) seguido de lagoa de infiltração no solo 
e lagoa de maturação (ADASA, 2020). 

Apesar dessa alternativa não ser tecnicamente viável atualmente, é importante que a 
solução escolhida considere a possibilidade de interligação do sistema do 
parcelamento com o sistema público operado e mantido pela Caesb. 

8.2. Alternativa 02: Sistema Independente de coleta, tratamento e disposição 
final dos efluentes 

A Alternativa 02 foi dividida em duas propostas, diferindo-se apenas na localização da 
Estação de Tratamento de Esgoto e consequentemente de uma das Estações 
Elevatórias propostas.  

Para a primeira, a ETE estaria localizada na Sub-Bacia 01, sendo necessário a 
implantação de uma Estação Elevatória e respectiva linha de recalque para 
bombeamento do esgoto da Sub-bacia 03 para a Sub-bacia 02 e desta última para a 
ETE. A segunda proposta por sua vez sugere a implantação da ETE na Sub-bacia 03 
e Estações Elevatórias nas Sub-bacias 02 e 01.  

Além da Estação Elevatória, respectivas linhas de recalque e dispositivos e unidades 
complementares, propõe-se aqui também a implantação de redes coletoras públicas 
que contemplem todos os lotes previstos pelo urbanismo. 

O dimensionamento das redes coletoras de esgoto foi realizado com base nos critérios 
de projeto anteriormente apresentados e recomendados pela CAESB, normas ABNT 
e boas práticas de engenharia (ver Planta Geral de Concepção da Alternativa 02 – 
Proposta 1 e Planta Geral de Concepção da Alternativa 03 – Proposta 02, ambas em 
anexo). 

Para lançamento do efluente tratado em curso hídrico é necessário a obtenção de 
outorga prévia de lançamento, que deverá ser requerida junto a Adasa. Para tanto, 
deve-se garantir que o efluente tratado alcance o padrão de lançamento estabelecido 
na legislação. 

As Propostas 01 e 02, sugerem lançamento em cursos hídricos diferentes. Para a 
Proposta 01, o efluente tratado seria lançado em um afluente da margem direita do 
Ribeirão Taboca, localizado ao norte da gleba do empreendimento. Esse curso não 
possui nome em base de dados oficiais. Pelo fato da ETE sugerida na segunda 
proposta estar localizada na Sub-bacia 03, o lançamento do efluente tratado ocorreria 
no Córrego Forquilha do Taboca, localizado ao sul da poligonal. Ambos cursos 
hídricos nos quais é proposto lançamento de efluente tratado de esgoto se enquadram 
na Classe 2. 
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Essa classificação permite o uso de suas águas para o abastecimento para consumo 
humano, após tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à 
recreação de contato primário, à irrigação, à agricultura e à atividade de pesca, além 
desses, seus parâmetros estão dispostos na Tabela 8.1, conforme caracterização dos 
corpos hídricos de classe 2, por isso as restrições quanto aos parâmetros de 
lançamento. 

A Resolução Adasa n°13 de 26 de agosto de 2011 estabelece os critérios técnicos 
para emissão de outorga para fins de lançamento de efluentes em corpos hídricos de 
domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União. 

No inciso IV do Art. 2° desta resolução, estão citadas as resoluções de enquadramento 
dos parâmetros dos efluentes com base nas classes do corpo receptor, de modo a 
evitar impactos gradativos: 

“IV - aquelas formalmente instituídas com vistas ao 
alcance ou manutenção de determinadas condições e 
padrões de qualidade pretendidos, conforme estabelecem 
as Resoluções CONAMA nº 357/2005 e CNRH nº 
91/2008;” 

 
Ainda nesta resolução, Art. 5°, é informado que serão considerados os seguintes 
parâmetros para a emissão de outorga: 

I - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO);  

II – Temperatura do efluente. 

“§2º A ADASA, na análise do pedido de outorga, também 
avaliará os demais parâmetros constantes no ANEXO I e 
poderá, em função das características específicas do 
efluente e do corpo hídrico receptor, considerar outros 
parâmetros, de forma a garantir, com adequação, os usos 
múltiplos dos recursos hídricos.” 

A Tabela a seguir resume valores máximos dos parâmetros para lançamento do 
efluente tratado, conforme a Resolução CONAMA 430/2011, que "Dispõe sobre 
condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 
no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA."  

Tabela 8.1: Parâmetros do efluente lançado e do corpo receptor para obtenção de outorga de 
lançamento (Resolução nº13/2011) 

PARÂMETROS VALORES MÁXIMOS NO EFLUENTE 

TEMPERATURA (°C) 40 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO – DBO (mg/L) 120 

CONCENTRAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL) 1000* 

CONCENTRAÇÃO DE COLIFORMES FECAIS (NMP/100 mL) 1000* 

SÓLIDOS TOTAIS (mg/L) 500* 

FÓSFORO TOTAL (mg/L) 0,03 

ÓLEOS E GRAXAS (mg/L) 100 

NITRATOS (mg/L) 10* 

NITRITOS (mg/L) 1* 

NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL (mg/L) 20 

ALCALINIDADE TOTAL Não consta como padrão 
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CONDUTIVIDADE ESPECÍFICA (µS/cm) Não consta como padrão 

OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mg/L) ≥ 5* 
PH Entre 5 e 9 

*Valores que não constam na padronização do efluente, mas são características do corpo receptor, 
conforme Resolução n° 357/05. 
 
Fonte: Adaptada. 

Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos 
sanitários, além dos parâmetros elencados acima também ficam padronizados os 
seguintes parâmetros, conforme Resolução 430/11 no inciso I do Art. 21: 

a) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, 
os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;  

b) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo 
que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de 
tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo 
de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 
enquadramento do corpo receptor.  

c) ausência de materiais flutuantes.  

Para que se atinja os padrões de lançamento do efluente tratado requeridos na 
legislação a ETE deverá ser composta por unidades que realizem: tratamento 
preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e tratamento terciário.  

O tratamento preliminar tem como objetivo, apenas a remoção dos sólidos grosseiros, 
já o tratamento primário, visa a remoção de sólidos sedimentáveis e, matéria orgânica. 
O tratamento a nível secundário, preconiza mecanismos biológicos, que tem como 
objetivo principal a remoção da matéria orgânica e parte dos nutrientes (Fosforo e 
Nitrogênio), responsável pela eutrofização dos ecossistemas aquáticos. Por fim, o 
tratamento a nível terciário, objetiva a remoção de poluentes específicos (usualmente 
tóxicos ou compostos não biodegradáveis), com auxílio de produtos químicos. 

Para atendimento do empreendimento a Estação de Tratamento de Esgoto deve 
possuir capacidade de tratamento mínima de 10 m³/hora para ambas propostas da 
Alternativa 02. 

Esta Estação de Tratamento de Esgoto deverá ser composta por UASB (Reator 
Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado Submerso) 
+ DS (Decantador Secundário), constituindo-se em um processo biológico, 
removendo sólidos em suspensão, matéria orgânica, nutrientes e organismos 
patogênicos. 

A Tabela 8.2 resume as unidades e componentes da ETE Compacta, a Figura 8.1 por 
sua vez mostra visão geral dessas instalações. 

Tabela 8.2: Unidades mínimas da ETE compacta 

Item Unidade Compontentes 

1 Pré-tratamento Gradeamento e caixa de areia 

2 Elevatória Poço e conjunto moto-bomba 

3 Tratamento secundário Reator UASB e biofiltro aerado 
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4 Polimento Decantador secundário 

5 Tratamento de lodo Centrífuga 

6 Tratamento do gás Queimador de gás 

 

 
Figura 8.1: Modelo de ETE Compacta 

8.3. Alternativa 03: Solução conjunta, rede de coleta de esgoto interligada ao 
Sistema de Esgotamento Sanitário projetado para o empreendimento 
Quinhão 16 

O empreendimento Vila dos Bosques, por sua vez, está inserido numa poligonal 
desmembrada Quinhão 16 Antiga Fazenda Taboquinha e tem seus limites 
confrontados com a poligonal do Quinhão 16, além de outras glebas (Figura 2.1). 

Conforme descrito anteriormente, a alternativa em tela foi concebida com objetivo de 
diminuir os custos de implantação, operação e manutenção, uma vez que seriam 
rateados entre os empreendedores, necessitando apenas atestar sua viabilidade 
técnica e burocrática (acordo entre empreendedores). 

8.3.1. Caracterização do SES Projetado para o Quinhão 16 

O empreendimento ao qual a Alternativa 03 propõe solução de esgotamento conjunta, 
aqui denominado Quinhão 16, envolve duas poligonais e será implantado em duas 
etapas (Figura 8.2). Seu Projeto urbanístico já foi aprovado na Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (SEDUH), cujo Processo: 00391-
00012658/2017-28. 
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Figura 8.2: Proposta Urbanística para o empreendimento Quinhão 16 Etapas I e II 

A poligonal da primeira etapa de implantação (Etapa I) possui área de 
aproximadamente 111,80 hectares prevê 41 lotes (Figura 8.3). Já a poligonal da 
segunda etapa de implantação (Etapa II) engloba cerca de 92,20 hectares e 
contemplará 28 lotes. Dessa forma, o parcelamento em questão envolve um total 
próximo a 204 hectares e 69 lotes.  
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Figura 8.3: Proposta Urbanística para o Quinhão 16 Etapa I 

A Etapa I do empreendimento Quinhão 16 encontra-se em fase avançada no processo 
de licenciamento, por isso todos os projetos de infraestrutura encontram-se na fase 
executiva, alguns já aprovados e outros aguardando análise dos órgãos competentes. 

Para as infraestruturas de saneamento, assim como no caso do Vila dos Bosques, a 
Caesb foi indagada sobre interferências com redes públicas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. Como resposta, a companhia informou não possuir 
SES implantado ou projetado para atendimento do empreendimento, devendo o 
empreendedor optar por sistema independente. Além disso, a companhia solicitou que 
fosse elaborados estudos de concepção para o SAA e SES, devendo ser submetidos 
a sua aprovação. 

Dessa forma, foi elaborado pelo empreendedor e aprovado pela Caesb o Estudo de 
Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Quinhão 16 para solução do 
esgotamento sanitário. Posteriormente, foram elaborados os Projetos a nível 
Executivo, ainda sob análise da companhia. Esses estudos e projetos integram um 
processo de doação, no qual o empreendedor assume o compromisso de doar a 
Caesb todos os trabalhos desenvolvidos, bem como o as obras executadas conforme 
projeto aprovado. 

Quanto a população de projeto, a Etapa I do parcelamento apresenta um total de 1.617 
unidades habitacionais (multifamiliares e unifamiliares). Considerando uma média de 
3,30 habitantes por residência, estima-se uma população de 5.346 habitantes fixos. A 
população equivalente, ou seja, população flutuante que equivale a residente totalizou 
1.492 pessoas. 
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A Etapa I do Quinhão 16 será implementada em 10 fases, devendo no horizonte de 
projeto o sistema de esgotamento projetado atender 100% da população das unidades 
habitacionais e de uso não residencial desse parcelamento de Solo, o que resultará 
nas seguintes contribuições por fase: 

Quadro 8.1: Vazões de projeto do Quinhão 16 por fase – Etapa I 

Lote População Vazões de Produção (L/s) Vazões de Consumo (L/s) 

Fase (Hab) Qmédia Qdia Qmáx.hor Qmédia Qdia Qmáx.hor 

Total Fase 1 1092 4,04 4,85 7,28 2,63 3,15 4,73 

Total Fase 2 701 2,60 3,12 4,67 1,69 2,03 3,04 

Total Fase 3 684 2,53 3,04 4,56 1,65 1,98 2,96 

Total Fase 4 411 1,52 1,83 2,74 0,99 1,19 1,78 

Total Fase 5 401 1,49 1,78 2,67 0,97 1,16 1,74 

Total Fase 6 892 3,30 3,96 5,95 2,15 2,58 3,87 

Total Fase 7 704 2,61 3,13 4,69 1,69 2,03 3,05 

Total Fase 8 423 1,57 1,88 2,82 1,02 1,22 1,83 

Total Fase 9 639 2,37 2,84 4,26 1,54 1,85 2,77 

Total Fase 10 872 3,23 3,88 5,81 2,10 2,52 3,78 

TOTAL GERAL 

ETAPA 1 
6819 25,26 30,31 45,46 16,42 19,70 29,55 

Fonte: Estudo de Concepção SES – Quinhão 16 (2019). 

O Sistema de Esgotamento Sanitário proposto para a Etapa I do Quinhão 16 
compreende as seguintes unidades:  

 Rede Coletora;  
 Interceptor; 
 Estação de Tratamento de Esgoto. 

A rede coletora de esgotos objeto do Projeto Executivo é a Rede Pública, uma vez 
que a rede interna das quadras será constituída de ramais condominiais e sua 
implantação será de responsabilidade dos proprietários dos lotes (empreendedores). 

Devido as características topográficas da área de projeto, a Rede Pública foi dividida 
em duas bacias de esgotamento (B-01 e B-02) que receberão as contribuições das 
redes condominiais das quadras residenciais, das áreas comerciais, institucionais, 
bem como os equipamentos públicos urbanos e comunitários das mesmas.  

Cada uma dessas bacias possui um sistemas de coleta e tratamento independentes, 
que atenderão diferentes fases de implantação do empreendimento. 

O SES da bacia B-01 receberá as contribuições dos lotes da Fase 1 à Fase 9 da Etapa 
I, já o da bacia B-02 receberá somente as contribuições dos lotes da Fase 10 da 
mesma Etapa. 

Devido à topografia da bacia B-01, cada Fase da Etapa I será constituída por redes 
independentes, que despejarão o efluente diretamente no Interceptor 01 (INT-01). Em 
cada lote de cada Fase, também pode haver redes condominiais independentes, que 
deverão ser implantadas pelos proprietários. 
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O Interceptor 01 (INT-01) estará localizado na bacia B-01 sendo seu traçado ao longo 
de um efluente da margem direita do Ribeirão Taboca. Essa tubulação irá receber 
toda a contribuição da bacia B-01, e exclusivamente por gravidade, irá transportar o 
efluente até a ETE-01 que será instalada no Lote 04 que é próximo ao Lote 03, ambos 
da Fase 6.  

A bacia B-02 por sua vez, encaminha o efluente também por gravidade, desta vez até 
a ETE-02 que será instalada no Lote 06 que é próximo ao Lote 05, ambos na Fase 
10.  

As Estações de Tratamento de Esgoto serão do tipo Pré-fabricadas, tanto de esgoto 
sanitário (Água Negra), quanto de águas servidas (Água cinza), sendo que tanto a 
implantação quanto a operação, serão de responsabilidade do empreendedor.  

Cada lote residencial constituirá um condomínio independente, e terá uma Estação de 
Tratamento de Água Cinza, as quais não fazem escopo do Projeto. 

Como o empreendimento está inserido em Zona de Ocupação Especial de Interesse 
Ambiental da APA do São Bartolomeu é exigido coleta e tratamento de esgotos 
sanitários. Dessa forma, o tratamento previsto para o SES projetado será composto 
por: tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento 
terciário. 

O efluente tratado da ETE-01 será encaminhado até o ponto de lançamento no 
Ribeirão Taboca, da Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, conforme Outorga 
Prévia concedida pela ADASA, através do Despacho SRH de nº 538/2017. 

O efluente tratado da ETE-02 será encaminhado até o ponto de lançamento no 
Córrego Forquilha da Taboca tributário da margem direita do Ribeirão Taboca, da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, conforme Outorga Prévia concedida pela 
ADASA, através do Despacho SRH de nº 538/2017. 

O relatório relativo ao “Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário" 
e os Projetos Executivos do SES projetado para o Quinhão 16 encontra-se em anexo. 

Para viabilizar tecnicamente essa alternativa será necessário o redimensionamento 
de trechos do Interceptor-01 e de alguns trechos de coletores, já projetados para o 
Quinhão 16. Além disso, será necessário também a ampliação da capacidade de 
tratamento da ETE-01 projetada, com o incremento de pelo menos 3 módulos de 
tratamento (3,45 l/s). 

A Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Compacta e Modular BR Ecosystem, para 
tratamento biológico de esgotos sanitários com capacidade para tratar contribuições 
de esgotos com uma vazão média de 1,15 L/s (4,14 m³/h) de esgoto, de forma a 
atender a legislação ambiental Federal, Estadual e Municipal vigente. 

O sistema de tratamento será combinado (anaeróbio/aeróbio) sendo composto por: 

Reator anaeróbico de fluxo ascendente (UASB) em três estágios, com lodo granular 
e leito fluidizado, para o tratamento biológico otimizado de efluentes e geração de 
biogás, com pontos de amostragem para diferentes níveis de análise de lodo e 
descarte de fundo; decantadores primários para precipitação e decantação da carga 
poluidora (TQ1 e TQ2 na vista BB, dos desenhos de projeto); Sistema de captação de 
biogás do reator anaeróbio;  

Pré-filtro/reator biológico aeróbio; Unidade de insuflação de ar com a referida 
capacidade de oxigenação (kgO2/kgDBO); Unidade de decantação secundária com 
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adensador e recirculação de lodo por meio de bomba (TQ3 na vista BB, dos desenhos 
de projeto); 

Duas etapas de filtragem com filtro de carvão ativado funcionando para remoção de 
odores, matéria orgânica, óleos e graxas, solventes alifáticos apolares e coloração; 

Mais detalhes sobre a Estação de Tratamento BR Ecosystem podem ser encontrados 
no Projeto Executivo da unidade projetada para atendimento do Quinhão 16, em 
anexo. 
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9. CONCLUSÃO 
Para decidir sobre a proposta que melhor atende o empreendimento em tela, em 
relação ao Sistema de Esgotamento Sanitário, foi necessário analisar as alternativas 
sob aspectos ambientais, técnicos e econômicos. 

Diante do apresentado no estudo referente a Concepção do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do empreendimento Vila dos Bosques, concluímos a inviabilidade técnica da 
alternativa 1 (Interligação ao Sistema Público), e a viabilidade técnica das alternativas 
02 e 03, sendo que fatores técnicos e econômicos foram determinantes na escolha da 
alternativa definitiva.  

A escolha da terceira alternativa resulta na diminuição dos custos aos 
empreendedores, uma vez que os gastos com a implantação, operação e manutenção 
poderiam ser rateados entre eles, por isso ela será adotada para solucionar 
esgotamento sanitário do empreendimento.  

Sob o ponto de vista técnico, a médio e longo prazo essa alternativa se mostra a mais 
viável, pois resultaria em um único sistema, facilitando a operação e manutenções, 
até mesmo a Companhia de Saneamento, que no futuro deve ter condições de operar 
os sistemas de esgotamento da região. 

A ideia dessa proposta conjunta é aproveitar plenamente o sistema já projetado para 
o Quinhão 16, propondo ampliações/ redimensionamento de apenas algumas 
unidades e desde que essas alterações no projeto aprovado sejam tecnicamente 
indispensáveis. 

De qualquer forma será necessário o aval favorável da Caesb e do Ibram para a 
escolha da alternativa definitiva e consequente prosseguimento na elaboração das 
seguintes fases do projeto (Vila dos Bosques), inclusive com a reaprovação do projeto 
executivo do Quinhão 16. 

Em relação a ETE, a Caesb não opera estações com a tecnologia e características 
propostas, por isso essa unidade deverá ser homologada e seus projetos aprovados 
pelos órgãos ambiental e regulador (IBRAM e Adasa) e, operada/ mantida pelo próprio 
empreendimento ou por empresa terceirizada especializada. 

Para finalizar, deverá ser assinado um termo de cooperação entre os 
empreendedores, onde será proposto que cada um arcará com os custos 
proporcionais as fases de seus empreendimentos que serão abastecidas com água 
do Sistema Produtor Provisório. A Aria Empreendimentos Sustentáveis será a 
responsável pela intermediação entre os envolvidos. 
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11. ANEXO I – Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) 
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12. ANEXO II – Figuras A.1, A.2 e A.3 
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13. ANEXO III – Planilhas de Dimensionamento da rede 
(SES), Alternativas 02 e 03 
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14. ANEXO IV – Desenhos 
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14.1. Planta Geral da Proposta 01 da Alternativa 02 

  



  

X.XXX.XXX-XXXX  63 

 

14.2. Planta Geral da Proposta 02 da Alternativa 02 
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14.3. Planta Geral da Alternativa 03 
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15. ANEXO V - Projetos Executivos SES Quinhão 16 
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15.1. Projeto Executivo Rede  
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15.2. Projeto Executivo ETE 

 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
1 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE CONCEPÇÃO – INFRAESTRUTURA 

Parcelamento da Gleba denominada Vila dos 

Bosques 

 

 

 

 

 

 

 

Maio/2021 

 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
2 

 

 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 6 

2 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ................................................... 10 

2.1 DESCRIÇÃO EM NÍVEL NACIONAL E REGIONAL ........................................................................ 12 

2.2 COLETA SELETIVA E COLETA PÚBLICA ...................................................................................... 15 

2.2.1 Ambientais.................................................................................................................................................................. 16 

2.2.2 Sociais ......................................................................................................................................................................... 16 

2.2.3 Educacionais ............................................................................................................................................................... 16 

2.2.4 Culturais ..................................................................................................................................................................... 16 

2.2.5 Econômicos: ................................................................................................................................................................ 16 

2.2.6 Reciclagem .................................................................................................................................................................. 16 

2.2.7 Resíduos Sólidos ......................................................................................................................................................... 18 

2.2.8 Resíduos Não Recicláveis ............................................................................................................................................. 18 

2.3 Coleta Pública ......................................................................................................................... 20 

3 MICRODRENAGEM URBANA ............................................................................ 21 

3.1 DRENAGEM PLUVIAL .............................................................................................................. 21 

3.1.1 Princípios Norteadores ................................................................................................................................................ 21 

3.2 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM .................................................................. 24 

3.2.1 Descrição das alternativas de drenagem adotadas ....................................................................................................... 25 

3.2.2 Drenagem Urbana ....................................................................................................................................................... 27 

3.2.3 Drenagem Urbana – Interna Aos Lotes......................................................................................................................... 42 

3.2.4 Drenagem Superficial – Sistema Viário ........................................................................................................................ 53 

4 PAVIMENTAÇÃO .............................................................................................. 57 

4.1 Classificação das Vias .............................................................................................................. 57 

4.2 Estudo Geotécnico do Subleito ............................................................................................... 61 

4.2.1 Ensaios Geotécnicos .................................................................................................................................................... 61 

4.2.2 Cálculo do CBR de projeto ........................................................................................................................................... 61 

4.3 Definição dos Parâmetros de Projeto ...................................................................................... 63 

4.3.1 Coeficientes de Equivalência Estrutural (k) .................................................................................................................. 63 

4.3.2 Determinação da Espessura Total do Pavimento .......................................................................................................... 64 

4.3.1 Tipo e Espessura da Camada de Rolamento ................................................................................................................. 65 

4.3.1 Espessuras das Demais Camadas conforme IP-04 PMSP ............................................................................................... 66 

4.4 Pressupostos do Dimensionamento ........................................................................................ 67 

4.4.1 Drenagem ................................................................................................................................................................... 67 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
3 

 

4.4.2 Condições das Camadas da Estrutura do Pavimento .................................................................................................... 67 

4.4.3 Infra-Estrutura das Vias ............................................................................................................................................... 67 

4.5 Dimensionamento das Estruturas do Pavimento ..................................................................... 68 

4.5.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-04 PMSP) – Tráfego Leve ........................................................ 68 

4.5.2 Dimensionamento para Tráfego Médio ( IP-04 – PMSP ) .............................................................................................. 70 

4.5.3 Dimensionamento para Tráfego Meio Pesado ( IP-05 – PMSP ) .................................................................................... 72 

5 ANEXO I – CONCEPÇÃO ÁGUA ......................................................................... 75 

6 ANEXO II – CONCEPÇÃO ESGOTO ..................................................................... 76 

7 ANEXO III – PLANTA DE DRENAGEM ................................................................ 77 

8 ANEXO IV - PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO ......................................................... 78 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 79 

 

 

LISTA DE FIGURA 

Figura 1: Croquis de situação do parcelamento. Fonte: ARIA 2021. ....................................................................... 7 

Figura 2: Croquis de locação do parcelamento.   Fonte: ARIA, 2021. ...................................................................... 7 

Figura 3: Localização do Empreendimento .............................................................................................................. 8 

Figura 4: Natureza Jurídica de Gestores em 2014. (Fonte SNIS) ........................................................................... 12 

Figura 5: Localização da área do projeto com drenagem superficial Fonte. Aria 2021 ......................................... 25 

Figura 6: Localização dos lotes do projeto com drenagem interna ao lote Fonte. Aria 2021 ............................... 26 

Figura 7: Localização dos lotes do projeto com drenagem urbana Fonte. Aria 2021 ............................................ 27 

Figura 8: Detalhes em planta da boca de lobo com reservatórios de qualidade/quantidade. Fonte: TOPOCART, 2017.
 ..................................................................................................................................................................... 36 

Figura 9: Detalhes em corte da boca de lobo com reservatórios de qualidade/quantidade. Fonte: Topocart, 2017.
 ..................................................................................................................................................................... 37 

Figura 10: Detalhe de Tubos Corrugados de PEAD utilizados em sistemas de retenção e detenção. ................... 40 

Figura 11: Detalhe de Tubos Corrugados de PEAD utilizados em sistemas de retenção e detenção. ................... 41 

Figura 12: Detalhe de Unidades de Qualidade de Água (UQA). ............................................................................ 41 

Figura 13: Localização reservatório 1 Fonte: Aria 2021 ......................................................................................... 42 

Figura 14 – Implantação de estrutura de armazenamento em área urbana. ........................................................ 44 

Figura 15: Reservatório de detenção de Santa Lúcia, em Belo Horizonte. ............................................................ 45 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
4 

 

Figura 16 – Reservatório de detenção, em São Paulo-SP. ..................................................................................... 45 

Figura 17: Controle na fonte (Armazenamento no lote). ...................................................................................... 46 

Figura 18 – Jardins rebaixados que favorecem a infiltração. ................................................................................. 47 

Figura 19 – Poço de infiltração: esquema de implantação associado a uma praça. ............................................. 47 

Figura 20: Via local utilizando pavimento permeável. ........................................................................................... 48 

Figura 21 – Vala gramada. ..................................................................................................................................... 48 

Figura 22 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Leve Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio – PMSP
 ..................................................................................................................................................................... 64 

Figura 23 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Médio Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio - PMSP
 ..................................................................................................................................................................... 64 

Figura 24 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva de Ônibus Fonte: 
IP-05 Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva 
de Ônibus - PMSP ......................................................................................................................................... 65 

Figura 25 : Esquema Elucidativo Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio – PMSP ........................ 67 

Figura 26 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Trafego Leve Fonte: ARIA ....... 69 

Figura 27 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Tráfego Médio Fonte: ARIA .... 72 

Figura 28 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Meio Pesado Fonte: ARIA ....... 74 

 

LISTA DE TABELA 

Tabela 1: Valores detalhado da coleta convencional. ........................................................................................... 13 

Tabela 2: Geração De Resíduos Sólidos – Vila dos Bosques .................................................................................. 14 

Tabela 3: Critérios para escolha de áreas para aterros sanitários ......................................................................... 15 

Tabela 4: Nível de complexidade de projetos de drenagem e procedimentos recomendados. ........................... 28 

Tabela 5 : Áreas equivalentes rede 01 ................................................................................................................... 30 

Tabela 6: Coeficiente de escoamento ................................................................................................................... 31 

Tabela 7: Intensidade Pluviométrica – I (mm/h) e Altura de Precipitação – P (mm). ........................................... 32 

Tabela 8:Elementos Geométricos da Seção Circular. ............................................................................................ 35 

Tabela 9: Dimensionamento preliminar dos volumes do(s) reservatório(s) pelo Método da ADASA. .................. 51 

Tabela 10: Coeficiente de escoamento conforme a cobertura do solo. ................................................................ 55 

Tabela 11: Classificação das vias e parâmetros de tráfego. .................................................................................. 59 

Tabela 12 : Valores "t" de Student para este nível de confiança. .......................................................................... 62 

Tabela 13 : Coeficientes de equivalência estrutural. Fonte: IP-04 Dimensionamento Tráfego Leve e Médio - PMSP
 ..................................................................................................................................................................... 63 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
5 

 

Tabela 14 : Valores Tabelados Fonte: US Army Corps of Engineers) ..................................................................... 64 

Tabela 15 : Valores Tabelados Fonte: DNIT ........................................................................................................... 64 

Tabela 16 : Valores Tabelados Fonte: PMSP .......................................................................................................... 65 

Tabela 17 : Espessuras mínimas de revestimento Fonte: ARIA ............................................................................. 65 

Tabela 18 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Leve Fonte: ARIA........................................... 70 

Tabela 19 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Médio Fonte: ARIA ....................................... 72 

Tabela 20 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Meio Pesado Fonte: ARIA ............................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
6 

 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente memorial tem como objetivo apresentar os estudos de concepções da destinação 

dos resíduos sólidos, drenagem e pavimentação para o empreendimento denominadO Vila dos 

Bosques, cuja poligonal é oriunda de terras particulares localizadas na Região Administrativa do 

Jardim Botânico – RA XXVII que foram desmembradas do Quinhão 16 no lugar denominado 

“Forquillha”, na Fazenda “Taboquinha” (matrículas nº 163.271, 15.826, 26.493 e 15.820), com área 

de 20,7103 hectares. 

 A poligonal de projeto é limitada: ao norte pelas glebas denominadas Cidade 

Empreendimentos, cujas matrículas são 167.914,155.190 e 152.397, pela gleba de José Teodoro, 

cuja matrícula é 15.157 e pela gleba de Idalina Alves porto (espólio de Belmiro Duarte Porto), cuja 

matrícula é 10.373; a leste pela gleba de Carlos Pelegrino, cuja matrículo é 30.411, e pela gleba de 

Diamantino Dourado; ao sul pela gleba de Associação Tambaú, cuja matrícula é 90.436, pela gleba 

de Horácio Boscardim, cuja matrícula é 25.022, pela gleba de Suely C. Branco e Outros, cuja 

matrícula é 25.923, pela gleba espólio de Ruens de B. Brisola, cuja matrícula é 15.821, pelas glebas 

de Cristianne Sarkis, cujas matrículas são 90.434 e 90.435, pela gleba denominada Quinhão 16, cuja 

matrícula é  24.824, pela gleba de  Luciano Fonseca, cuja matrícula é 155.192, pela Gleba de David 

Jaomini Righi, cuja matrícula é 24.821, pela matrícula de Regina Lúcia Costa, cuja matrícula é 30.437 

e pela gleba da Cidade Empreendimentos cuja matrícula e 155.191; e ao oeste pelas glebas da 

Cidade Empreendimentos, cujas matrículas são 131.164 e 155.189, pela gleba de Jorge Robichez 

Penna, cuja matrícula é 15.161, pela amatrícula de Silvia de M. Arruda, cuja matrícula 15.159 e pela 

gleba de Francisco de Assis, cuja matrícula é 15.823, conforme pode ser visto nas Figura 1, Figura 2 

e Figura 3. 
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Figura 1: Croquis de situação do parcelamento. Fonte: ARIA 2021. 

 

Figura 2: Croquis de locação do parcelamento.   Fonte: ARIA, 2021. 
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Figura 3: Localização do Empreendimento 

 O parcelamento do solo proposto tem por objetivo promover o loteamento da gleba acima 

caracterizada, com a abertura de novas vias de circulação. São criados lotes destinados aos usos 

residenciai unifamiliar e multifamiliar e comercial, bem como áreas públicas classificadas como 

Espaços Livres de Uso Público – ELUP e Equipamentos Públicos Comunitários.  

 Trata-se de um novo parcelamento de baixa densidade, inserido no planejamento das áreas 

urbanas do Distrito Federal, tendo por base o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 

Federal ‐ PDOT/2009 – Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 (atualizada pela Lei 

Complementar n°854, de 15 de outubro de 2012). O empreendimento vem ao encontro das 

diretrizes do PDOT, com destaque para a Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais e para a 

requalificação de Setores Habitacionais de Regularização, mais especificamente, o Setor 

Habitacional Jardim Botânico. 

 O projeto contempla a criação de 30 lotes privados, sendo 21 lotes de uso Residencial 

Unifamiliar, 5 lotes de uso Residencial Multifamiliar, 4 lotes de uso Comercial e mais áreas públicas 
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formadas por 2 lotes para Equipamento Público (Inst.-EP) e áreas de Espaços Livres de Uso Público 

(ELUP). É prevista, também, uma área destinada à Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN, 

em atendimento ao que estabelece a referida DIUR 01/2019. Além disso, o empreendimento prevê 

a implantação dos sistemas de infraestrutura necessários para o pleno funcionamento do 

parcelamento e para sua integração à malha urbana da região onde se insere.  

 Os estudos de Concepção de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão 

apresentados em anexo. 
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2 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda “lixo é tudo aquilo que não se 

quer mais e se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem valor”. 

 Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – define o lixo como os "restos das 

atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, 

podendo-se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível de 

tratamento convencional”. 

 É importante destacar, no entanto, a relatividade da característica inservível do lixo, já que 

algo que para alguns não tem mais valor ou serventia, para outros pode se tornar matéria prima 

para um novo produto ou processo. Nesse sentido, a ideia do reaproveitamento do lixo é um convite 

à reflexão do próprio conceito clássico de resíduos sólidos. É como se o lixo pudesse ser conceituado 

como tal somente quando da inexistência de mais alguém para reivindicar uma nova utilização dos 

elementos então descartados. 

 Existem diversas formas de se classificar os resíduos sólidos, como, por exemplo, quanto aos 

riscos potenciais de contaminação. Mas a classificação mais comum é quanto à origem do resíduo, 

e são várias: 

• Lixo doméstico ou residencial; 

• Lixo comercial; 

• Lixo público; 

• Lixo domiciliar especial; 

• Entulhos de obras; 

• Pilhas e baterias; 

• Lâmpadas fluorescentes; 

• Pneus; 

• Lixo de fontes especiais; 

• Lixo industrial; 

• Lixo radioativo; 
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• Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários; 

• Lixo agrícola; 

• Resíduos de serviços de saúde. 

 A Lei Federal No 12.305, de 2 de agosto de 2010 institui a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos: 

“Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, 

objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

§ 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 

desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. ” 

A Lei também diz, no Título II e Capítulo I, referentes às disposições gerais da PNRS: 

“Art. 4º A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, 

instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime 

de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.”. 

Art. 5º A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e 

articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei No 9.795, de 27 de 

abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei No 11.445, de 2007, 

e com a Lei No 11.107, de 6 de abril de 2005. 

 Segundo o panorama de resíduos sólidos no Brasil, entre 2011 e 2012 a população brasileira 

apresentou um crescimento de 0,9%, enquanto que o crescimento na produção de lixo no Brasil foi 

de 1,3%, esses valores mostram que o aumento do lixo não está associado somente ao aumento da 

população, está associado também com o aumento da capacidade de consumo da população e 

consequentemente da geração de lixo por indivíduo. Tais dados demonstram um pouco da 

delicadeza do assunto, pois esse aumento na produção traz consigo um aumento na demanda de 
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áreas para disposição desses resíduos e um aumento da capacidade do sistema de coleta, levando 

a um aumento de custo associado ao lixo (ABRELPE, 2012). 

 Na região Centro-Oeste, 92,11% dos resíduos gerados são coletados e desses resíduos, 

somente 29,4% tem sua destinação final em aterros sanitários. Esses valores nos mostram que a 

grande maioria dos resíduos produzidos tem uma destinação final inapropriada. Aterros controlados 

ou vazadouros a céu aberto são atualmente; do ponto de vista ambiental, alternativas inaceitáveis 

de disposição de resíduos sólidos pelos inúmeros problemas que estão associados a esses tipos de 

disposição. Essa realidade, em diferentes proporções, se reflete em todas as regiões do país; 

caracterizando os resíduos sólidos como um grande problema a ser solucionado (ABRELPE, 2012). 

2.1 DESCRIÇÃO EM NÍVEL NACIONAL E REGIONAL 

 Em nível nacional, a administração pública direta é preponderante quanto ao tipo de natureza 

jurídica de gestores de manejo de resíduos sólidos urbanos, respondendo por 94,1%. O gráfico, a 

seguir, apresenta um resumo das naturezas jurídicas dos órgãos de manejo de resíduos sólidos 

urbanos em 2014 (SNIS, 2014). 

 

Figura 4: Natureza Jurídica de Gestores em 2014. (Fonte SNIS) 

 Em termos regionais, a situação do Centro-Oeste é muito próxima do panorama nacional, 

indicando a administração direta como 93,4% do total de gestores (SNIS, 2014). 

 A taxa de cobertura média da população urbana em relação à população urbana para todo o 

Brasil e para o Centro-Oeste foi bem próxima em 99%, segundo SNIS (2014) no ano 2014. 
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 Essa mesma taxa para todo o Brasil, conforme ABRELPE (2012), foi de 89,7% e 90,2% para os 

anos 2011 e 2012, respectivamente. Para a região Centro-Oeste, a taxa atingiu o patamar de 91,3% 

e 92,1% para os anos 2011 e 2012, respectivamente. 

 O indicador médio per capita de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil foi de 1,05 

kg/hab./dia para todo o país e 1,26 kg/hab./dia para a região Centro-Oeste para o ano 2014, 

segundo SNIS (2014). 

 ABRELPE (2012) apontou esse indicador médio de 1,097 kg/hab./dia para nível nacional e 

1,142 kg/hab./dia para a região Centro-Oeste para o ano 2011. Para o ano 2012, o indicador médio 

ficou em 1,107 kg/hab./dia para nível nacional e 1,153 kg/hab./dia para o Centro-Oeste.  

 Foi adotado neste estudo, o per capita de 1,20 kg/hab./dia, conforme tabela a seguir (SLU, 

2016). 

 

Tabela 1: Valores detalhado da coleta convencional. 

Regiões 

Administrativas 

População 

Atendida 

Destino do 

Resíduo 

Total de 

Resíduos 

(t/mês) 

Custo 

(por 

tonelada) 

Custo Total 

(R$/mês) 

Custo 

per 

capita 

Candangolândia, 

Cruzeiro,  

Guará,  

Lago Norte,  

Lago Sul,  

Jardim Botânico, 

Núcleo Bandeirante, 

Plano Piloto, 

Sudoeste/ Octagonal,  

721.268 

Usina/ 

Transbordo 

da Asa Sul 

26.102,51 R$176,46 R$3.518.003,53 4,88 
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Regiões 

Administrativas 

População 

Atendida 

Destino do 

Resíduo 

Total de 

Resíduos 

(t/mês) 

Custo 

(por 

tonelada) 

Custo Total 

(R$/mês) 

Custo 

per 

capita 

Park Way (Exceto 

Quadras 3, 4 e 5), São 

Sebastião,  

SIA,  

Varjão 

(Fonte: ADASA/SLU, 2016) 

 Em nível nacional, somente 58% de todos os resíduos sólidos urbanos coletados tiveram 

destino adequado, como aterros sanitários ou incineração. Para a região Centro-Oeste, esse 

patamar reduz para apenas 29,4% do destino dos resíduos para aterros sanitários, seguido e 48,1% 

para aterros controlados e 22,5% para lixões (ABRELPE, 2012). 

 

Tabela 2: Geração De Resíduos Sólidos – Vila dos Bosques 

MORADOR PER CAPITA RESIDUO/TOTAL/ano t/dia 

1036 1,2 453,77 1,24 

FLUTUANTE PER CAPITA RESIDUO/TOTAL/ano t/dia 

250 1,2 109,50 0,30 

 

 Alguns cuidados deverão ser tomados com resíduo do empreendimento, conforme 

apresentado na Tabela a seguir. 
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Tabela 3: Critérios para escolha de áreas para aterros sanitários 

Critérios Observações 

Proximidade a cursos d´água 
- As áreas de disposição momentânea dos resíduos, não 

podem situar-se a menos de 200 metros de corpos d´água, tais 

como: rios, lagos e lagoas. 

Segregação dos resíduos 

- É importante que seja feito e executado um plano de 

educação ambiental com os usuários do empreendimento; 

- Realizar a separação dos resíduos e encaminha 

Coletores (Lixeiras) 
- É desejável que as novas áreas possuam coletores de 

resíduos, adequados e respeitando as normas de limpeza 

urbana. 

Varrição e Limpeza pública 

- A associação de moradores deverá ser responsável pela 

limpeza dos equipamentos urbano, bem como sua 

manutenção; 

- Limpeza das ruas e bocas de lobo durante antes do período 

chuvoso. 2.2 COLETA SELETIVA E COLETA PÚBLICA 

 Coleta seletiva é o recolhimento de materiais recicláveis (papel, plástico, metal) que não 

devem ser misturados ao lixo comum das residências ou local de trabalho. Trata-se de um cuidado 

dado ao resíduo que começa com a separação dos materiais em orgânicos e inorgânicos, e, em 

seguida, com a disposição correta para o reaproveitamento e reciclagem. 

 De forma a sensibilizar as pessoas para questão do correto tratamento que os resíduos sólidos 

produzidos no dia-a-dia devem receber, seja nos ambientes públicos ou privados, a coleta seletiva 

também funciona como um processo de educação ambiental, na medida em que conscientiza as 

pessoas sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo. 

 Recomenda-se a criação de uma associação de moradores, para que a mesma administre 

ações, como por exemplo, a limpeza dos parques, dos equipamentos públicos. É importante que 

essa associação de moradores, desenvolva um plano de sensibilização e educação ambiental, 

quanto a segregação dos resíduos sólidos na fonte. 
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  Os principais benefícios da implantação da Coleta Seletiva são: 

2.2.1 Ambientais 

- Aumento da vida útil dos aterros sanitários, a partir da diminuição de resíduos que deixarão de ir 

para estes locais; 

- Aumento do ciclo de vida das matérias-primas de cada resíduo coletado e reaproveitado; 

2.2.2 Sociais 

- Geração de trabalho e renda aos catadores de materiais recicláveis; 

- Resgate da cidadania dos catadores por meio de sua organização em cooperativas e associações. 

2.2.3 Educacionais 

- Estímulo à mudança de hábitos e valores no que diz respeito à proteção ambiental, conservação 

da vida e desenvolvimento sustentável. 

2.2.4 Culturais 

- Criação de novas práticas de separação dos resíduos, considerando que os materiais recicláveis 

permeiam por todas as atividades sociais. 

2.2.5 Econômicos: 

- Redução de gastos com aterramento dos resíduos; 

- Diminuição de gastos com a limpeza pública; 

2.2.6 Reciclagem 

 É o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade terminou, em outro 

produto. Além de preservar o meio ambiente, a partir do momento que minimiza a retirada de nova 

matéria prima, também gera riquezas aos catadores de materiais recicláveis. 
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 Materiais recicláveis: 

• Plásticos: 

- Garrafas, embalagens de produtos de limpeza; 

- Potes de creme, xampu, condicionador; 

- Tubos e canos; 

- Brinquedos; 

- Sacos, sacolas E saquinhos de leite; 

- Isopor. 

• Metais: 

- Molas e latas; 

- Latinhas de cerveja e refrigerante; 

- Esquadrias e molduras de quadros. 

• Papel e papelão 

- Jornais, revistas, impressos em geral; 

- Papel de fax; 

- Embalagens longa-vida. 

• Materiais não recicláveis: 

- Cerâmicas; 

- Vidros pirex e similares; 

- Acrílico; 

- Lâmpadas fluorescentes; 

- Papéis plastificados, metalizados ou parafinados (embalagens de biscoito, por exemplo); 
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- Papéis carbono, sanitários, molhados ou sujos de gordura; 

- Fotografias; 

- Espelhos; 

- Pilhas e baterias de celular (estes devem ser devolvidos ao fabricante); 

- Fitas e etiquetas adesivas. 

2.2.7 Resíduos Sólidos 

 Quando falamos em resíduos sólidos, estamos nos referindo a algo resultante de atividades 

de origem urbana, rural, industrial, de serviços de saúde, entre outros. 

Esses materiais gerados nessas atividades são potencialmente matéria prima e/ou insumos para 

produção de novos produtos, ou ainda, fontes de energia. 

 Ao separamos os resíduos, estamos promovendo o primeiro passo para sua destinação 

adequada, permitindo assim, várias frentes de oportunidades como: a reutilização, a reciclagem, 

melhor valor agregado ao material a ser reciclado e melhores condições de trabalho para os 

catadores de materiais recicláveis. Outras frentes são a compostagem, o aumento do tempo de vida 

dos aterros sanitários e menor impacto ambiental quando da disposição final dos rejeitos. 

2.2.8 Resíduos Não Recicláveis 

  O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) orienta aos cidadãos responsáveis pela destinação final 

dos resíduos sólidos que separem estes materiais de duas formas: seco e orgânico. São considerados 

materiais orgânicos: papel-carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos e papel toalhas 

usados, fotografias, filtro de cigarros, papel sujo ou engordurado, fraldas descartáveis, copos de 

papel, embalagem plastificadas, cabos de panela e tomadas, clipes, grampos, esponjas de aço, 

canos, espelhos, cristais, cerâmicas, porcelana, gesso, além do resto de alimentos de origem vegetal 

e animal. 

• Compostagem 
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 O lixo orgânico é aquele que pode ser transformado em composto orgânico, ou seja, por meio 

de um processo chamado compostagem, vira adubo que pode ser utilizado em hortas e jardins. É o 

material separado na triagem dos resíduos não recicláveis e feito basicamente como sobras de 

alimentos, cascas de frutas e legumes, folhas e plantas. 

• Lâmpadas 

 As lâmpadas fluorescentes são constituídas por material tóxico, como o vapor de mercúrio 

muito nocivo à saúde humana e ao meio ambiente. Portanto, seu descarte não pode ser feito no 

lixo comum e sim entregue no local onde foi adquirido. Algumas empresas, lojas de materiais de 

construção e supermercados, recolhem em pequenas quantidades as lâmpadas de seus clientes. 

• Pneus 

 Um dos grandes problemas quando se fala em resíduos sólidos são os pneus. Apesar de já 

existirem inúmeras alternativas para minimizar os impactos negativos desse material ao meio 

ambiente, os pneumáticos descartados indiscriminadamente podem causar grande prejuízo à vida 

humana, pois, além de seu tempo de degradação ser indeterminado, eles podem contribuir para 

assoreamentos e enchentes, além de servir de abrigo para o mosquito da Dengue. 

 Por força da Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, 

consequentemente a Logística Reversa, que determina a obrigatoriedade do recolhimento dos 

pneumáticos por seus produtores. 

• Resíduo Doméstico 

 Simples lâmpadas, copos, louças e embalagens podem não parecer perigosos, mas são um 

risco em potencial, já que podem quebrar com o manuseio. É preciso procurar um material mais 

rígido para o acondicionamento, como jornal, papelão, latas, garrafas pet ou mesmo embalagens 

de leite. 

 Materiais perfurantes como pregos, parafusos, arames e, até mesmo, as lascas de madeiras, 

devem ser colocados em latas, embalagens plásticas ou embrulhados em grandes volumes de jornal. 

Quanto aos pregos e parafusos, é interessante entortá-los com martelo, sempre que possível. A 

tampa serrilhada da lata de conserva também pode machucar e a recomendação é dobrá-la para 
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dentro, pois assim a serrilha estará protegida pela própria lata. E por fim, caso o volume do lixo seja 

excessivo ou muito pesado, deve-se utilizar dois sacos para acondicioná-lo. 

2.3 Coleta Pública  

 A coleta pública, no empreendimento do material não reciclável, deverá ser feita pelo SLU. O 

empreendimento não tem a característica de um grande condomínio fechado, portanto, os 

caminhões compactadores do serviço de limpeza, farão a coleta em lugar especificado quando da 

realização da implantação do empreendimento. 

 Foi realizado uma consultada formal, ao SLU, sobre a possibilidade de atender a região e o 

empreendimento. O que representara uma demanda de coleta e tratamento, de aproximadamente 

1,54 toneladas diária (anexo). 

 Em resposta Ofício S/N° 1737/2020 – SLU/PRESI/DIRAD o SLU informa que terá capacidade de 

coletar, transportar, e tratar os resíduos coletados do futuro empreendimento. 
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3 MICRODRENAGEM URBANA 

3.1 DRENAGEM PLUVIAL 

 O presente item versa sobre o manejo de águas urbanas do empreendimento em tela, 

abordando os princípios norteadores indicados pelo Ministério das Cidades e análises de 

microdrenagem e macrodrenagem. 

 O projeto de um sistema de drenagem superficial compreende o dimensionamento dos 

dispositivos hidráulicos capazes de escoar e disciplinar as águas provenientes de deflúvios, tendo 

como intuito proteger a integridade das vias públicas, erário ambiental e as propriedades privadas 

lindeiras. 

Ainda, visando o desenvolvimento de um Sistema de Drenagem em conformidade com as 

normas técnicas do Distrito Federal, o presente projeto foi elaborado com base nos seguintes 

documentos: 

• Termo de Referência e Especificações para elaboração de projeto de sistema de drenagem 

pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019), tendo assim por finalidade disciplinar a 

execução dos projetos executivos de sistemas de drenagem pluviais, bem como a 

reavaliação de sistemas de drenagem pluviais já projetados e/ou implantados, no Distrito 

Federal, englobando todas as suas partes integrantes.   

3.1.1 Princípios Norteadores 

As ações de gestão, planejamento e projeto na drenagem urbana têm o objetivo de 

minimizar a intervenção humana no espaço de forma a não aumentar os riscos de impactos sobre 

a sociedade e meio ambiente e mitigar os existentes, por meio da adequada distribuição da água no 

tempo e no espaço e redução dos poluentes gerados pela população (MCidades, 2011). 

Os princípios norteadores da drenagem sustentável são: 

I. As ações preferenciais para a gestão da drenagem devem ser não estruturais: legislação 

e gestão adequada. 

a) A legislação deve prever e evitar a ampliação da descarga pluvial nos espaços urbanos 

no plano de uso de solo e na implementação das novas edificações; 
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b) A legislação deve priorizar a infiltração das águas pluviais, prever e conter a poluição 

pluvial; 

c) A gestão deve garantir que a legislação será cumprida em todas as etapas e dar 

manutenção e operação ao sistema de drenagem. 

II. As medidas estruturais corretivas na drenagem urbana devem ser realizadas: 

a) Baseadas no Plano de Saneamento Ambiental, ou Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

b) Em concepção, na qual o plano ou projeto e a execução de uma obra de drenagem 

evitem a transferência de impacto para jusante ou montante. No caso de ser inevitável o impacto, 

o plano ou o projeto deverão prever medidas mitigadoras para atenuar completamente os possíveis 

danos e impactos; 

c) Considerando que os impactos mencionados acima envolvem aumento da vazão na 

drenagem urbana, aumento da erosão e sedimentação e aumento de poluentes. 

III. Os Planos e projetos de drenagem urbana devem contemplar o seguinte: 

a) O controle e a mitigação dos impactos ambientais atuais e futuros a partir das 

tendências de ocupação do solo urbano e as respectivas previsões dos cenários futuros, conforme 

o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade. 

No desenvolvimento da drenagem sustentável, destacam-se os seguintes impactos a 

contemplar e seguintes estratégias de solução: 

• Controle da erosão do solo por meio de redução na fonte da produção de sedimentos 

em construção civil, superfícies desprotegidas em loteamento, transferência de energia de novas 

drenagens, gerando áreas degradadas, entre outros; 

• Integração com o sistema de resíduos sólidos: programa de coleta e limpeza pública em 

áreas de grande produção de resíduos, mecanismos de limpeza antes dos dias chuvosos, limpeza 

dos sistemas de amortecimentos, entre outros; 

• Redes pluvial e sanitária - identificação de interligação de redes e definição das funções 

das redes e sua funcionalidade para evitar a contaminação conjunta; 

• Programa de controle da poluição difusa - controle das fontes de contaminação da 

poluição difusa na cidade; 
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• Recuperação das áreas degradadas - programa de recuperação das áreas degradadas a 

partir da solução dos problemas que geraram as mesmas e sua recuperação para condições 

adequadas. 

b) Ainda os planos e projetos devem prever os programas de operação e manutenção da 

drenagem, de educação e de monitoramento das informações hidrológicas. 

IV. As metas ou os resultados esperados no manejo e nas intervenções relacionados com 

águas pluviais visam: 

a) Eliminação de alagamentos em locais e zonas com riscos às populações, ocupações 

regulares, estruturas e projetos na cidade; 

b) Mitigação das áreas de risco e de interferência ao escoamento das águas pluviais; 

c) Eliminação/recuperação das áreas degradadas ou inundáveis, resultantes das águas 

pluviais; 

d) Redução da quantidade de resíduos sólidos na drenagem, sem tolerância quanto à 

ocorrência do lixo domiciliar; 

e) Separação efetiva das redes pluviais e sanitárias, cuja efetividade se dá por meio da 

adoção de sistema separador absoluto. 

V. A(s) solução(ões) e a modernização técnica para ampliação e melhoria dos sistemas de 

drenagem contemplam as atividades de microdrenagem e macrodrenagem para a promoção do 

escoamento regular das águas pluviais e prevenção de inundações locais, a jusante e a montante, 

proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental, por intermédio das seguintes 

concepções de intervenções: 

a) Estudo hidrológico da bacia hidrográfica; 

b) Projeto de melhoria e ampliação de galerias pluviais e canais (macrodrenagem); 

c) Parque isolado associado a reservatório de amortecimento de cheias ou área para 

infiltração de águas pluviais; 

d) Restauração de margens; 

e) Recomposição de vegetação ciliar; 

f) Renaturalização de rios e córregos; 
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g) Controle de enchentes e erosões provocadas pelos efeitos da dinâmica fluvial, incluindo 

a construção de espigões, muro de proteção, diques de contenção e outros tipos de obras propostos 

nesse contexto; 

h) As intervenções de microdrenagem, complementares às demais intervenções, são: 

i. Canaletas gramadas ou ajardinadas; 

ii. Valas, trincheiras e poços de infiltração; 

iii. Dispositivos para captação de águas pluviais (boca-de-lobo); 

iv. Poços de visita ou inspeção; 

v. Sistema de galerias de águas pluviais. 

i) As intervenções associadas à microdrenagem são: 

i. Pavimentação, guias, sarjetas e sarjetões; 

ii. Urbanização de caráter complementar – implantação de áreas verdes na forma de 

gramados e canteiros; 

iii. Sistema de monitoramento e de informação pluviométrica; 

iv. Arborização das ruas paralelas aos cursos d´água. 

j) Outras intervenções complementares à micro e macrodrenagem são: 

i.  Remanejamento/adequações, quando de interferências com outras infraestruturas – 

energia elétrica, comunicações, saneamento, transporte, vias, etc.; 

ii. Melhorias na mobilidade viária e de pedestres (pavimentação, pontes e travessias), ao 

longo dos cursos d´água; 

iii. Indicação da necessidade de áreas para o Planejamento e Urbanização de áreas 

degradadas; 

iv. Indicação de regularização dos assentamentos precários existentes ao longo da bacia 

em estudo; 

v. Projeto de Remoção e Reassentamento de famílias das áreas de risco e áreas de Áreas 

de Preservação Permanente (APP’s). 

 

3.2  DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

Nesta seção, são apresentados os critérios adotados quando na elaboração do projeto do 

sistema de drenagem, sendo estes seguindo o Termo de Referência e Especificações para 
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elaboração de projeto de sistema de drenagem pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019). Ainda, 

descreve-se a metodologia de cálculo para o dimensionamento dos dispositivos contemplados no 

projeto, apresentando-se as dimensões destes dispositivos. 

3.2.1 Descrição das alternativas de drenagem adotadas  

 Para este empreendimento serão adotos 3 métodos de drenagem pluvial. 

3.2.1.1 Drenagem Superficial 

 O primeiro método diz respeito a drenagem superficial, essa drenagem será utilizada em parte 

do empreendimento que fara o direcionamento das águas pluviais das vias até sua destinação final. 

 Os detalhes a cerca deste item podem ser encontrados no item 3.2.4. 

 

Figura 5: Localização da área do projeto com drenagem superficial Fonte. Aria 2021 

3.2.1.2 Drenagem Urbana – Interna Ao Lote 
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 O Segundo método de drenagem trata dos lotes comerciais, institucionais e multifamiliares, 

para estes projetos somente o excedente da vazão será lançado através de um sistema de tubulação 

de drenagem interna ao próprio lote. 

 Os detalhes a cerca deste item podem ser encontrados no item 3.2.4. 

 

Figura 6: Localização dos lotes do projeto com drenagem interna ao lote Fonte. Aria 2021 

3.2.1.3 Drenagem Urbana 

 O terceiro e último método de drenagem será a urbana convencional, a qual fará a captação 

da vazão específica de 24,4l/s.ha para os lotes unifamiliares e também das vias e calçadas, 

posteriormente será realizado o amortecimento e então o lançamento. 

 Os detalhes a cerca deste item podem ser encontrados no item 3.2.2. 
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Figura 7: Localização dos lotes do projeto com drenagem urbana Fonte. Aria 2021 

3.2.2 Drenagem Urbana 

Para bacias que não apresentam complexidade e que tenham até 200 ha de área de 

drenagem, é usual que a vazão de projeto seja determinada pelo Método Racional (NOVACAP, 

2019). 

Com o objetivo de oferecer uma orientação prévia ao projetista, o Manual de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal, elaborado pela ADASA, propõe distinguir 

projetos de Baixa, Média e Alta Complexidade, de acordo com a magnitude da área da bacia 

hidrográfica como mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4: Nível de complexidade de projetos de drenagem e procedimentos recomendados. 

 

 

Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal. 

Fonte: ADASA, 2018. 

Conforme proposto no citado Manual de Drenagem, o Método Racional poderá ser utilizado 

para o cálculo das vazões de projeto para bacias de até 100 ha de área.  

O Método Racional, adequadamente aplicado, pode conduzir a resultados satisfatórios em 

projetos de drenagem urbana e rural que tenham estruturas hidráulicas como redes, galerias, 

bueiros, etc. 

O Método pode ser colocado sob a seguinte fórmula: 𝑄 = 𝐶 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴 

Onde: 𝑄 = vazão de projeto (l/s); 𝐶 = coeficiente de escoamento superficial; 𝑖 = intensidade da chuva de projeto (l/s x ha); 𝐴 = área da bacia de contribuição (ha). 

3.2.2.1 COEFICIENTE DE ESCOAMENTO/ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 

Com base em dados provenientes de levantamento topográfico realizado abrangendo a 

poligonal do empreendimento, construiu-se um Modelo Digital do Terreno (MDT) a partir da 

aplicação de ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). O supracitado modelo foi 
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utilizado para a realização de uma caracterização da topografia na área de estudo, a partir daí com 

a ajuda da ferramenta Water drop do software AutoCad Civil 3D, que delimita o caminho que a água 

percorre. 

Seguindo a normativa presente no manual de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

do Distrito Federal da ADASA e a Lei Complementar nº 929, de Julho de 2017 a qual diz que lotes 

maior de 600m² devem reter em seus lotes a vazão de pré-desenvolvimento (24,4l/s), portanto, 

para este projeto a área de contribuição dos lotes a ser lançada nas redes será a área equivalente a 

vazão de 24,4l/s.ha. Ou seja, como exemplo, em um lote de 1000m², a área de contribuição de tal 

lote seria de 1000m² com um coeficiente de impermeabilização médio de 0,7. Neste caso, 

considerando o amortecimento individual nos lotes a área de contribuição a ser considerada seria 

de 102,8458m² com o coeficiente de escoamento igual a 1. 

 Para isso o primeiro passo foi o cálculo da vazão de lançamento segundo a ADASA para 

cada lote. 

 Posteriormente foi calculada a área equivalente à vazão de saída da lagoa para adicionar 

a planilha de dimensionamento da rede de drenagem. 

 Esta área foi calculada a partir da fórmula  A = 360 × QC × i ∗ 10000 

Onde: 

Q – Vazão de Projeto, em m³/s; 

C – Coeficiente de escoamento; 

i – Intensidade média da chuva para a precipitação igual ao tempo de concentração da bacia 

em estudo, em mm/h; 

A – Área Total de Contribuição, em m². 

10000 - Transformação da área em há para m² 

360 – Fator de conversão tendo em vista a utilização da intensidade na unidade de mm/h e 

a área em ha. 

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados. 
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Tabela 5 : Áreas equivalentes rede 01 

 

 

O coeficiente de escoamento (runoff) 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 à 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 Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) 

recomenda os seguintes valores: 

• áreas pavimentadas e telhados (Impermeáveis) - c = 0,90 

• áreas intensamente urbanizadas - c= 0,70 

• áreas residenciais com áreas ajardinadas - c = 0,40 

• áreas revestidas com grama - c = 0,15  

RUA / CONJUNTO LOTE ÁREA (m²) ÁREA (ha)
Vazão Lançamento 

(24,4l/s.ha)

Vazão lançamento  

(m³/s)

Área equivalente 

(m²)
Rua C1 1 675,576 0,067558 1,6484 0,001648 69,4802

Rua C1 2 715,278 0,071528 1,7453 0,001745 73,5634

Rua C1 3 715,230 0,071523 1,7452 0,001745 73,5584

Rua C1 4 715,500 0,07155 1,7458 0,001746 73,5862

Rua C1 5 715,302 0,07153 1,7453 0,001745 73,5658

Rua C1 6 715,500 0,07155 1,7458 0,001746 73,5862

Rua C1 7 715,335 0,071534 1,7454 0,001745 73,5692

Rua C1 8 715,500 0,07155 1,7458 0,001746 73,5862

Rua C1 9 675,907 0,067591 1,6492 0,001649 69,5142

Rua C1 10 715,962 0,071596 1,7469 0,001747 73,6337

Rua C1 11 675,942 0,067594 1,6493 0,001649 69,5178

Rua C1 12 1123,438 0,112344 2,7412 0,002741 115,5409

Rua C1 13 675,450 0,067545 1,6481 0,001648 69,4672

Rua C1 14 715,755 0,071576 1,7464 0,001746 73,6124

Rua C1 15 675,450 0,067545 1,6481 0,001648 69,4672

Rua C1 16 835,167 0,083517 2,0378 0,002038 85,8934

Rua C1 17 715,500 0,07155 1,7458 0,001746 73,5862

Rua C1 18 715,518 0,071552 1,7459 0,001746 73,5880

Rua C1 19 715,820 0,071582 1,7466 0,001747 73,6191

Rua C2 20 715,068 0,071507 1,7448 0,001745 73,5418

Rua C2 21 715,870 0,071587 1,7467 0,001747 73,6242

MÉTODO DA ADASA (RESOLUÇÃO Nº 09 DE ABRIL DE 2011)
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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  

Onde: 

Ai é a área parcial, “i” considerada; 

Ci é o coeficiente relacionado à área Ai. 

Conciderando entao oque foi exposto a cima a área de contribuição referente aos lotes 

utilizada para o cálculo terá o valor da área equivalente com coeficiente de 1, o restante das áreas 

diz respeito ao pavimento e as calçadas, estas recebem coeficiente de 0,9. 

Na tabela abaixo pode ser visto o cálculo do coeficiente de escoamento equivalente. 

Tabela 6: Coeficiente de escoamento 

 

3.2.1.2 INTENSIDADE DA CHUVA CRÍTICA   
 

Utilizou-se a equação Intensidade–Duração–Frequência - IDF de chuva, contida no Termo de 

Referência da NOVACAP,2019. 

 𝐼 = 4374,17 ∗ 𝑇0,207(𝑡𝑐 + 11)0,884 

 

Onde:  

I – Intensidade de chuva crítica, em l/s.ha;  

Tipo Área de 

contribuição
Área (m²)

Coeficiente de 

Escoamento 
A*C C - Projeto

LOTE 1579,101754 1 1579,101754

Pavimento/Calçada 9528,3569 0,9 8575,52121

REDE 01

0,914216589
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T – Período de recorrência, em anos;  

Tc – Tempo de concentração, em min. 

Ou 𝐼 = 1574,68 ∗ 𝑇0,207(𝑡𝑐 + 11)0,884 

Onde:  

I – Intensidade de chuva crítica, em mm/h;  

 A seguir, Tabela 7, apresenta os valores de intensidade pluviométrica (mm/h) e a altura 

de precipitação (mm), obtidos a partir da equação IDF - Brasília, para chuvas intensas com durações 

entre 5 e 120 minutos e períodos de retorno de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos (Pfafstetter, 1982). 

Tabela 7: Intensidade Pluviométrica – I (mm/h) e Altura de Precipitação – P (mm). 

 

Os resultados anteriormente obtidos podem ser representados graficamente pelas seguintes 

famílias de curvas. 
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Gráfico 1: Curvas de Intensidade-Duração-Frequência – Brasília/DF. 

 

Gráfico 2: Precipitação-Duração-Frequência – Brasília/DF.  

 

3.2.2.2 TEMPO DE RETORNO 

O tempo de retorno (TR) é definido como o tempo médio no qual um determinado evento é 

igualado ou superado, em uma série muito longa de observações. Os tempos de retorno utilizado 

no dimensionamento são apresentados a seguir: 

• 10 anos para as redes e dispositivos de drenagem superficiais; 
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• 10 anos para os reservatórios de detenção (verificação dos aspectos de qualidade e 

quantidade da ADASA); 

• 15 anos (canal) / 25 anos (orifício) para análise das transposições de talvegues (bueiros 

tubulares); 

• 25 anos (canal) / 50 anos (orifício) para análise das transposições de talvegues (bueiros 

celulares). 

3.2.2.3 TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

O tempo de concentração (tc) é o tempo necessário para que o escoamento superficial da 

totalidade da área da bacia contribua para sua seção de saída. Equivale ao tempo de percurso da 

água, desde o ponto mais distante, até a seção da saída.  

Para o cálculo do tempo de concentração usou-se a seguinte fórmula: 

tc=te+tp 

Onde: 

tc = tempo de concentração em minuto; 

te = tempo de deslocamento superficial ou tempo de entrada em minuto;  

tp = tempo de percurso em minuto. 

De acordo com o Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de 

Sistema de Drenagem Pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019), te deve ser definido entre 10 e 

15 minutos com a fiscalização da NOVACAP, em função das características da área de projeto. 

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 

Onde: 

tp = tempo de percurso em segundo; 

L  = comprimento do trecho de rede em metros; 

V = velocidade das águas no interior da rede em m/s. 

3.2.2.4 OUTROS PARÂMETROS 

• Declividades: 
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Mínima: declividade mínima de 0,5%. 

Máxima: declividade tal que assegure uma velocidade não superior a Vmáx. 

• Velocidades limites de escoamento na rede: 

Mínima: 1,00 m/s; 

Máxima: 6,00 m/s. 

• Diâmetro mínimo das redes projetadas: 

Mínimo: 600 mm. 

3.2.2.5 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS REDES DE DRENAGEM 

O dimensionamento é efetuado utilizando a fórmula de Manning que retrata as condições 

de operação do conduto em regime permanente uniforme e que é dada pela expressão: 

  Onde: 

Q = Vazão na Seção (m3/s); 

A = Área Molhada (m2); 

R = Raio Hidráulico (m); 

I = Declividade do Coletor (m/m); 

n = Coeficiente de rugosidade de Manning, sendo adotado para os tubos de concreto 0,015. 

Os elementos geométricos característicos da seção circular necessários aos cálculos a serem 

efetuados estão indicados na Tabela 8. 

 

Tabela 8:Elementos Geométricos da Seção Circular. 

 

 

Fonte: DAEE/CETESB, 1980. 
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Para o cálculo da velocidade em tubos:  

  

Onde: 

V = Velocidade d’água na Seção (m/s); 

R = Raio Hidráulico (m); 

I = Declividade do Coletor (m/m); 

n = Coeficiente de Rugosidade de Manning. 

O nível de água máximo adotado foi de 82% do diâmetro (x máximo = 0,82) nas condições 

de escoamento livre, sob pressão atmosférica para as redes tubulares. Nas galerias, adotou-se 90% 

da seção (x máximo = 0,90). 

3.2.2.6 ÓRGÃOS ACESSÓRIOS 

• Bocas de Lobo 

As bocas de lobo utilizadas serão as do tipo qualidade/quantidade modelo esse desenvolvido 

pela empresa Topocart, quando da elaboração do projeto do Setor Habitacional Vicente Pires. 

 

Figura 8: Detalhes em planta da boca de lobo com reservatórios de qualidade/quantidade. Fonte: TOPOCART, 2017. 
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Figura 9: Detalhes em corte da boca de lobo com reservatórios de qualidade/quantidade. Fonte: Topocart, 2017. 

 

 Tais bocas de lobo tem como função a retenção de partículas sólidas carreadas pelo 

escoamento superficial e o amortecimento de vazão de pico no escoamento superficial de 

drenagem pluvial, com o objetivo de atender o disposto na Resolução nº 09 da ADASA. 
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 As bocas de lobo são estruturas hidráulicas que necessitam de manutenção adequada, que 

envolvem a retirada de obstruções. Essas obstruções têm por origem, sobretudo, resíduos sólidos 

transportados pelo escoamento e acumulados. Os trabalhos de vistoria e eventual desobstrução 

devem ser realizados com elevada frequência. Recomenda- se enfaticamente, a vistoria das 

estruturas após cada episódio pluvial que tenha gerado grande escoamento. 

 Como principais vantagens do sistema, temos a redução dos resíduos gerados pela população 

sobre os corpos hídricos, e a utilização de pequenas áreas para atendimento dos critérios de 

qualidade distribuídos ao longo da sub-bacia de drenagem. Quanto à desvantagem, temos que o 

volume quantitativo é mínimo comparado ao reservatório de detenção que dispõe de grandes 

volumes. No entanto, a eficiência qualitativa das bocas de lobo promove um ganho significativo 

frente a poluição difusa. 

 No período chuvoso, é necessário manter uma equipe permanentemente mobilizada para 

essas ações. A negligência nesse tipo de intervenção pode reduzir a capacidade de controle de 

qualidade. 

 Tais bocas de lobo tem como função a retenção de partículas sólidas carreadas pelo 

escoamento superficial e o amortecimento de vazão de pico no escoamento superficial de 

drenagem pluvial, com o objetivo de atender o disposto na Resolução nº 09 da ADASA. 

 A captação dos deflúvios será realizada junto ao meio fio, através de boca de lobo em meio 

fio vazado. Para a definição da sua localização foi considerado caimento unilateral das vias. 

 Para o dimensionamento das bocas de lobos, adotou-se a capacidade máxima destes 

dispositivos como sendo 70 l/s. Para determinar o número de bocas de lobo, efetuou-se o cálculo 

da vazão de entrada em cada PV a partir do emprego da seguinte expressão baseada no Método 

Racional: 

𝑄𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐶 × 𝑖 × 𝐴360  

 

 

Onde: 
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QEntrada – Vazão de entrada num dado PV, em m³/s; 

C – Coeficiente de Escoamento do PV; 

i – intensidade de precipitação, em mm/h, calculado a partir da equação de chuva de Brasília (Vide 

Seção Erro! Fonte de referência não encontrada.) e tendo como parâmetros um tempo de 

recorrência de 10 anos e um tempo de concentração de 15 min; 

A – Área de contribuição do PV. 

360 – Fator de conversão tendo em vista a utilização da intensidade na unidade de mm/h e a área 

em ha. 

 Uma vez determinada a vazão de captação em cada PV, pode-se definir o número mínimo de 

bocas de lobo associado a cada PV dividindo-se a vazão de entrada pela capacidade de engolimento 

da boca de lobo (adotada em 70 l/s). 

• Meio Fio 

O detalhe dos meios-fios simples deverá seguir os padrões NOVACAP conforme desenho: 

▪ Meio-fio Padrão – DES-01/67-A. 

 

• Poços de Visita 

São caixas subterrâneas, visitáveis, de concreto ou alvenaria, que interligam dois ou mais 

trechos de rede e condutos de ligação. São dotados de um fuste com o topo no nível da superfície 

que é fechado com um tampão metálico, ou de concreto, removível. 

Os poços de visita (PVs) têm também a função de possibilitar o acesso de equipamentos para 

limpeza e manutenção da rede. O espaçamento máximo entre PVs é limitado pelo alcance desses 

equipamentos e não deverá exceder 60 m em áreas urbanizadas e 100m em áreas não urbanizadas, 

conforme recomenda o termo de referência da NOVACAP. 

Os detalhes dos poços de visita devem seguir os padrões NOVACAP conforme desenhos: 

▪ PV 400 a 600 – DES-150/018.1; 

▪ PV 800 – DES-150/397; 

▪ PV 1000 – DES-150/04; 
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▪ PV 1200 – DES-150/05; 

▪ PV 1500 – DES-150/06; 

• Condutos de Ligação 

São as tubulações que interligam as captações (BLs) aos poços de visita. Como via de regra 

adotou-se o diâmetro de 400 mm para bocas de lobo simples e 600 mm para bocas de lobo duplas 

ou triplas, sendo que, em todos os casos foram verificadas considerando a vazão de entrada nas 

BLs. 

• Reservatórios PEAD 

O projeto dos reservatórios prevê tecnologias avançadas em sistema de detenção através 

do emprego de tubos corrugados em Polietileno de alta densidade (PEAD). 

Alguns exemplos de estruturas de armazenamento designadas como reservatórios de 

detenção em PEAD são ilustrados a seguir: 

 

Figura 10: Detalhe de Tubos Corrugados de PEAD utilizados em sistemas de retenção e detenção. 
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Figura 11: Detalhe de Tubos Corrugados de PEAD utilizados em sistemas de retenção e detenção. 

 

 

Figura 12: Detalhe de Unidades de Qualidade de Água (UQA). 

 

 Os reservatórios em PEAD é uma solução inovadora na NOVACAP, assim, a proposta do 

projeto foi elaborada junto com a fiscalização de drenagem desta Companhia. 

 Como vantagens do sistema de PEAD em obras de retenção/detenção destacam-se: 

▪ Aproveitamento das áreas de implantação dos reservatórios para outros fins 

(estacionamento); 

▪ Redução do tempo de execução da obra; 

▪ Força estrutural – resistente a grandes alturas de aterramento e amplas cargas móveis; 
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▪ Resistência à abrasão – testes mostram que a perda de material de PEAD é de 15% a 25% 

em comparação ao de concreto reforçado; 

▪ Leveza – são 50% a 75% mais leves em comparação aos tubos de aço e representa 1/10 de 

peso dos tubos de concreto. 

Além das condições estabelecidas pela ADASA no que se refere à qualidade e quantidade, 

buscaram-se melhorias no controle de qualidade da água de chuva do projeto. 

A unidade consiste em uma placa vertical para captura dos sólidos e placa invertida para 

captura das partículas flutuantes, tais como óleos, graxas e detritos. Com elevações de acesso para 

a fácil limpeza e manutenção, e uma passagem secundária para impedir a re-suspensão de 

poluentes capturados em chuvas maiores que a primeira lavagem. 

Para este projeto estima-se a utilização de dois reservatórios, a localização destes pode ser 

vista nas figuras a seguir. 

 

Figura 13: Localização reservatório 1 Fonte: Aria 2021 

3.2.3 Drenagem Urbana – Interna Aos Lotes 

O sistema de drenagem pluvial proposto tem como princípio a manutenção ambiental da 

área de implantação buscando soluções a serem adotadas com intuito de não causar impacto nos 

corpos hídricos existentes. O sistema projetado segue o princípio da drenagem urbana sustentável, 
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que é o de garantir a qualidade da água e o ciclo hidrológico em todas as suas fases, evitando 

processos erosivos, enchentes e a perda da capacidade dos mananciais subterrâneos, mantendo a 

vazão natural dos cursos hídricos que receberão a água excedente de drenagem das áreas 

impermeabilizadas. 

Para melhorar o escoamento durante as chuvas é possível orientar as construções futuras 

quanto à drenagem dentro do empreendimento, buscando um cenário sustentável, onde parte do 

escoamento superficial das áreas impermeáveis drena para as áreas permeáveis promovendo a 

infiltração. 

Neste cenário de projeto de microdrenagem somente o excedente será lançado através de 

um sistema de tubulação de drenagem interna ao próprio lote. As construções são orientadas para 

serem construídas com telhado escoando para gramados, valas com armazenamento, etc. 

Para as áreas de armazenamento se sugere utilizar dispositivos simples que restrinja o 

escoamento à capacidade de vazão de saída correspondente a cada área de drenagem dentro. 

Assim, parte do volume produzido pelas áreas impermeáveis seria infiltrada nas áreas 

permeáveis existentes no empreendimento, e para o volume excedente, o mesmo deverá ser 

conduzido ao lançamento final através das redes internas ao lote, mas contará com sistemas de 

controle de vazão através de áreas de amortecimento a montante dos cursos hídricos e estruturas 

de dissipação na sua jusante sempre que necessário e que serão mais bem detalhadas nos projetos 

executivos a serem apresentados para a fase da Licença de Instalação. Essas áreas de 

amortecimento funcionarão como bacia de retenção de sedimento, bacia de contenção de água e 

reguladora de vazão, além de algumas dessas estruturas funcionarem como lagoas paisagísticas 

quando mantiverem lâmina de água tendo outra importante função que é melhoria do microclima 

especialmente em épocas de maior estiagem.  

Nos lançamentos previstos, propõe-se os dissipadores do tipo impacto, modelo Bradley-

Peterka, padrões NOVACAP. A seguir apresenta-se uma análise e aplicação do controle de 

escoamento, bem como o dimensionamento dos reservatórios previstos. 

3.2.3.1 Medidas Difusas De Controle De Escoamentos 
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As medidas difusas de controle de escoamentos, frequentemente denominadas soluções 

compensatórias ou alternativas, podem ser aplicadas em diferentes escalas espaciais, como o lote, 

espaços destinados a equipamentos urbanos, como centros comerciais, estruturas viárias, etc. 

A proposta de utilização de reservatório de detenção prevê o amortecimento do pico da 

vazão a jusante, reduzindo a seção hidráulica dos condutos e procurando melhorar a qualidade da 

água das enxurradas, haja vista que a quantidade de sedimentos produzidos na área é significativa. 

Esse tipo de dispositivo pode reter parte dos sedimentos para que sejam posteriormente retirados 

do sistema de drenagem. 

Alguns exemplos de estruturas de armazenamento designadas como reservatórios de 

detenção são ilustrados a seguir: 

 

Figura 14 – Implantação de estrutura de armazenamento em área urbana. 

Fonte: CODAU, 2009. 
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Figura 15: Reservatório de detenção de Santa Lúcia, em Belo Horizonte. 

 

Figura 16 – Reservatório de detenção, em São Paulo-SP. 

Fonte: PMAPSP, 2012. 

 

As principais orientações para o projeto de drenagem do empreendimento estão 

relacionadas a quanto às áreas internas tem capacidade na recuperação da infiltração e do 

armazenamento existente na área. Algumas das principais orientações para a elaboração definitiva 

de projeto para sua execução são as seguintes: 

▪ Utilização dos espaços livres para armazenamento e infiltração da água das áreas 

impermeáveis como telhados, passeios e estacionamentos; 

▪ Orientação da drenagem dos estacionamentos para áreas internas de armazenamento e 

infiltração sem saída de drenagem, funcionando como reservatórios; 

▪ Incentivo no uso de pavimentos permeáveis em área de pouco tráfego e pequena carga; 
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▪ Utilização de meio fio vazado que permite a água infiltrar nos gramados laterais; 

▪ Incentivo na manutenção de áreas verdes e gramadas proporcionando maior conforto 

térmico, pois o uso de superfícies duras, como os calçamentos aumenta de forma 

significativa a temperatura ambiente; 

A drenagem de toda área comum do empreendimento deve prioritariamente passar por 

superfícies de infiltração, como as bacias ou valas de retenção por exemplo. Este tipo de projeto 

permite reduzir contaminações e aumentar a infiltração do escoamento, protegendo os canais 

naturais de jusante. 

O armazenamento nos lotes acima de 600,00m2 (Lei Complementar Nº 929, de 28 de Julho 

de 2017) será utilizado para amortecer o escoamento, em conjunto com outros usos, como 

abastecimento de água, irrigação de grama e lavagem de superfícies ou de automóveis. 

 

 

Figura 17: Controle na fonte (Armazenamento no lote). 

 

A Figura 18 mostra o passeio com jardins rebaixados que recebem o escoamento. 
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Figura 18 – Jardins rebaixados que favorecem a infiltração. 

 

A Figura 19 ilustra a possibilidade de soluções de infiltração ou de armazenamento na escala 

de um ou de alguns quarteirões. Essas soluções podem estar associadas à implantação de áreas 

verdes e de praças, conforme ilustrado. 

 

 

Figura 19 – Poço de infiltração: esquema de implantação associado a uma praça. 

Fonte: PMAPSP, 2012. 

 

Uma alternativa para grandes áreas de estacionamento de veículos e vias locais (tráfego 

leve), é o emprego de soluções de infiltração de águas pluviais empregando pavimentos permeáveis 

conforme Figura 20. 
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Figura 20: Via local utilizando pavimento permeável. 

 

A Figura 21 apresenta exemplo de vala gramada que tem uma importante função 

especialmente no ambiente urbano e em vias de acesso, como estradas e rodovias. A vegetação nas 

valas além de permitir a melhoria da infiltração da água, estabiliza as valas com maior declividade 

natural. A utilização das valas por sua vez cria um ambiente de maior disponibilidade de infiltração 

da água da chuva, compensando as áreas laterais impermeabilizadas, favorecendo pela sua 

morfologia maior escoamento e infiltração. 

 

 

Figura 21 – Vala gramada. 

Fonte: PMAPSP, 2012. 

 

Para o controle da drenagem no empreendimento, faz-se necessário identificar, baseado na 

permeabilidade resultante e na impermeabilização proposta à área e dentro dos princípios legais 
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das diretrizes da ADASA, a necessidade e possibilidade de construir áreas para infiltração das águas 

dentro da proposta dos reservatórios de detenção, valas de infiltração além das áreas de infiltração, 

formando um grande sistema de gerenciamento das águas pluviais. 

3.2.3.2 Estimativa Dos Volumes – Fase De Planejamento 

Embora as variáveis hidrológicas, hidráulicas e fisiográficas da bacia, e também os riscos 

assumidos, sejam fundamentais no processo de definição dos volumes a reservar, é interessante o 

conhecimento prévio da ordem de grandeza que os volumes detidos podem assumir, tendo em vista 

a pesquisa de áreas disponíveis e as atividades preliminares de planejamento.      

Os métodos simplificados expeditos têm seu valor nessa fase inicial de tomada de decisão. 

Assim, foram analisados os volumes calculados pela Resolução Nº 9 da ADASA.  

Atualmente os sistemas de drenagem pluvial no Distrito Federal são submetidos às 

normativas da ADASA, estabelecidas pela Resolução nº 09, de 08 de abril de 2011. A referida 

resolução estabelece critérios e procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos 

para lançamento de águas pluviais em corpos de água de domínio do Distrito Federal, objetivando 

implantar 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: i) Critérios quantitativos - vazão máxima de 

lançamento; ii) Critérios qualitativos - tempo de detenção do sistema. 

Com relação aos critérios quantitativos, a ADASA estabelece que a vazão de lançamento 

consequente de plena ocupação da área de contribuição, deverá ser no máximo de 24,4 L/s/ha. 

Ainda em relação à questão quantitativa é preconizada a adoção de lagoas ou reservatórios para o 

amortecimento de vazões, para manter a vazão de pré-desenvolvimento do DF, sendo seu volume 

dado por: 𝑉 = 4,705 . 𝐴𝑖 . 𝐴𝑐 

 

Onde, os termos representam: 

V = Volume do reservatório a ser implantado (m³); 

Ai = Proporção da área impermeável da área de contribuição (em percentual); 

Ac = Área de contribuição (ha). 
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É importante observar que o volume amortecido pelo reservatório de detenção será escoado 

lentamente, durante várias horas após a passagem do pico de vazão. Assim, os benefícios 

esperados, em termos de controle de cheias, incluem não apenas a atenuação de vazões como 

também a perda de sincronia de ocorrência de picos em relação às redes já em operação e que não 

possuem sistemas de controle quantitativo (reservatórios de detenção). 

Com relação aos critérios qualitativos o referido órgão dispõe que grande parte da poluição 

que vem na água pluvial é recolhida na primeira chuva, o que torna necessário a construção de 

estrutura de retenção a fim de que os sedimentos e poluentes existentes se depositem, e reduzam 

a carga a jusante. Segundo ainda a ADASA, o armazenamento da água de chuva durante um período 

de 24h reduz a carga de sólidos em até 80%. 

Para o atendimento destas condições, a referida Agência estabelece que os reservatórios 

devem possuir capacidade mínima definida pela seguinte equação. 𝑉𝑞𝑎 = (33,8 + 1,80 . 𝐴𝑖). 𝐴𝑐 

Onde: 

Vqa é o volume a ser armazenado pelo critério da qualidade em metros cúbicos (m³); 

Ac é a área de contribuição (ha); 

Ai proporção de área impermeável em percentual (%). 

Para esgotar este volume em 24 horas, a vazão de saída é estimada em: 𝑄 = 𝑉𝑞𝑎86,4 

 

Onde: 

Q é obtido em l/s. 

 

Cabe destacar que, conforme preconizado na Resolução ADASA Nº 09/2011, em casos de 

impossibilidade de atendimento das condições estabelecidas na referida resolução, poderão ser 

apresentados estudos alternativos que atestem a capacidade do corpo hídrico de receber vazão 

específica de lançamento diversa, ficando esses estudos sujeitos à aprovação da ADASA. 

Ainda em relação à Resolução supracitada, esta dispõe em seu capítulo V a possibilidade de 

redução do percentual da área impermeável a ser computado na determinação dos volumes dos 
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reservatórios quali-quantitativos (estabelecidos no §1º do Art. 7º e no §1º do Art. 8º), quando da 

adoção de medidas que favoreçam a infiltração da água no solo, sendo basicamente: 

 - aplicação de pavimentos permeáveis (blocos vazados com preenchimento de areia ou grama, 

asfalto poroso, concreto poroso): redução de até 60% (sessenta por cento) da área que utiliza estes 

pavimentos; 

 - desconexão das calhas de telhado de forma a direcionar a água para superfícies permeáveis 

com drenagem: redução de até 40% (quarenta por cento) da área de telhado drenada; 

 - desconexão das calhas de telhado de forma a direcionar a água para superfícies permeáveis 

sem drenagem: redução de até 80% (oitenta por cento) da área de telhado drenada; 

 - adoção de trincheiras de infiltração: redução de até 80%;  

 - direcionamento da água proveniente de superfície impermeável para dispositivos de 

infiltração sem saída: redução a ser estimada pela ADASA. 

A Tabela 9 apresenta o dimensionamento preliminar dos volumes de 

amortecimento/infiltração pelo Método da ADASA. 

Tabela 9: Dimensionamento preliminar dos volumes do(s) reservatório(s) pelo Método da ADASA. 

 

O cenário apresentado neste estudo visa reduzir ou minimizar os impactos advindos do 

crescimento urbano na sub-bacia e a previsão de metas de um desenvolvimento urbano 

sustentável. 

3.2.3.3 Áreas De Amortecimento Das Águas Pluviais 

RUA / CONJUNTO LOTE ÁREA ÁREA (há)

ÁREA 

IMPERM

EÁVEL 

(%)

VOLUME 

MÍNIMO (m3)

VAZÃO 

MÁXIMA 

(l/s)

VOLUME 

MÍNIMO (m3)

VAZÃO 

MÁXIMA (l/s)

 Av. Jardim Botânico 13 4020,964 0,4020964 60% 57,01726952 0,659922 113,5118137 9,81115216

 Av. Jardim Botânico 15 4373,574 0,4373574 60% 62,01727932 0,717793 123,465994 10,67152056

 Av. Jardim Botânico 17 4200,615 0,4200615 60% 59,5647207 0,689406 118,5833615 10,2495006

 Av. Jardim Botânico 18 4939,752 0,4939752 60% 70,04568336 0,810714 139,449199 12,05299488

Rua C 2 3469,472 0,3469472 60% 49,19711296 0,569411 97,94319456 8,46551168

Rua C 4 11588,054 1,1588054 60% 164,3186057 1,901836 327,1307644 28,27485176

Rua C 6 11143,403 1,1143403 60% 158,0134545 1,828859 314,5782667 27,18990332

Rua C 8 5383,292 0,5383292 60% 76,33508056 0,883508 151,9703332 13,13523248

Rua C 9 5598,948 0,5598948 60% 79,39308264 0,918901 158,058302 13,66143312

Rua C 11 3032,808 0,3032808 60% 43,00521744 0,497746 85,61616984 7,40005152

DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DE AMORTECIMENTO TR=10 ANOS
MÉTODO DA ADASA (RESOLUÇÃO Nº 09 DE ABRIL DE 2011)

ASPECTO QUALITATIVO ASPECTO QUANTITATIVO
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O amortecimento das águas pluviais dentro da área do empreendimento poderá ocorrerá 

de diferentes formas: 

▪ Através da construção de reservatórios de retenção/detenção com espaço de volume de 

acordo com o calculado, conforme visto na Tabela 9. Outra alternativa de projeto poderá 

incluir a criação de um espelho d’água, transferindo para as margens da bacia pistas para 

caminhada tanto quanto para a prática de ciclismo; 

▪ Através do uso das Unidades de Qualidade de Água (UQA), dispostas ao longo da rede de 

drenagem, buscando a retenção da primeira parte da chuva para garantir a qualidade da 

água pluvial; 

▪ Através de áreas verdes de infiltração associadas ao sistema viários, praças, etc., em que a 

água deverá ficar acumulada por algumas horas até desaparecer por infiltração, desde que 

não tenha drenagem para jusante, com ou sem depressão no terreno; 

▪ Através do armazenamento nos lotes, onde os microreservatórios domiciliares incorporam 

mudanças conceituais e de eficiência de controle. A principal mudança conceitual é de 

gestão urbana porque o microreservatório domiciliar transfere parte da responsabilidade 

pelo controle de escoamentos para a esfera privada, cabendo usualmente ao proprietário 

do lote sua implantação e manutenção.  

Assim, para o controle da drenagem no empreendimento, faz-se necessário identificar, 

baseado na permeabilidade resultante e na impermeabilização proposta à área, a necessidade e 

possibilidade de construir áreas para armazenamento e infiltração das águas pluviais, formando um 

grande sistema de gerenciamento das águas pluviais. 

No projeto executivo será realizado o detalhamento dos dispositivos que serão utilizados em 

cada lote, tendo em vista que estas áreas só serão incorporadas futuramente, e só então será 

possível o dimensionamento dos dispositivos de detenção. 

A proposta atende condições estabelecidas pela ADASA no que se refere à qualidade e 

quantidade, buscando o controle da poluição difusa com base em retenção da poluição residual. Os 

critérios aplicados no dimensionamento do reservatório de detenção preveem uma redução 

estimada em 80% dos sólidos totais gerados na área desenvolvida. 

Desta forma o projeto contempla a retenção da primeira parte da chuva correspondente ao 

escoamento superficial gerado por 22,5 mm de chuva para garantir a qualidade da água pluvial, 
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considerando que as precipitações de Brasília são menores ou iguais a este valor em 95% para os 

valores anuais e 90% para o período chuvoso.  

Não existem normas quanto ao risco a ser adotado na análise da precipitação de projeto da 

drenagem da área. As normas de certificação ambiental LEED (US Green Building Council, 2009) 

adotam 2 anos e 24 horas de duração da chuva. As normas adotadas em Brasília (ADASA) utilizam a 

vazão de pré-desenvolvimento correspondente a 10 anos de tempo de recorrência. Para a 

macrodrenagem da área esta última especificação é a mais apropriada, enquanto a primeira se 

refere mais a qualidade da água de cidades com muita poluição aérea. 

Durante as obras de movimentação de terra para implantação da estrutura viária e das 

galerias de drenagem, o controle do escoamento superficial sobre as vias será efetuado através de 

construção de reservatórios de infiltração temporários, valetas e lombadas para direcionamento 

adequado das águas pluviais. Estas estruturas têm por objetivo reduzir o volume da enxurrada 

através de sua contenção e infiltração, adicionalmente os sedimentos arrastados junto com a água 

da enxurrada são contidos, evitando que os sedimentos arrastados alcancem os corpos hídricos. 

Observa-se ainda que o processo construtivo será realizado no menor prazo possível para 

que os solos não permaneçam expostos e priorizando as obras de terraplenagem na estação mais 

seca do ano. Será dado início ao processo de pavimentação e paisagismo também o mais breve 

possível, reduzindo-se o período em que o solo ficará exposto à ação das águas pluviais. 

 Como já foi supracitado tendo em vista a incorporação futura dos lotes, e a falta de dados 

finais do urbanismo, todos os detalhamentos, como a quantidade de lançamento final de cada lote, 

e sua necessidade, a possibilidade de recarga hídrica, e o detalhamento dos dispositivos a serem 

utilizados, serão apresentados no projeto executivo. 

3.2.4 Drenagem Superficial – Sistema Viário 

Neste item estão apresentadas as metodologias e as ferramentas utilizadas para verificação 

da capacidade hidráulica do dispositivo de drenagem superficial projetado. 

As metodologias adotadas integram o Manual de Drenagem de Rodovias, do DNIT – Edição 

de 2006. 

Os dispositivos de drenagem superficial deverão seguir os padrões DNIT conforme os 

desenhos: 
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▪ Meios-fios de Concreto (I) – MFC 01 a MFC 04; 

▪ Valetas de Proteção de Cortes – VPC 01 a VPC 04; 

▪ Valetas de Proteção de Aterros – VPA 01 a VPA 04; 

▪ Entradas para descidas D’Água – EDA 01 a EDA 02;  

▪ Descidas D´Água de Aterros Tipo Rápido (I) – DAR 01 a DAR 02; 

▪ Dissipadores de Energia Aplicáveis a Saídas de Sarjetas e Valetas – DES;  

▪ Dissipadores de Energia Aplicáveis a Saídas de Bueiros Tubulares e Descidas D’água de 

aterros – DEB;  

As bacias de acumulação deverão seguir os padrões DER-MG conforme desenho: 

▪ Orientações para Implantação de Bacias de Acumulação.  

O estudo do dimensionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem superficial consiste 

na determinação da máxima extensão admissível, de modo que não ocorra o transbordamento da 

água. Esta extensão está condicionada à capacidade máxima de vazão de cada um dos dispositivos 

do sistema de drenagem. Para isto levou-se em consideração o tipo da obra e sua declividade de 

instalação, permitindo determinar o posicionamento das entradas d´água. 

3.2.4.1 Dimensionamento Hidráulico Do Dispositivo De Drenagem Superficial 

O dimensionamento destes dispositivos foi realizado de acordo com a seguinte sistemática: 

1°- Determinação da vazão de contribuição pelo Método Racional 𝑄𝑝 =  𝑐 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴36 ∗ 104 

  

Sendo: 

Qp = Descarga de Projeto, em m3/seg; 

i = intensidade de chuva, em cm/h, para o tempo de recorrência de 10 anos e tempo de 

concentração de 5 minutos; 

A = área de contribuição, em m²;  

36*104 = coeficiente de transformação de (cm/h) em (m/s), resultando Qp em m3/s; e 

c = coeficiente de escoamento superficial, adimensional, fixado de acordo com a tabela 

abaixo: 
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Tabela 10: Coeficiente de escoamento conforme a cobertura do solo. 

SUPERFÍCIES C 

Terreno natural 0,20 a 0,40 (de acordo com maior ou menor percentual de área ou argila) 

Talude 0,60 a 0,70 (segundo as mesmas características anteriores) 

Plataforma 0,90 

 

A área de contribuição pode ser formada por superfícies de diferentes coeficientes de 

escoamento superficial. Neste caso, o valor do coeficiente de escoamento final foi determinado pela 

média ponderada dos valores de coeficientes de escoamento adotados, usando como peso, as 

respectivas larguras dos implúvios. 

Logo: 𝑐 =  𝐿1 ∗ 𝑐1 + 𝐿2 ∗ 𝑐2 + ⋯ + 𝐿𝑛 ∗ 𝑐𝑛∑ 𝐿𝑛1  

Sendo: 

L1 = faixa da plataforma da rodovia que contribui para o dispositivo considerado: 

L2 = largura da projeção horizontal equivalente do talude; 

L3 = largura do terreno natural; 

C1 = coeficiente de escoamento superficial da plataforma da rodovia; 

C2 = coeficiente de escoamento superficial do talude; 

C3 = coeficiente de escoamento superficial do terreno natural. 

 

2° - Determinação da capacidade de vazão dos dispositivos pela fórmula de Manning, 

associada à equação da continuidade. 𝑉 = 𝑅23∗𝐼12 𝑛  𝑒 𝑄 = 𝐴𝑉 , sendo: 

 

V = velocidade de escoamento (m/s); 

R = raio hidráulico (m); 

I = declividade longitudinal do dispositivo (m/m); 



 

SHN Quadra 1 Bloco D Conjunto A Sala 912 | Asa Norte |Brasília/DF | CEP 70.701-040| 061 3045 4749 | www.aria.eng.br                        
56 

 

n = coeficiente de rugosidade de Manning, considerado como sendo igual a 0,017 

(dispositivo revestido em concreto); 

Q = vazão máxima permissível (m³/s); e 

A = área da seção molhada (m²). 

Igualando-se a equação proposta pelo Método Racional e a fórmula de Manning, e 

considerando a área de implúvio como sendo igual a A = L * d, tem-se: 

𝑉 = 𝑐 ∗ 𝑖 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑 36 ∗ 104  = 𝐴 ∗ 𝑅23 ∗ 𝐼12𝑛  

 

𝑑 = 36 ∗ 10 4 = 𝐴 ∗ 𝑅23 ∗ 𝐼12𝑐 ∗ 𝑖 ∗ 𝐿 ∗ 𝑛 

 

Na equação acima, os valores de A, R e n são conhecidos, conforme a seção escolhida; os 

valores de c, i e L, são conhecidos, em função da chuva de projeto, dos tipos de superfícies e das 

características geométricas da rodovia. A única variável existente é a declividade longitudinal (I); 

Determina-se o comprimento crítico e estabelece-se a velocidade de escoamento para este 

comprimento. Esta velocidade deve ser condicionada à velocidade limite de erosão do material 

utilizado no revestimento adotado para o dispositivo. 

No momento do projeto básico será apresentado a planilha de dimensionamento dos 

dispositivos. 
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4 PAVIMENTAÇÃO 

O pavimento é uma estrutura constituída por diversas camadas superpostas, de materiais 

diferentes, construída sobre o subleito, destinada a resistir e distribuir ao subleito simultaneamente 

esforços horizontais e verticais, bem como melhorar as condições de segurança e conforto ao 

usuário. O dimensionamento de um pavimento consiste na determinação das camadas de reforço 

do subleito, sub-base, base e revestimento, de forma que essas camadas sejam suficientes para 

resistir, transmitir e distribuir as pressões resultantes da passagem dos veículos ao subleito, sem 

que o conjunto sofra ruptura, deformações apreciáveis ou desgaste superficial excessivo. 

 

4.1 Classificação das Vias 

 

A classificação das vias permite a adequada estimativa de solicitações de veículos a que a via 

estará submetida em seu período de vida útil. Na presente classificação foi considerada a carga 

máxima legal no Brasil, que é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla (100kN/ESRD). 

O tráfego e as cargas solicitantes na via a ser pavimentada deverão ser caracterizados de 

forma a instruir a aplicação dos métodos adotados. O parâmetro "N" constitui o valor final 

representativo dos esforços transmitidos à estrutura, na interface pneu/pavimento. O valor de "N" 

indica o número de solicitações previstas no período operacional do pavimento, por um eixo traseiro 

simples, de rodagem dupla, com 80 kN, conforme o Método do Corpo de Engenheiros do Exército 

dos EUA. 

A previsão do valor final de “N” deve tomar como base contagens classificatórias, para 

utilização dos tipos de tráfego abaixo relacionados. Quando houver disponibilidade de dados de 

pesagens de eixos, com a respectiva caracterização por tipos, o cálculo do valor final de "N" deverá 

seguir integralmente as recomendações e instruções do método de dimensionamento de 

pavimentos flexíveis do DNIT-1996. 

As vias urbanas a serem pavimentadas serão classificadas, para fins de dimensionamento de 

pavimento, de acordo com tráfego previsto para as mesmas, nos seguintes tipos: 

Tráfego Leve - Ruas de características essencialmente residenciais, para as quais 

não é previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de 
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caminhões e ônibus em número não superior a 20 por dia, por faixa de tráfego, 

caracterizado por um número "N" típico de 105 solicitações do eixo simples padrão (80 

kN) para o período de projeto de 10 anos. 

Tráfego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de 

caminhões e ônibus em número de 21 a 100 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado 

por número "N" típico de 5x105 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o 

período de 10 anos. 

Tráfego Meio Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de 

caminhões ou ônibus em número 101 a 300 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado 

por número "N" típico de 2x106 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o 

período de 10 anos. 

Tráfego Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de 

caminhões ou ônibus em número de 301 a 1000 por dia, por faixa de tráfego, 

caracterizado por número "N" típico de 2 x 107 solicitações do eixo simples padrão (80 

kN) para o período de projeto de 10 anos a 12 anos. 

Tráfego Muito Pesado - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem 

de caminhões ou ônibus em número de 1001 a 2000 por dia, na faixa de tráfego mais 

solicitada, caracterizada por número "N" típico superior a 5x107 solicitações do eixo 

simples padrão (80 kN) para o período de 12 anos. 

Faixa Exclusiva de Ônibus - Vias para as quais é prevista, quase que 

exclusivamente, a passagem de ônibus e veículos comerciais (em número reduzido), 

podendo ser classificadas em: 

• Faixa Exclusiva de Ônibus com Volume Médio - onde é prevista a passagem 

de ônibus em número não superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de 

tráfego, caracterizado por número "N" típico de 10’ solicitações do eixo 

simples padrão (80 kN) para o período de 12 anos. 

• Faixa Exclusiva de Ônibus com Volume Elevado - onde é prevista a passagem 

de ônibus em número superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de tráfego, 

caracterizado por número "N" típico de 5 x 107 solicitações do eixo simples 

padrão (80 kN) para o período de 12 anos 
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Tabela 11: Classificação das vias e parâmetros de tráfego. 

 

Segundo o IP-02 PMSP Classificação das Vias: 

N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o período de projeto; 

Vo = volume diário de ônibus e caminhões. 

e = fator equivalente por classe de via. 

Notas: 

(1) Majorado em função do tráfego (excesso de frenagem e partidas) 

(2) Números de solicitações adotadas: 

N = 365 x 10 x Vo x 1,25 x e = 4560.Vo.e      (1) 

N = 365 x 12 x Vo x 1,30 x e = 5690.Vo.e      (2) 

Considerando somente o volume de caminhões e ônibus e taxa de crescimento de 5% a.a. 

(3) Equivalente expresso em no de solicitações do eixo padrão de 82 kN (equivalência do DNIT). 

(4) O período de projeto adotado é de 10 anos, em função da duração máxima da camada asfáltica de 

revestimento (oxidação de ligante), sendo o período recomendado pelo método de dimensionamento do DER/SP 

(667122), DNIT, e embasado no método da AASHTO. 

Quanto ao estudo de tráfego, as vias foram classificadas de acordo com o tráfego previsto 

para os locais e em função do aumento da demanda. A classificação das vias foi definida pelo projeto 

urbanístico, levando em consideração o desenvolvimento da área de projeto e regiões do entorno.  
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Para o Parcelamento Vila dos Bosques especificamente para as vias externas de acesso ao 

empreendimento e as vias internas, foi adotado a seguinte classificação para as vias: 

• Via Local, Tráfego Leve com N característico de 105. 

Para o Parcelamento Vila dos Bosques, serão adotados valores específicos extraídos da  de 

classificação das vias e parâmetros de tráfego IP-02 da Prefeitura de São Paulo. 

Também serão adotadas as seguintes premissas para o referido projeto: 

▪ A seção tipo das vias terá caimento de 2% para os bordos, ou conforme a geometria da via 

seguindo o projeto geométrico; 

▪ O greide de projeto será lançado, preferencialmente, colado no leito existente; 

▪ Quando for observada a existência de entulhos e/ou depósito de lixos a uma profundidade 

inferior a 1,0 metro do greide da via, será efetuado um dimensionamento de pavimento, 

levando-se em consideração a troca desta camada por uma de reforço com material a ser 

especificado neste relatório e com CBR maior ou igual ao CBRprojeto; 

▪ Para os locais onde o greide da terraplenagem está acima do terreno natural, dever-se-á 

utilizar material de aterro com CBR ≥ 8,0%, e o grau de compactação deverá ser 100% da 

energia do proctor normal. 

▪ Para os locais onde o material de sub-leito for inferior ao CBR 8,0%, dever-se-á utilizar 

material de aterro com CBR ≥ 8,0% na espessura de 20cm com compactação ≥ 100% do 

Proctor Normal; estes locais estão indicados na planta de localização dos ensaios CBR Anexo 

II. 

▪ Para esse estudo optou-se por pavimento do tipo flexível, pois é uma estrutura que demanda 

menor custo de implantação e que é muito utilizado nas vias do Distrito Federal e Entorno. 

Também é um pavimento que é executado com rapidez; 

▪ Os pavimentos flexíveis são constituídos por revestimento asfáltico sobre a camada de base 

granular ou de base de solo estabilizado granulometricamente, onde os esforços 

provenientes do tráfego são absorvidos pelas diversas camadas constituintes da estrutura 

do pavimento flexível. 
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4.2 Estudo Geotécnico do Subleito 

A construção de um pavimento exige o conhecimento não só dos materiais constituintes das 

camadas deste, mas também dos materiais constituintes do subleito e daqueles que possam 

interferir na construção de drenos, acostamentos, cortes e aterros. 

Os serviços geotécnicos serão desenvolvidos quando projeto básico e divididos basicamente 

em serviços de campo e de escritório. Todos os serviços foram executados segundo procedimentos 

normatizados, obedecendo-se a seguinte ordem: 

• ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

• Normas da NOVACAP; 

• PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo; 

• Métodos de Ensaios/DNER; 

4.2.1 Ensaios Geotécnicos 

Os ensaios serão feitos, principalmente, para avaliar os materiais entre 0,0 e 1,5 metro, 

abaixo do greide de fundação do pavimento. Visando caracterizar esses materiais, foram realizados 

os seguintes ensaios geotécnicos: identificação táctil – visual incluindo a cor de cada camada, 

compactação, Índice de Suporte Califórnia (I.S.C.), expansão, granulometria, umidade, limites de 

liquidez e plasticidade. Juntamente com os ensaios CBRs foram executados ensaios de 

Caracterização do Solo (CS). 

4.2.2 Cálculo do CBR de projeto 

Quando em posse dos dados geotécnicos, os resultados dos ensaios de CBR, para fins de 

dimensionamento do pavimento, foram tratados estatisticamente. Assim, considerando-se que os 

dados seguem uma distribuição normal, utilizamos o plano de amostragem usado pela IP-03 - 

Instrução Geotécnica da Prefeitura Municipal de São Paulo, IP-04 – Dimensionamento de 

Pavimentos Flexíveis para Tráfego Leve e Médio, IP-05 Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis 

Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva de Ônibus , para a análise estatística 

dos resultados dos ensaios, como segue abaixo: 

Para garantir que o CBR de projeto (CBRp) apresente 90% de nível de confiança, tem-se: 
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CBRp = CBR̅̅ ̅̅ ̅̅ − S x 𝑡0,90√n           (3) 

Onde: CBR̅̅ ̅̅ ̅̅ =  ∑ CBRi  n  e           (4) 𝑆 =  √∑(CBRi−CBR̅̅ ̅̅ ̅̅ )2n−1           (5) 

 

Onde: 

CBRi – CBR Individual; 𝐂𝐁𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅  = CBR Médio; 

S = desvio Padrão; 

T 0,90 = valores de student; 

n = número de amostras. 

A tabela abaixo mostra os valores “t’’ de Student para diversos níveis de confiança. 

Tabela 12 : Valores "t" de Student para este nível de confiança. 
Fonte : Teste de Hipóteses 

 

 

Utilizando inúmeros ensaios de CBR feitos na região onde está localizado o 

empreendimento, utilizou-se como CBR de projeto o valor 8.0%. 

 

 

 

n 0.600 0.750 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995 1.000 n 0.600 0.750 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995 1.000

1 0.325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 18 0.257 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922

2 0.289 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598 19 0.257 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883

3 0.277 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.924 20 0.257 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850

4 0.271 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 21 0.257 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819

5 0.267 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.869 22 0.256 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792

6 0.265 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 23 0.256 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.768

7 0.263 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.408 24 0.256 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745

8 0.262 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 25 0.256 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725

9 0.261 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 26 0.256 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707

10 0.260 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 27 0.256 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.689

11 0.260 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 28 0.256 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674

12 0.259 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 29 0.256 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.660

13 0.259 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 30 0.256 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646

14 0.258 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 40 0.255 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551

15 0.258 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 60 0.254 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460

16 0.258 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 120 0.254 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373

17 0.257 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 ∞ 0.253 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291

P (tn ≤ x) P (tn ≤ x)
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4.3 Definição dos Parâmetros de Projeto 

A incidência total do tráfego no período de projeto expressada pelo número “N” de 

solicitações do eixo padrão simples de 10 t foi adotada, conforme exposto anteriormente na Tabela 

1. 

• Via Local, Tráfego previsto Leve com N característico de 105; 

• Via Local e Coletora, Tráfego Médio com N característico de 5 x 105; 

• Via Coletora e Estrutural, Meio Pesado com N característico de 2 x 106. 

A planta contendo a classificação das vias pode ser vista no anexo IV. 

4.3.1 Coeficientes de Equivalência Estrutural (k) 

O coeficiente de equivalência estrutural de um material, definido como a relação entre as 

espessuras de uma base granular e de uma camada com material que apresenta o mesmo 

comportamento, foi determinado conforme os materiais previamente selecionados, mostrados na 

Tabela 13. 

Tabela 13 : Coeficientes de equivalência estrutural. Fonte: IP-04 Dimensionamento Tráfego Leve e Médio - PMSP 

 

Os coeficientes de equivalência estrutural das principais camadas dos pavimentos foram 

designados genericamente por: 

CAMADA DO PAVIMENTO COEFICIENTE ESTRUTURAL (K)

Base ou Revestimento de Concreto Asfáltico 2.00

Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactada com Rolo 2.00

Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduação Densa/Binder 1.80

Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduação Densa 1.40

Base ou Revestimento Asfáltico por Penetração 1.20

Paralelepípedos 1.00

Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidráulico e Estabilizados 

Granulometricamente
1.00

Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos ≤ 1,00
Reforço do Subleito ≤ 1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resistência à compressão aos 7 dias, 

superior a 4,5 Mpa
1.70

Base de BGTC, com resitência à compressão aos 7 dias, entre 2,8 e 4,5 Mpa 1.40

Base de Solo-Cimento, com resistência à compressão aos 7 dias, menor que 2,8 

e maior ou igual a 2,1 Mpa
1.20

Base de Solo Melhorado com Cimento, com resistência à compressão aso 7 dias, 

menor que 2,1 Mpa
1.00
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▪ KR= coeficiente estrutural da camada de revestimento; 

▪ KB= coeficiente estrutural da camada de base; 

▪ KS= coeficiente estrutural da camada de sub-base; 

▪ Kref= coeficiente estrutural da camada de reforço. 

4.3.2 Determinação da Espessura Total do Pavimento 

Definido o tipo de tráfego do pavimento e determinado o suporte representativo do 

subleito, a espessura total básica do pavimento (HSL), em termos de material granular, será fixada 

de acordo com os ábacos das Figuras e tabelas a seguir. 

 

Figura 22 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Leve Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio – PMSP 

 

Tabela 14 : Valores Tabelados Fonte: US Army Corps of Engineers) 

 

 

Figura 23 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Médio Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio - PMSP 

Tabela 15 : Valores Tabelados Fonte: DNIT 
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Figura 24 : Ábaco de Dimensionamento Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva de Ônibus 
Fonte: IP-05 Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa 

Exclusiva de Ônibus - PMSP 

 

Tabela 16 : Valores Tabelados Fonte: PMSP 

 

4.3.1 Tipo e Espessura da Camada de Rolamento  

O revestimento asfáltico será constituído de uma camada de Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente (CBUQ) com a espessura mínima (R) apresentada no Tabela 8. 

Tabela 17 : Espessuras mínimas de revestimento Fonte: ARIA 

TRÁFEGO TIPO DE REVESTIMENTO ESPESSURA (R) em cm 

LEVE CBUQ 3,5 

MÉDIO CBUQ 5,0 
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MEIO PESADO CBUQ 7,0 

 

4.3.1 Espessuras das Demais Camadas conforme IP-04 PMSP 

Uma vez determinada a espessura total do pavimento (HSL), em termos de material granular, 

e fixada a espessura do revestimento (R), procede-se ao dimensionamento das espessuras das 

demais camadas, ou seja, da base, sub-base e quando necessário do reforço do subleito, levando 

em conta os materiais disponíveis para cada uma delas, seus coeficientes de equivalência estruturais 

e suas capacidades de suporte, traduzidas pelos respectivos CBR. 

As espessuras da base (B), sub-base (hSB) e do reforço do subleito (hREF) são obtidas pela 

resolução sucessiva das seguintes inequações: 

 

R x KR + B x KB ≥ HSB          (9) 

R x KR + B x KB + hSB x KSB ≥ HREF         (10) 

R x KR + B x KB + hSB x KSB + hREF + KREF ≥ HSL       (11) 

Onde: 

KR, KB, KSB, KREF representam os coeficientes estruturais do revestimento, da base, da sub-

base e do reforço do subleito, respectivamente; HSB, HREF e HSL são as espessuras em termos de 

material granular, para materiais com CBRSB, CBRREF e CBRSL, respectivamente (ver esquema 

elucidativo para cálculo de espessuras abaixo). 

De posse dos parâmetros descritos acima, e com os materiais a serem utilizados na estrutura 

do pavimento, determinaram-se as espessuras das camadas do pavimento, conforme esquema 

elucidativo da  Figura 25 a seguir. 
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Figura 25 : Esquema Elucidativo Fonte: IP-04 Dimensionamento Trafego Leve e Médio – PMSP 

 

4.4 Pressupostos do Dimensionamento 

4.4.1 Drenagem 

O dimensionamento parte do pressuposto que haverá sempre uma drenagem superficial 

adequada e que o lençol d’água subterrâneo deverá estar localizado a pelo menos 1,00 m em 

relação ao greide de terraplenagem. Caso esta condição não seja atendida, o mesmo deverá ser 

rebaixado através de drenos ou a projetista deverá apresentar solução alternativa e submetê-la à 

aprovação da NOVACAP. 

4.4.2 Condições das Camadas da Estrutura do Pavimento 

O dimensionamento pressupõe, também, que sejam inteiramente satisfeitos os requisitos 

de controle e recebimento conforme as Especificações da NOVACAP. 

4.4.3 Infra-Estrutura das Vias 

Pressupõe-se que as vias a serem pavimentadas sejam dotadas de toda a infraestrutura, 

redes de água e esgoto, e captação de água superficial, executada de acordo com as especificações 

de serviço dos órgãos competentes. 
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4.5 Dimensionamento das Estruturas do Pavimento 

Nos procedimentos a seguir encontra-se os cálculos do dimensionamento do pavimento 

para Tráfego Via Local, Tráfego previsto Leve com N característico de 105, Via Local e Coletora, 

Tráfego Médio com N característico de 5 x 105 e Via Coletora e Estrutural, Meio Pesado com N 

característico de 2 x 106. Conforme IP-04 Dimensionamento Leve e Médio – PMSP, IP-05 

Dimensionamento Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva de Ônibus - PMSP. 

4.5.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-04 PMSP) – Tráfego Leve 

Característica das Vias, N de projeto e CBRproj 

• Via Local, Tráfego Leve; 

• N = 105 solicitações do eixo simples padrão; 

• CBRproj  = 12,0%. 

a) Materiais Adotados: 

• Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na espessura R = 3,50 

centímetros e coeficiente estrutural KR = 2,0; 

• Base: Brita Graduada, com CBR  60% e expansão  0,5%, na espessura B e coeficiente 

estrutural KB = 1,0; 

• Sub-base: Solo proveniente de Jazida, com CBR  30% e expansão  1,0%, na espessura 

HSB e coeficiente estrutural KSB = 1,0. 

4.5.1.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-04 PMSP) - para Ruas G1 e G2 (IP-04 
PMSP) – Tráfego Leve 

 

b) Cálculo da espessura da Base:  

Adotando-se o valor do suporte CBR= 20% (definido pelo método de dimensionamento) 

para a camada de sub-base, obtém-se no ábaco de dimensionamento (Figura 3), o valor HSB = 15,0 

centímetros e com a utilização da inequação (12) obtém-se a espessura mínima para a camada de 

base: 

R x KR + B x KB  HSB           (12) 

3,5 x 2,0 + B x 1,0  15,0 cm 
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7,0 + B  15,0 cm 

B  8,0 cm 

Adotar B = 15,0 cm. 

 

c) Cálculo da espessura de Sub-base: 

Adotando-se o valor de suporte CBR médio (estatístico) para o subleito da ordem de 12,0%, 

obtém-se no ábaco (Figura 3), o valor de HREF = 21,0 centímetros. Fixando-se a espessura (B) para a 

camada de base granular em 15,0 centímetros (inequação 13) e através da resolução da inequação 

(18), determina-se a espessura mínima para a camada de sub-base. 

R x KR + B x KB + HSB x KSB  HREF          (13) 

3,50 x 2,0 + 15,0 x 1,0 + HSB x 1,0  22,0 cm 

7,0 + 15,0 + HSB  22,0 cm 

HSB  0,0 cm 

 

Adotando uma base de 15,0 cm não e preciso a camada de sub-base. 

Assim, o pavimento apresentará estrutura composta de revestimento, base e sub-base com 

as seguintes espessuras: 

▪ Revestimento = 3,50 centímetros; 

▪ Base = 15,0 centímetros; 

 

Figura 26 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Trafego Leve Fonte: ARIA 
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Tabela 18 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Leve Fonte: ARIA 

 

4.5.2 Dimensionamento para Tráfego Médio ( IP-04 – PMSP ) 

Característica das Vias, N de projeto e CBRproj 

• Via Local, Tráfego Médio; 

• N = 5 x 105 solicitações do eixo simples padrão; 

• CBRproj  = 8,0%. 

d) Materiais Adotados: 

• Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na espessura R = 5,0 

centímetros e coeficiente estrutural KR = 2,0; 

• Base: Brita Graduada, com CBR  80% e expansão  0,5%, na espessura B e coeficiente 

estrutural KB = 1,0; 

• Sub-base: Solo proveniente de Jazida, com CBR  40% e expansão  1,0%, na espessura 

HSB e coeficiente estrutural KSB = 1,0. 

4.5.2.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-04 PMSP) – Tráfego Médio 

 

e) Cálculo da espessura da Base: 

Adotando-se o valor do suporte CBR= 20% (definido pelo método de dimensionamento) 

para a camada de sub-base, obtém-se no ábaco de dimensionamento, o valor HSB = 26,0 centímetros 

e com a utilização da inequação obtém-se a espessura mínima para a camada de base: 

Espessura (cm) Camada 

3,50 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), CAP-30/45 - FX-C 

 Imprimação CM-30, taxa de aplicação 1,2 l/m2 

15,0 
Base de Brita Graduada c/ CBR min = 60%, GC ≥ 100% - Proctor 

Modificado 

15,0 
Regularização e Compactação do Subleito a 100% do Proctor 

Norma, GC ≥ 100% 
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R x KR + B x KB  HSB          (14) 

5,0 x 2,0 + B x 1,0  26,0 cm 

10,0 + B  26,0 cm 

B  16,0 cm 

Adotar B = 16,0 cm. 

 

f) Cálculo da espessura de Sub-base: 

Adotando-se o valor de suporte CBR médio (estatístico) para o subleito da ordem de 8,0%, 

obtém-se no ábaco (Figura 4), o valor de HREF = 44,0 centímetros. Fixando-se a espessura (B) para a 

camada de base granular em 16,0 centímetros e através da resolução da inequação, determina-se 

a espessura mínima para a camada de sub-base. 

R x KR + B x KB + HSB x KSB  HREF         (15) 

5,0 x 2,0 + 16,0 x 1,0 + HSB x 1,0  44,0 cm 

10,0 + 16,0 + HSB  44,0 cm 

HSB  18,0 cm 

Adotar 18.0 cm. 

 

Assim, o pavimento apresentará estrutura composta de revestimento, base e sub-base com 

as seguintes espessuras: 

▪ Revestimento = 5,0 centímetros; 

▪ Base = 16,0 centímetros; 

▪ Sub-base = 18,0 centímetros. 
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Figura 27 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Tráfego Médio Fonte: ARIA 

 

Tabela 19 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Médio Fonte: ARIA 

 

4.5.3 Dimensionamento para Tráfego Meio Pesado ( IP-05 – PMSP ) 

Característica das Vias, N de projeto e CBRproj 

• Via Local, Tráfego Meio Pesado; 

• N = 2 x 106 solicitações do eixo simples padrão; 

• CBRproj  = 8,0%. 

 

Espessura (cm) Camada 

5,0 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), CAP-30/45 - FX-C 

 Imprimação CM-30, taxa de aplicação 1,2 l/m2 

16,0 
Base de Brita Graduada ou Cascalho Laterítico c/ CBR min = 80%, 

GC ≥ 100% - Proctor Modificado 

18,0 
Sub-base de solo proveniente de Jazida, CBR min = 40%, GC ≥ 

100% - Proctor Intermediário 

15,0 
Regularização e Compactação do Subleito a 100% do Proctor 

Normal, GC ≥ 100%. 
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g) Materiais Adotados: 

• Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na espessura R = 7,0 

centímetros e coeficiente estrutural KR = 2,0; 

• Base: Brita Graduada, com CBR  80% e expansão  0,5%, na espessura B e coeficiente 

estrutural KB = 1,0; 

• Sub-base: Solo proveniente de Jazida, com CBR  40% e expansão  1,0%, na espessura 

HSB e coeficiente estrutural KSB = 1,0. 

4.5.3.1 Cálculos das Espessuras das Camadas do Pavimento (IP-05 PMSP) – Tráfego Meio Pesado 

h) Cálculo da espessura da Base:  

Adotando-se o valor do suporte CBR= 20% (definido pelo método de dimensionamento) 

para a camada de sub-base, obtém-se no ábaco de dimensionamento, o valor HSB = 26,00 

centímetros e com a utilização da inequação obtém-se a espessura mínima para a camada de base: 

R x KR + B x KB  HSB          (16) 

7,0 x 2,0 + B x 1,0  26,0 cm 

14,0 + B  26,0 cm 

B  12,0 cm 
Adotar B = 12,0 cm. 

 

i) Cálculo da espessura de Sub-base: 

Adotando-se o valor de suporte CBR médio (estatístico) para o subleito da ordem de 8,0%, 

obtém-se no ábaco, o valor de HREF = 46,0 centímetros. Fixando-se a espessura (B) para a camada de 

base granular em 12,0 centímetros e através da resolução da inequação, determina-se a espessura 

mínima para a camada de sub-base. 

R x KR + B x KB + HSB x KSB  HREF          (17) 

7,0 x 2,0 + 12,0 x 1,0 + HSB x 1,0  46,0 cm 

14,0 + 12,0 + HSB  46,0 cm 

HSB  20,0 cm 
 Adotar 20.0 cm. 

Assim, o pavimento apresentará estrutura composta de revestimento, base e sub-base com 

as seguintes espessuras: 

▪ Revestimento = 7,0 centímetros; 
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▪ Base = 12,0 centímetros; 
▪ Sub-base = 20,0 centímetros. 

 

Figura 28 : Ábaco indicando os valores para o dimensionamento do pavimento Meio Pesado Fonte: ARIA 

 

Tabela 20 : Resumo das espessuras dos pavimentos para Tráfego Meio Pesado Fonte: ARIA 

 

Espessura (cm) Camada 

7,0 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),  CAP-

30/45 - FX-C 

 Imprimação CM-30, taxa de aplicação 1,2 l/m2 

12,0 
Base de Brita Graduada c/ CBR min = 80%, GC ≥ 

100% - Proctor Modificado 

20,0 
Sub-base de solo proveniente de Jazida, CBR min = 

40%, GC ≥ 100% - Proctor Intermediário 

15,0 
Regularização e Compactação do Subleito a 100% 

do Proctor Normal, GC ≥ 100%. 
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5 ANEXO I – CONCEPÇÃO ÁGUA 
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6 ANEXO II – CONCEPÇÃO ESGOTO 
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7 ANEXO III – PLANTA DE DRENAGEM 
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8 ANEXO IV - PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO 
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8.3 ANEXO III – CARTAS-CONSULTA 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO
BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Outorga da Superintendência de Recursos
Hídricos

Outorga Prévia n.º 246/2020 - ADASA/SRH/COUT Brasília-DF, 30 de outubro de 2020.

Modifica os termos da Outorga Prévia a
INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA S/A para três lançamentos de
efluentes tratados no Ribeirão Taboca e
no Córrego Forquilha da Taboca.

 

 

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA, no uso de suas atribuições regimentais e com
base na competência que lhe foi delegada pela Diretoria Colegiada, nos termos da Resolução nº 02,
de 25 de janeiro de 2019, c/c Portaria nº 49, de 02 de maio de 2019 e com base no art. 12 da Lei nº
2.725, de 13 de junho de 2001, e inciso VII do art. 23 da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008,
tendo em vista o que consta do Processo SEI nº 00197-00004067/2019-72, resolve:

 

Art. 1º Modificar a Outorga Prévia para lançamento de efluentes concedida a INCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA S/A, CNPJ 13.510.159/0001-06, por meio da Outorga
Prévia n.º 78/2020 - ADASA/SRH/COUT, de 13 de maio de 2020, doravante denominado Outorgado,
para dois lançamentos de efluentes tratados no Ribeirão Taboca e um lançamento de efluente tratado
no Córrego Forquilha da Taboca, com as seguintes características:

 

Tabela 01 – Dados quantitativos do lançamento com validade até novembro de 2023 para o ponto de
lançamento da ETE 01.

Bacia Hidrográfica Sub-bacia Unidade Gestão Coord. do ponto de captação

Rio São Bartolomeu Ribeirão Taboca Ribeirão Taboca SIRGAS 2000 -15,857192 -47,791514

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

QLmáx

(m³/s)
0,01238 0,01238 0,01238 0,01238 0,01238 0,01238 0,01238 0,01238 0,01238 0,01238 0,01238 0,01238

CDBO

(mg/L)
9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46

Tmáx

(°C)
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Período
(d/m)

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Onde, QLmáx: Vazão máxima de lançamento de efluente; CDBO: Concentração de DBO no ponto de

lançamento do efluente; Tmáx: Temperatura do efluente; Período: dias de cada mês.

 

Tabela 02 – Dados quantitativos do lançamento com validade até novembro de 2023 para o ponto de
lançamento da ETE 02.

Bacia Hidrográfica Sub-bacia Unidade Gestão Coord. do ponto de captação

Rio São Bartolomeu Ribeirão Taboca
Córrego Forquilha da

Taboca
SIRGAS 2000 -15,865228 -47,79844802

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

QLmáx

(m³/s)
0,00172 0,00172 0,00172 0,00172 0,00172 0,00172 0,00172 0,00172 0,00172 0,00172 0,00172 0,00172

CDBO



CDBO

(mg/L)
9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46

Tmáx(°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Período
(d/m)

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Onde, QLmáx: Vazão máxima de lançamento de efluente; CDBO: Concentração de DBO no ponto de

lançamento do efluente; Tmáx: Temperatura do efluente; Período: dias de cada mês.

 
Tabela 03 – Dados quantitativos do lançamento com validade até novembro de 2023 para o ponto de
lançamento da ETE 03.

Bacia Hidrográfica Sub-bacia Unidade Gestão Coord. do ponto de captação

Rio São Bartolomeu Ribeirão Taboca Ribeirão Taboca SIRGAS 2000 -15,857235 -47,781254

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

QLmáx

(m³/s)
0,00954 0,00954 0,00954 0,00954 0,00954 0,00954 0,00954 0,00954 0,00954 0,00954 0,00954 0,00954

CDBO

(mg/L)
9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46

Tmáx(°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Período
(d/m)

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Onde, QLmáx: Vazão máxima de lançamento de efluente; CDBO: Concentração de DBO no ponto de

lançamento do efluente; Tmáx: Temperatura do efluente; Período: dias de cada mês.

 

 § 1º O Outorgado deverá cumprir os prazos e as condições de outorga acima definidos, adequando o
projeto de tratamento, caso seja necessário.

§ 2º O Outorgado deverá implantar e manter em funcionamento equipamentos de medição para
monitoramento con nuo da vazão lançada (no mínimo dados horários) e de parâmetros de qualidade
do efluente.

§ 3º  Os valores de vazão máxima de lançamento de efluente (QLmáx) e de concentração de DBO no

ponto de lançamento do efluente (CDBO) estabelecidos na tabela 01, com vigência até Novembro de

2023, poderão ser flexibilizados, desde que observados os seguintes limites:

A concentração de DBO nos pontos de lançamento do efluente (CDBO) não exceda 18,92 mg/L; e

A carga de DBO diária não exceda o limite de 10,12 kgDBO/dia para a ETE 01, 1,41 kgDBO/dia
para a ETE 02 e 7,80 kgDBO/dia para a ETE 03.

 

Art. 2° Esta Outorga Prévia vigorará até Novembro de 2023, podendo ser renovada, suspensa parcial
ou totalmente, em defini vo ou por prazo determinado, além de outras situações previstas na
legislação pertinente, a critério da Adasa, nos seguintes casos:

I - descumprimento das condições estabelecidas nesta Outorga;

II - conflito com normas posteriores sobre prioridade de usos de recursos hídricos; e

III - indeferimento ou cassação da licença ambiental quando exigida.

 

Art. 3° A zona de mistura considerada na emissão dessa outorga inicia-se no ponto de lançamento e
vai até o ponto de controle da UH, nela poderão ocorrer variações na concentração de DBO.

 

Art. 4° Esta Outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente:

I - quando os estudos de planejamento regional de u lização dos recursos hídricos indicarem a
necessidade de revisão das outorgas emitidas; e

II - quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para
garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos.

 

Art. 5° O Outorgado responderá civil, penal e administra vamente, por danos causados à vida, à
saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.



 

Art. 6° Esta Outorga Prévia não dispensa nem subs tui a obtenção, pelo Outorgado, de cer dões,
alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal ou distrital.

Parágrafo único. O Outorgado deverá respeitar a legislação ambiental e ar cular-se com o órgão
competente, com vistas à obtenção de licenças ambientais, quando couber, cumprir as exigências
nelas con das e responder pelas consequências do descumprimento das leis, regulamentos e
licenças.

 

Art. 7° O requerimento para renovação da outorga deverá ser apresentado com antecedência mínima
de 90 (noventa) dias do término de sua validade, acompanhado da documentação especificada nos
formulários da Adasa.

 

Art. 8° As adequações às condições de lançamento de efluentes estabelecidas nesta Outorga Prévia
ficarão a cargo do Outorgado, que promoverá a seleção, contratação e execução do projeto, quando
couber.

 

Art. 9º Constituem-se obrigações do Outorgado:

I - monitorar e limitar o lançamento de seus efluentes de forma a cumprir todas as exigências
constantes no respec vo ato de outorga, além de garan r uma concentração de Oxigênio Dissolvido
(OD) do efluente em níveis adequados à manutenção dos organismos aquá cos presentes no corpo
hídrico receptor;

II - monitorar o corpo hídrico receptor e garan r que os efluentes lançados não causarão violação dos
seus padrões de qualidade da água, conforme exigências constantes no respectivo ato de outorga;

III - manter níveis adequados de tratamento de seus efluentes para impedir a formação de espumas e
detritos e a produção de odor, cor e turbidez, que tornariam o corpo hídrico receptor impróprio para os
demais usos previstos;

IV - comunicar de imediato à Adasa qualquer alteração provocada no corpo hídrico que possa causar
prejuízo aos usos múltiplos dos recursos hídricos;

V - informar de imediato à Adasa quanto ao lançamento de vazões ou concentrações superiores às
outorgadas, encaminhando o relatório do monitoramento com as respec vas alterações nos
parâmetros de qualidade do efluente e do corpo hídrico receptor;

VI - manter os valores outorgados de concentração de DBO no ponto de lançamento do efluente em,
no mínimo, 90% do tempo, devendo a Adasa ser informada imediatamente quanto ao lançamento de
vazões ou concentrações superiores às outorgadas;

VII - apresentar, por semestre, as análises sicas e químicas realizadas com frequência mensal do
efluente lançado no corpo receptor, considerando todos os parâmetros que foram exigidos pela
Licença de Operação do Órgão Ambiental. Caso a Licença ainda não tenha sido emi da, deve-se
u lizar, como referência para as análises, os parâmetros DBO, DQO, OD, Fósforo Total e Nitrogênio
Total, e eventuais outros parâmetros que a Adasa venha a solicitar ao longo da vigência da outorga,
com o intuito de assegurar as condições de qualidade nos trechos a jusante;

VIII - apresentar, por semestre, as análises sicas e químicas realizadas com frequência mensal do
corpo receptor imediatamente a montante do ponto de lançamento, considerando todos os parâmetros
que foram exigidos pela Licença de Operação do Órgão Ambiental. Caso a Licença ainda não tenha
sido emi da, deve-se u lizar, como referência para as análises os parâmetros DBO, DQO, OD, Fósforo
Total e Nitrogênio Total, e eventuais outros parâmetros que a Adasa venha a solicitar ao longo da
vigência da outorga, com o intuito de assegurar as condições de qualidade nos trechos a jusante;

IX - apresentar, por semestre, as medições de vazão com frequência diária de lançamento do efluente
no corpo hídrico; e

X - Apresentar relatório de desempenho operacional da estação de tratamento, com relação à
eficiência de remoção de poluentes nas diferentes etapas de tratamento.

Parágrafo único. Ficará a cargo do outorgado a avaliação dos impactos da variação de volume ou da
característica dos efluentes sobre o corpo hídrico receptor.

 

Art. 10 Para efeito desta Outorga Prévia, será adotada como vazão de referência para análise
hidrológica a Qmmm (vazão média das mínimas mensais), e como parâmetros de qualidade a

concentração de DBO e a temperatura.

 

Art. 11 O direito de uso de recursos hídricos, para diluição de efluentes, objeto desta outorga, está
sujeito à cobrança nos termos dos ar gos 18 a 21 da Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001 e incisos VI
e X do art. 8º da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008.

Parágrafo único. O valor da cobrança de que trata o caput será fixado tão logo os critérios para a



cobrança sejam estabelecidos no âmbito do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Distrito Federal, conforme estabelece o inciso VII, do art. 32, da Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001.

 

Art. 12 O Outorgado fica sujeito à fiscalização da Adasa, por intermédio de seus agentes ou prepostos
indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação, como projetos,
contratos, relatórios, registros e quaisquer outros documentos referentes à outorga.

 

Art. 13 A transferência do direito de uso de recurso hídrico, bem como qualquer alteração nos
processos de operação e funcionamento do empreendimento deverá ser precedida de anuência
documentada da Adasa.

 

Art. 14  Revoga-se a Outorga Prévia n.º 78/2020 - ADASA/SRH/COUT, de 13 de maio de 2020.

 

Art. 15  Esta Outorga entra em vigor na data de publicação do Extrato de Outorga no Diário Oficial do
Distrito Federal.

 

GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO

Superintendente de Recursos Hídricos

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO - Matr.0271249-0,
Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, em 27/11/2020, às 12:34, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 49984387 código CRC= 1486CA07.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

 

Secretaria Geral

 

Outorga Prévia n.º 242/2021 - ADASA/SGE Brasília-DF, 09 de dezembro de 2021.

 

Emite outorga prévia para reservar o
direito de uso de água subterrânea a Lúcio
Mário Lopes Rodrigues, para fins
de abastecimento humano.

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – Adasa, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º,
incisos III e VII, da Resolução nº 16, de 17 de setembro de 2014, que aprovou o Regimento Interno,
torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 23ª Reunião Pública Ordinária - 679ª Reunião
Geral, de 08 de dezembro de 2021, considerando o disposto no art. 12 da Lei nº 2.725, de 13 de junho
de 2001, nos ar gos 8º, II, e 23, VII, da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, e com base nos
elementos constantes do Processo SEI 00197-00001801/2021-66, resolve:

 

Art. 1º Emi r outorga prévia para reservar o direito de uso de água subterrânea a Lúcio
Mário Lopes Rodrigues, CPF/CNPJ n.º 442.895.101-91, mediante a perfuração de 01 (um)
poço tubular, para fins de abastecimento humano, localizado no Empreendimento Vila dos Bosques do
Quinhão 16, Fazenda Taboquinha, Jardim Botânico - Distrito Federal, tendo a seguinte característica:

 

Ponto de
Captação

Bacia
Hidrográfica

Unidade
Hidrográfica

Coordenadas do Ponto de Captação
(SIRGAS 2000)

Latitude Longitude

Poço 1
Rio São

Bartolomeu
Ribeirão Taboca -15.861572 -47.794205

 

Art. 2º A reserva de disponibilidade hídrica para o poço tubular mencionado no art. 1º é
a seguinte:

 

I – Tabela dos limites outorgados.

Limites
outorgados

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

Q
Max

(L/h) 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750

(m3/h) 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

T. max.
(h/dia)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

V. max. dia

(m3/dia)
33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75

P. (dias/mês) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

V. max. mês

(m3/mês)
1.046,25 945 1.046,25 1.012,50 1.046,25 1.012,50 1.046,25 1.046,25 1.012,50 1.046,25 1.012,50 1.046,25

Q. max: Vazão máxima em litros por hora e em metros cúbicos por hora; 

T. max: Tempo máximo de captação em horas por dia;  

V. max. dia: Volume máximo em metros cúbicos por dia; 

P: Dias de captação por mês; e  

V. max. mês: Volume máximo em metros cúbicos por mês. 

* 1 m³ (um metro cúbico) corresponde a 1.000 L (mil litros)



 

Art. 3º Ao término da perfuração do poço e previamente à captação defini va de água,
o outorgado deverá requerer à Adasa a respec va outorga de direito de uso de água subterrânea, em
formulário próprio, quando apresentará: 

 

a) ensaio de bombeamento (contendo planilhas, gráficos e relatórios); 

b) perfil construtivo litológico do poço; e 

c) registro fotográfico que comprove o cumprimento do disposto no art. 7º, incisos II, IV,
V, VI e VII, desta outorga prévia. 

  

Art. 4º Esta outorga prévia não subs tui a outorga de direito de uso de recursos
hídricos, necessária para operação do poço e captação de água. 

  

Art. 5º A outorga prévia terá validade de 03 (três) anos, a contar da data de publicação
do extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser renovada mediante solicitação do
outorgado, ou prorrogada, observada a legislação vigente. 

 

§ 1º O pedido de renovação desta outorga prévia poderá ser requerido à Adasa com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término do prazo de vigência fixado no caput. 

§ 2º Na análise do pedido para prorrogação da presente outorga serão observadas as
normas, os critérios e as prioridades de usos vigentes à época da renovação. 

§ 3º A outorga prévia será automa camente prorrogada até deliberação da Adasa sobre
o referido pedido de renovação, se cumpridos os termos previstos no §1º. 

  

Art. 6º A outorga prévia poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, revogada ou
revista, por prazo determinado, nos seguintes casos, previstos nos ar gos 29 e 30 da Resolução nº
350, de 23 de junho de 2006: 

I – quando o outorgado descumprir quaisquer condições e termos fixados no presente
ato de outorga; 

II –  diante da necessidade de: 

a) água para atender situações de calamidade, inclusive decorrentes de condições
climáticas adversas; 

b) prevenir ou reverter grave degradação ambiental; e 

c) atender usos prioritários, de interesse cole vo, para os quais não se disponha de
fontes alternativas. 

III – racionamento de recursos hídricos, conforme regulamento específico; e 

IV – indeferimento ou cassação da licença ambiental, se for o caso. 

 

§ 1º A suspensão total ou parcial da outorga prévia não implica em indenização a
qualquer título. 

§ 2º A outorga prévia para abastecimento humano será revogada ou modificada quando
ocorrer a ligação da rede de abastecimento de água pela concessionária de saneamento básico. 

  

Art. 7º Constituem obrigações do outorgado: 

I - observar os limites estabelecidos no art. 2º deste ato de outorga; 

II - proteger a porção do poço perfurado executada sobre material inconsolidado e com
possibilidade de desmoronamento, para prevenção de contaminação dos aquíferos por meio de
percolação de águas superficiais indesejáveis; 

III - construir uma laje de concreto envolvendo o tubo de reves mento, com declividade
do centro para a borda, com espessura mínima de 10 cm (dez cen metros) e área não inferior a 1 m²
(um metro quadrado); 

IV - manter a parte externa do poço com 30 cm (trinta cen metros), no mínimo, acima
da laje de concreto, a qual deverá ter proteção de alvenaria e cobertura removível; 

V -  manter área de proteção com raio de, pelo menos, 5 m (cinco metros), a par r dos
limites do poço, que deverá ser cercado e mantido limpo; 

VI - desa var e tamponar as fossas posicionadas no raio de 30 m (trinta metros) do
poço, a fim de evitar a contaminação do aquífero; 

VII - instalar hidrômetro na saída do poço, num prazo máximo de 90 (noventa) dias a



partir da perfuração ou da publicação do extrato de outorga; 

VIII - após a instalação do disposi vo de medição dos volumes extraídos, o outorgado
deverá enviar à Adasa o resultado de sua leitura, bem como a respec va planilha com os volumes
mensais extraídos; 

IX - responsabilizar-se pelo controle e vigilância da qualidade da água e seu padrão de
potabilidade, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de
2011 e obter junto à Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal as
autorizações cabíveis; e 

X - construir e manter sistema de adução, reservação e distribuição, completamente
independente do sistema de abastecimento da concessionária de água, caso o uso de água de poço
ocorra em área atendida pela rede de abastecimento de água. 

 

Parágrafo único. Em situações especiais, a Adasa poderá reduzir o tamanho do raio de
que trata o inciso V deste artigo, não podendo ser o raio inferior a 1 m (um metro). 

  

Art. 8º Fica o outorgado sujeito à fiscalização da Adasa, por intermédio de seus agentes
ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação
respec va, como projetos, contratos, relatórios, registros e quaisquer outros documentos referentes à
presente outorga. 

  

Art. 9º Fica o outorgado sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor em
caso de descumprimento das disposições legais e regulamentares decorrentes da reserva do direito
de uso da água subterrânea e pelo não atendimento das solicitações, recomendações e
determinações da fiscalização. 

  

Art. 10. A transferência do direito previsto neste ato, bem como qualquer alteração nas
caracterís cas do empreendimento sujeito à esta outorga prévia, deverá ser precedida de anuência
formal da Adasa. 

  

Art. 11. A presente outorga não dispensa ou subs tui a obtenção, pelo outorgado, de
certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação vigente. 

 

Parágrafo único. O outorgado deverá respeitar a legislação ambiental e ar cular-se com
o órgão competente, com vistas à obtenção de licenças ambientais, quando couber, cumprir as
exigências nelas con das e responder pelas consequências do descumprimento das leis,
regulamentos e licenças. 

  

Art. 12. O outorgado responderá civil, penal e administra vamente, por danos causados
à vida, à saúde, ao meio ambiente, bem como a terceiros, pelo uso inadequado que vier a fazer da
presente outorga, na forma da Lei. 

  

Art. 13. Esta outorga prévia entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

RAIMUNDO RIBEIRO

 

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO - Matr.0278290-
1, Diretor(a)-Presidente da Agência Reguladora de Águas,Energia e Saneamento Básico do
Distrito Federal, em 10/12/2021, às 12:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Diretoria de Engenharia - DE 

Superintendência de Projetos – EPR 

 

TERMO DE VIABILIDADE DE ATENDIMENTO EPR – TVA Nº 20/138 
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  

Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas - CEP 71.928-720 - Águas Claras-DF 
 

Empreendimento: Glebas localizadas no Quinhão 16, Fazenda Taboquinha - Região 
Administrativa do Jardim Botânico, RA-XXVII 

Interessado: SEDUH 

Cód Nº: SU2570 

Data: 03/12/2020 

 

Em resposta ao Ofício nº 299/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT, Processo 
Eletrônico SEI nº 00390-00006681/2020-15, que trata de solicitação de consulta de 
VIABILIDADE DE ATENDIMENTO com sistemas de abastecimento de água (SAA) e de 
esgotamento sanitário (SES) para Glebas   objeto das matrículas 
nº 15.820, nº 15.826, nº 26.493, nº 163.271 e nº 162.527 localizadas no Quinhão 16, 
Fazenda Taboquinha, Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII/DF, manifesta-
se nos termos a seguir. 

 

1. QUANTO AOS DADOS DO EMPREENDIMENTO 

1.1. Poligonal do empreendimento: 

 

 Figura 1. Poligonal do empreendimento: Glebas localizadas no Quinhão 16, Jardim 
Botânico – RA XXVII. 

1.2. Área Total: 22,4 ha 

1.3. Área de APP: 2,4 ha 

1.4. Área passível de atendimento: 20 ha 
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1.5. Usos previstos: unidades habitacionais 

1.6. Densidade máxima admitida (PDOT/2012): 50 hab./ha 

1.7. População Estimada: 1.122 habitantes 

1.8. Vazão média de água (Qm,a): 3,70 L/s 

1.9. Vazão média de esgotos (Qm,e): 1,93 L/s 

 

Tabela 1 - Estimativa da vazão de produção de água para atendimento do empreendimento: 
Glebas localizadas no Quinhão 16, Jardim Botânico – RA XXVII.  

Projeção de Vazão - Água 

População Total1 1.000 
Consumo de água per capita (q)² 208 
Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,5 

Coeficiente de perda (%)³ 35 
Q média (L/s) 3,70 

Q máx. diária (L/s) 4,44 

Q máx. horária (L/s) 6,67 

¹ Estimativa considerando a área sem interferências da Área de Proteção Ambiental. 
² Dado referente ao ano de 2016 (Fonte: Plano Distrital de Saneamento – PDSB, 2017). 
³ Boletim de Perdas da CAESB por RA (2018). 
 

Tabela 2 - Estimativa de contribuição de esgotos do empreendimento: Glebas localizadas no 
Quinhão 16, Jardim Botânico – RA XXVII. 

Projeção de Vazão de Esgotos 

População Total¹ 1.000 
Consumo de água per capita (q)² 208 
Coeficiente de Retorno Água/Esgoto – C4 0,8 
Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,5 

Q média (L/s) 1,93 

Q máx. diária (L/s) 2,31 

Q máx. horária (L/s) 3,47 

¹ Estimativa considerando a área sem interferências da Área de Proteção Ambiental. 
² Dado referente ao ano de 2016 (Fonte: Plano Distrital de Saneamento – PDSB, 2017). 
4 Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal – PDAE/DF, 2010. 
 

 
2. QUANTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)  

2.1. Não há sistema de abastecimento de água implantado ou projetado para 
atendimento do empreendimento. 

2.2. Será viável o atendimento do empreendimento com sistema de abastecimento de 
água da Caesb somente após a conclusão das obras de implantação do Sistema 
Produtor Paranoá Sul. 
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2.3. Para viabilizar o atendimento, antes da entrada em operação do Sistema Produtor 
Paranoá Sul, será necessário que o empreendedor opte por solução 
independente de abastecimento. 

2.4. Estudo de Alternativas – SAA 

Para atendimento do setor foram estudadas duas alternativas de abastecimento de 
água. 

2.4.1. Alternativa 1 – Interligação ao sistema da Caesb 

2.4.1.1. Essa alternativa será viável somente após a conclusão das obras 
de implantação do Sistema Produtor Paranoá Sul. 

2.4.1.2. Caso o empreendimento seja implantado após a entrada em 
operação do Sistema Produtor Paranoá Sul, o interessado deverá 
fazer nova consulta à Caesb, quando será informado o ponto de 
derivação da rede de abastecimento existente. 

2.4.2. Alternativa 2 – Solução independente de abastecimento: Sistema de 
poços tubulares profundos 

2.4.2.1. Essa alternativa é viável, devendo o empreendedor garantir as 
devidas outorgas, licenças e estudos necessários para a execução 
de poços suficientes para o atendimento da demanda. 

2.4.2.2. A solução independente proposta para o abastecimento de água 
deverá apresentar capacidade suficiente para atender ao 
empreendimento até que seja implantada a melhoria do sistema 
produtor, que será responsável pelo futuro atendimento do setor. 

2.4.2.3. Caso o empreendedor opte por implantar o empreendimento em 
etapas, as outorgas poderão ser obtidas de acordo com a demanda 
de cada etapa, sendo que a viabilidade de atendimento estará 
sempre limitada à capacidade de produção dos poços autorizados. 

2.4.2.4. Quanto ao sistema de poços tubulares profundos:  

a) Deve-se garantir 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. 

b) Também deverão ser apresentados, anexos aos projetos de cada 
poço, o Teste de Vazão, o Laudo Análise de Qualidade da Água e 
o Relatório de Análise de Perfilagem Ótica, com a devida referência 
geográfica (coordenadas) SICAD, Datum SIRGAS 2000. 

c) A Outorga de Direito de Uso de água subterrânea, emitida pela 
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do 
Distrito Federal (ADASA) em nome do empreendedor, deverá ser 
apresentada anexa ao projeto do poço correspondente, com a 
devida referência geográfica (coordenadas) SICAD, Datum 
SIRGAS 2000. 

d) Com relação ao sistema produtor por meio de poços tubulares 
profundos, devem ser apresentados descritivos e desenhos 
mostrando quantidade, locação e vazão dos poços, adutoras de 
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interligação dos poços com o reservatório, inclusive com pré-
dimensionamento dessas estruturas.  

2.4.2.5. Quanto às adutoras e redes de distribuição: 

a) Para redes e adutoras, devem ser utilizados tubos PEAD. Demais 
materiais (aço, ferro fundido, entre outros) poderão ser utilizados 
em casos excepcionais, onde não exista classe de tubos em PEAD 
que suporte a pressão calculada, devidamente justificados. 

b) As redes de distribuição secundárias serão duplas, ou seja, em 
ambos os lados da via, instaladas nas calçadas e dimensionadas 
em setores de distribuição. 

2.5. O sistema a ser implantado deverá prever a interligação ao futuro sistema da 
Caesb.  

2.6. Deve ser apresentada alternativa que contemple um centro de reservação próximo 
a uma única unidade de tratamento. Quando a alternativa de reservatório for do tipo 
apoiado, deverá ser prevista a implantação de duas câmaras com funcionamento 
independente e, quando do tipo elevado (taça), poderá ser de câmara única dotado 
de by-pass.  

2.7. Todo o sistema de abastecimento de água deverá ser projetado para operar de 
maneira independente e interligado ao sistema da Caesb. 

Tendo em vista que existem outros empreendimentos na região, sugere-se que os 
interessados proponham uma solução conjunta para o sistema de água, de maneira 
a possibilitar redução nos custos de implantação, manutenção e operação. 

 

3. QUANTO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)  

3.1. A região na qual localiza-se o empreendimento está inserida na Bacia de 
atendimento da ETE São Sebastião. 

3.2. Não há sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para 
atendimento do empreendimento. 

3.3. 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. 

3.4. Para viabilizar o atendimento imediato, antes da condição exposta no item 3.3, será 
necessário que o empreendedor opte por solução independente de esgotamento 
sanitário. 

3.5. Estudo de Alternativas – SES  

3.5.1. Alternativa 1 – Interligação ao sistema da Caesb 

3.5.1.1 Essa alternativa será viável para atendimento do empreendimento 
somente após as obras de reforma e ampliação da ETE São 
Sebastião, cujos projetos encontram-se em fase de 
desenvolvimento. 

3.5.1.2 Caberá ao empreendedor apresentar alternativas de 
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caminhamento da rede para a interligação do sistema, em acordo 
com parâmetros e orientações da Superintendência de Projetos da 
Caesb. 

3.5.1.3 O projeto deverá passar pela análise e aprovação da Caesb. 

3.5.2. Alternativa 2 – Sistema com fossas sépticas e sumidouros / Sistema 
condominial. 

3.5.2.1 Essa alternativa é viável, visto que não há projetos previstos pela 
Caesb para a localidade. 

3.5.2.2 Caso o interessado opte por implantar o empreendimento em 
etapas, este poderá incialmente ser atendido por sistema individual 
com fossas sépticas e sumidouros até que seja implantado um novo 
sistema de esgotamento sanitário na região, quando o 
empreendimento poderá ser interligado ao sistema da Caesb. 

3.5.2.3 Visando menores interferências ao urbanismo do condomínio, o 
empreendedor poderá optar por implantar o sistema condominial 
conduzindo o efluente a um tanque séptico coletivo localizado no 
próprio perímetro do empreendimento. Facilitando assim, a 
interligação com o sistema da Caesb e evitando obras internas ao 
condomínio após sua urbanização.    

 
3.5.2.4 Sistema com fossas sépticas e sumidouros: 

a) Para sistema de tratamento por fossa séptica e sumidouro, 
recomenda-se 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 e com 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente 
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Distrito Federal (CREA/DF). 

b) A Caesb dispõe de orientações para implantação desses 
dispositivos que podem ser consultadas no link: 
https://www.caesb.df.gov.br/images/arquivos_pdf/Fossaesumidour
o3.pdf 

c) Não há a necessidade de encaminhamento dos projetos de fossas/ 
tanques para análise da Caesb, uma vez que esta Companhia não 
opera esses sistemas. Fica a cargo do responsável pelo 
empreendimento a operação e manutenção das fossas e 
sumidouros implantados. 

d) É de responsabilidade do empreendedor o licenciamento 
ambiental. 

 

3.5.2.5 Sistema condominial: 

a) O empreendedor deverá implantar o sistema, conforme normas e 
parâmetros recomendados pela Caesb (vide itens 7 e 8), e 
posteriormente fazer sua doação a esta Companhia, quando da sua 
interligação. 



 

TVA n° 20/138 EPR/DE                                                                                              Página 6 de 12 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  

Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas - CEP 71.928-720 - Águas Claras-DF 

b) A implantação do empreendimento deverá contemplar todas as 
infraestruturas necessárias para interligação ao sistema existente 
(redes, estações elevatórias etc.). 

c) Para ramais condominiais, redes, interceptores, emissários e 
extravasores para diâmetros até 400 mm (inclusive), deve ser 
utilizado PVC Ocre. 

d) O diâmetro mínimo a ser utilizado nas redes públicas e ramais 
condominiais é de 150 mm. 

e) Para redes, interceptores, emissários e extravasores acima de     
400 mm, deve ser utilizado PEAD corrugado. 

f) Para as linhas de recalque, deve ser utilizado tubos em PEAD. 

g) Quando da elaboração dos projetos, as redes coletoras de esgotos 
deverão ser projetadas para serem implantadas mais próximas ao 
lote em relação à rede de distribuição de água e outras tubulações. 
As redes de água e esgotos deverão ser implantadas a uma 
distância horizontal mínima de 0,60 m das geratrizes externas das 
tubulações e vertical mínima de 0,30 m das geratrizes externas das 
tubulações, sendo que as tubulações de esgotos deverão ser mais 
profundas. 

h) Caso o empreendedor opte pelo sistema coletivo, os projetos de 
redes públicas e condominiais deverão passar por análise e 
aprovação da Caesb 

i) É de responsabilidade do empreendedor o licenciamento 
ambiental. 

3.6. Tendo em vista que existem outros empreendimentos na região, sugere-se que os 
interessados proponham uma solução conjunta para o sistema de esgoto, de 
maneira a possibilitar redução nos custos de implantação, manutenção e operação. 

 

4. QUANTO AOS ORÇAMENTOS 

4.1. As planilhas orçamentárias não são objeto de análise ou aprovação. Os 
quantitativos e os preços unitários são de inteira responsabilidade dos seus autores 
(responsável técnico pelo projeto). 

 

5. QUANTO À REGULARIDADE FUNDIÁRIA 

5.1. As áreas que vierem a abrigar unidades do SAA e do SES (reservação, captação - 
poços e/ou superfície, estação de tratamento de água, estação de tratamento de 
esgotos, estações elevatórias, servidões de passagem) deverão ser adquiridas pelo 
empreendedor, escrituradas, doadas e incorporadas ao patrimônio da Caesb, ou, a 
critério da Caesb, ser encaminhado termo de cessão de uso das áreas. 

5.2. Deverá ser apresentada poligonal da área do empreendimento, com a indicação 
das matrículas correspondentes, em meio digital. 

5.3. Caso seja necessária a implantação do caminhamento da adutora, interceptor, 
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emissário, extravasor, linha de recalque ou qualquer outro tipo de tubulação, 
localizado em:  

5.3.1. Terras fora dos domínios do empreendimento, este deverá proceder a 
regularização das áreas necessárias para a interligação nas redes e 
unidades da Caesb. 

5.3.2. Parques e/ou unidades de conservação dentro e/ou fora da poligonal do 
projeto, será necessária a anuência e aprovação do órgão ambiental 
competente. 

5.3.3. Faixas de domínio de rodovias e/ou ferrovias, será necessária a anuência e 
aprovação do órgão e/ou concessionária competente. 

5.4. Para aprovação dos projetos junto à Caesb, o empreendedor deverá enviar carta 
registrada no protocolo da Companhia apresentando as escrituras devidamente 
registradas (ou os termos de cessão de uso, se for o caso) bem como as devidas 
autorizações dessas áreas (conforme o caso). 

5.5. Na fase de Estudo de Concepção, as exigências apresentadas nos itens 5.1 a 5.4 
deverão ser comprovadas através de consulta prévia respondida pelo órgão 
competente e/ou proprietário do terreno em eventual interferência, esses, por sua 
vez, deverão ser anexados ao Estudo, tanto em meio físico quanto em meio digital. 

5.6. As exigências apresentadas nos itens 5.1 a 5.4 deverão ser atendidas e 
devidamente apresentadas a Caesb na fase do Projeto Básico, sendo anexadas a 
esse, tanto em meio físico quanto em meio digital. 

5.7. Informa-se que não é da competência da Caesb analisar a situação fundiária do 
lote em que será implantado o empreendimento. 

 

6. QUANTO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

6.1. O empreendedor deverá obter junto aos órgãos competentes o devido 
licenciamento para o empreendimento em relação ao uso do solo, às áreas de 
preservação e proteção ambiental e outros. Esses deverão ser apresentados 
anexos aos estudos e projetos. 

6.2. A análises limita-se a informar as condições de atendimento em relação ao 
abastecimento de água e ao esgotamento sanitário para a área requerida, não se 
tratando, portanto, de aprovação de empreendimento. 

6.3. O atendimento do empreendimento pela Caesb está condicionado ao licenciamento 
ambiental do empreendimento, considerando os sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, sendo que todos os estudos ambientais 
complementares solicitados pelos órgãos ambientais competentes ficarão a cargo 
do empreendedor. 

 

7. QUANTO AOS CRITÉRIOS DE PROJETO 

7.1. Dados gerais para elaboração dos projetos: 

a) Coeficiente per capita de consumo de água: 208 L/hab/dia 

b) Coeficiente da hora de maior consumo (K2): 1,50 
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c) Coeficiente do dia de maior consumo (K1): 1,20 

7.2. Sistema de Abastecimento de Água: 

a) Coeficiente per capita de produção média de água: 320 L/hab/dia.  

(Conforme Tsutiya, 2014, o consumo per capita 𝑞 =  𝑞𝑒1−𝐼, onde qe é o consumo per capita efetivo e 
I é o índice de perdas). 

b) Pressão dinâmica mínima: 10 m.c.a. 

c) Pressão estática máxima: 40 m.c.a. 

d) Índice de perdas na distribuição: 35% 

e) Diâmetro mínimo das redes: 63 mm 

f) Estimativas de consumo de unidades não residenciais devem considerar os 
parâmetros de consumo definidos na Norma da Caesb ND.SCO-002 – Ligação 
Predial de Água. 

7.3. Sistema de Esgotamento Sanitário: 

a) Coeficiente de retorno (C): 0,8 

b) Coeficiente de vazão mínima (K3): 0,50 

c) Taxa de infiltração em ramais condominiais e redes coletoras: 0,05 L/s/km 

d) Taxa de infiltração em Interceptor e emissário: 0,3 L/s/km 

e) Diâmetro mínimo da Rede Pública: 150 mm 

f) Diâmetro mínimo de Ramal Condominial: 150 mm 

g) Diâmetro máximo de rede no passeio: 200 mm 

h) Profundidade máxima da rede no passeio: 2,5 m 

i) Profundidade máxima da rede no passeio com ligação predial: 1,8 m 

j) Profundidade máxima da rede no leito da via ou área verde: 3,5 m 

k) Distância máxima entre Poços de Visita (PV): 80 m 

l) Distância máxima entre CI’s do ramal condominial: 50 m 

m) Declividade mínima: 0,005 m/m 

n) Lâmina máxima (redes, interceptores e emissários): 75% 

o) Lâmina máxima (ramal condominial): 45% 

7.4. Para utilização de parâmetros diferentes dos indicados acima deverão ser 
apresentadas justificativas suficientes para a alteração, necessitando de aprovação 
prévia por parte da Caesb. 

7.5. Não serão aceitos projetos com degraus em PV’s e /ou tubo de queda. 

 

8. QUANTO ÀS CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. Os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos conforme as normas da Caesb 
(ND.SEP-015 – Estudo de Concepção e ND-SEP-003 – Elaboração de Projetos). 

8.2. Os projetos deverão ser elaborados seguindo a norma de apresentação de 
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documentos da Caesb (ND.SEG-008). 

8.3. Ligações prediais em conjuntos habitacionais (verticais ou horizontais) deverão ser 
executadas conforme padrão da Caesb e dimensionadas conforme a norma 
ND.SCO-002. 

8.4. Deverão ser apresentadas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART dos 
responsáveis técnicos, devidamente registradas no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF. 

8.5. Para seu perfeito entendimento e visualização com vistas a subsidiar a elaboração 
do projeto básico e estudos ambientais, deverá ser elaborado o Estudo de 
Concepção que deve apresentar no mínimo os seguintes elementos: 

8.5.1. As etapas de implantação dos sistemas propostos deverão ser 
adequadamente detalhadas em cronograma, contendo adicionalmente 
dados imprescindíveis em cada uma, como: descrição da fase, população e 
demanda, quantidade de poços, unidades necessárias dos sistemas (novas 
e adequações) e demais informações necessárias ao claro entendimento da 
proposta. O cronograma deve ser refletido em planta ilustrativa com a 
mesma riqueza de informações, devidamente legendada. 

8.5.2. Devem ser apresentadas as poligonais de atendimento para os sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento. 

8.5.3. Todas as unidades que comporão os sistemas previstos para o atendimento 
das etapas propostas devem ser detalhadas e apresentados descritivos, 
desenhos (plantas) e memória de cálculo que possibilitem verificar o pré-
dimensionamento e a funcionalidade operacional de cada unidade. 

8.5.4. Os estudos de concepção referentes aos sistemas de abastecimento (SAA) 
e de esgotamento sanitário (SES) do empreendimento deverão ser 
apresentados em volumes diferentes. 

8.5.5. Deverá ser solicitada a codificação documental dos estudos de concepção 
com 30 dias de antecedência à entrega, por meio do E-mail: 
EPRM@caesb.df.gov.br 

8.5.6. Os estudos de concepção deverão ser encaminhados à CAESB, em meio 
digital (CD). 

8.5.7. Deverá ser protocolada Carta de Doação dos SAA e SES do 
empreendimento à Caesb (conforme modelo disponível em: 
https://drive.caesb.df.gov.br/s/Itnnpn6UupZSr6r), antes ou junto à entrega 
dos estudos de concepção.  

8.6. Somente após análise e aprovação dos estudos de concepção é que será emitido 
o termo de liberação para desenvolvimento dos projetos básicos e executivos. 

8.7. Os códigos das novas unidades e dos documentos deverão ser solicitados à Caesb 
pelo interessado antes do início da elaboração dos projetos. 

8.8. O desenvolvimento dos projetos básicos e executivos deverá ser conforme a 
alternativa escolhida e aprovada pela Caesb nos estudos de concepção. Se houver 
necessidade de alteração, essa deverá ser comunicada à EPR por Carta e conter 
justificativa suficiente para a alteração, necessitando de aprovação prévia por parte 
da Caesb. 
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8.9. Os projetos com responsabilidades distintas de implantação (órgão executor) 
deverão ser apresentados separadamente. 

8.10. Será de responsabilidade do empreendedor a execução do levantamento 
topográfico. O levantamento planialtimétrico da área do empreendimento deverá 
estar na escala 1:2000, devidamente amarrado à referência do nível (RN) da Caesb, 
com curvas de nível variando de metro a metro. O Levantamento Topográfico 
Planimétrico da área urbana deverá ser georreferenciado em coordenadas SICAD, 
Datum SIRGAS2000. 

8.11. Para proteção das tubulações deverão ser observadas as faixas de servidão e 
recobrimentos mínimos exigidos para redes de distribuição de água e redes 
coletoras de esgoto, conforme orientações da Caesb: 

Largura da Faixa de Servidão e Recobrimentos Mínimos Exigidos para 
Redes de Água 

Diâmetro (mm) Material 
Recobrimento 

(m) 
Afastamento a partir 
do eixo da rede (m) 

Até 150 
PEAD/PVC 0,80 

1,50 
FOFO 0,60 

Acima de 150 até 200 
PEAD/PVC 0,80 

2,00 
FOFO 0,60 

Acima de 200 até 250 
PEAD/PVC 0,80 

2,00 
FOFO 0,85 

Acima de 250 até 300 

Todos 

1,10 2,00 

Acima de 300 até 350 1,25 5,00 

Acima de 350 até 400 1,50 5,00 

Acima 400 até 1500 2,00 6,00 

 

Largura da Faixa de Servidão e Recobrimentos Mínimos Exigidos para 
Redes de Esgoto 

Profundidade 
(m) 

Diâmetro (mm) 
Afastamento a 

partir do eixo da 
rede (m) 

Recobrimento 
(m) 

Até 3,50 

Até 100 0,70 

Redes em vias 
públicas: 0,90 

 
 

Redes em 
passeios ou área 

verde: 0,60 

Acima de 100 até 150 1,50 

Acima de 150 até 350 2,50 

Acima de 350 até 600 5,00 

Acima de 600 até 1500 6,00 

Acima de 3,50 
até 5,00 

Até 350 3,00 

Acima de 350 até 1500 6,00 

Acima de 5,00 Até 1500 7,50 

 

8.12. Deverão ser apresentados projetos de drenagem pluvial de todas as unidades 
(elevatória, booster, ETE, UTS, etc), dimensionados de acordo com os padrões e 
normas estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
(Novacap), prevendo inclusive sua destinação final. Se a destinação final for um 
sistema existente, deverá ser apresentado autorização para interligação. Se a 
destinação final for um corpo receptor, deverá ser apresentado projeto de dissipador 
de energia, bem como outorga de lançamento. 
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8.13. Para o caso de unidades novas, todo projeto que necessitar aprovação da 
Companhia Energética de Brasília (CEB), deverá ser encaminhado diretamente 
àquela concessionária em nome do empreendedor. O empreendedor fará toda a 
tratativa com a CEB com vistas à aprovação do projeto. Somente após a conclusão 
das obras e do recebimento do termo de doação é que o empreendedor solicitará 
à CEB a transferência das responsabilidades para a Caesb. 

8.14. Para o caso de ampliação de unidades já operadas pela Caesb, todo projeto que 
necessitar aprovação da Companhia Energética de Brasília (CEB) deverá ser 
encaminhado à Caesb que fará as tratativas com a CEB com vistas à aprovação do 
projeto. 

8.15. Todo projeto de fundação deverá ser precedido de execução de sondagens com 
apresentação do respectivo laudo. Necessariamente a solução técnica adotada 
para fundações deverá estar pautada no Laudo de Sondagem. 

8.16. Deverão constar pareceres ambientais de todas as unidades a serem implantadas. 
Todos os estudos ambientais complementares solicitados pelos órgãos ambientais 
competentes ficarão a cargo do empreendedor, condicionando o atendimento do 
empreendimento ao cumprimento destes. 

8.17. A conclusão e a aprovação dos projetos não dão o direito de início às obras por 
parte do empreendedor, o qual deverá solicitar autorização e fiscalização à Caesb. 

8.18. Para travessias aéreas e/ou não-destrutivas em rodovias, ferrovias, polidutos e 
demais faixas de domínio e/ou faixas de servidão, deverão ser apresentados 
projetos específicos, devidamente aprovados em seus respectivos órgãos (DER, 
DNIT, FCA, etc). 

 

9. QUANTO AOS ASPECTOS COMERCIAIS 

Para efetivar o cadastro comercial das novas ligações deverão ser observados os seguintes 
aspectos:  

9.1. Possuir identificação do endereço para localização. 

9.2. Possuir abrigo do hidrômetro instalado nos padrões definidos pela Caesb. 

9.3. Possuir ligação de esgoto ou solicitar conjuntamente com a ligação de água. 

9.4. No caso de unidade usuária localizada em logradouro desprovido de rede pública 
coletora de esgotos sanitários, o atendimento do pedido de ligação estará 
condicionado à disponibilidade de fossa séptica e de sumidouro. 

9.5. As edificações deverão ser dotadas de caixa de gordura nos padrões definidos pela 
Caesb, caixa de sabão, reservatório de água – com capacidade de reservação para 
um dia de consumo – e instalações hidrossanitárias. 

9.6. Para solicitar ligação de água o usuário deve atender as seguintes exigências: 

a) Apresentar documento de vinculação à unidade usuária; 

b) Não possuir junto à Caesb débitos vinculados ao seu Cadastro de Pessoa 
Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

9.7. No momento da solicitação da ligação, informar:  
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• Categoria a ser desenvolvida no local (comercial, residencial etc.) 

• Atividade  

• Consumo estimado  

• Número de ligações e de unidades de consumo. 
 
 
 

10. QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SISTEMA E INÍCIO DA OPERAÇÃO 
PELA CAESB  

10.1. Materiais e Equipamentos 

10.1.1. No ato do recebimento dos sistemas de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário pela CAESB, o interessado deverá fornecer todas as 
notas fiscais dos materiais aplicados e equipamentos, os manuais de 
operação e termos de garantias dadas pelos fabricantes. 

10.1.2. Todas as unidades operacionais instaladas no empreendimento 
deverão estar em perfeitas condições de funcionamento no ato do 
recebimento. 

10.2. Serviços  

10.2.1. O interessado deverá apresentar à CAESB um Termo de Garantia de 
todos os serviços executados, com prazo fixado de 5 anos a partir da data 
do recebimento. 

10.2.2. O interessado deverá reparar quaisquer não conformidades identificadas no 
sistema durante este período. 

  

 
11. QUANTO À VALIDADE 

 

11.1. As informações de viabilidade de atendimento constantes neste termo têm validade 
de 02 (dois) anos. 

11.2. Os estudos de concepção bem como a elaboração dos projetos devem estar 
concluídos e aprovados durante a validade. 

 
Colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários pelo 

telefone 3213-7168. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

STEFAN IGREJA MÜHLHOFER 
Superintendente de Projetos – EPR 

CREA 13.100/D-DF 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia

 

Carta n.º 305/2020 - CAESB/DE Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020

À SENHORA

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

COORDENADORA  INTERSETORIAL DE REGULARIZAÇÃO E NOVOS PARCELAMENTOS -
COINT/ULINC/SUPAR/SEDUH

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL -
SEDUH

 

Prezada Senhora,

 

Em resposta ao O cio Nº 299/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT ( 48910354), que
trata dos procedimentos para aprovação do parcelamento urbano do solo em glebas  localizadas no
Quinhão 16, na Fazenda Taboquinha - Jardim Botânico, RA-XXVII, encaminhamos o Termo de
Viabilidade de Atendimento - TVA EPR nº 20/138 (52123708) com as informações dessa Caesb, para
conhecimento e demais providências que se façam necessárias.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone 3213-7147.

Atenciosamente,

 

Antônio Luís Harada

Assessor Especial da Diretoria de Engenharia
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Gerência de Canal de Atendimento ao Cliente

 

Carta n.º 961/2021 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC Brasília-DF, 18 de março de 2021

 

 

 

À Senhora

Nadiege Reginatto

Aria Empreendimentos Sustentáveis

Brasília/DF 

 

Referência: Ofício nº 80/2020 - Aria Empreendimentos Sustentáveis

Assunto: Capacidade de atendimento de redes elétricas e iluminação pública e existências de redes
construídas e projetadas referente ao empreendimento Vila dos Bosques

 

Prezada Senhora,

 

Em resposta ao o cio em referência, informamos que há viabilidade técnica de
fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, objeto da consulta, desde que o responsável
pelo empreendimento satisfaça as condições regulatórias abaixo transcritas:

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 inves mentos 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 úl mo
condutor da rede) e ainda observar espaços suficientes que permitam a implantação das redes em
obediência a Lei de Acessibilidade.

Ressaltamos ainda que a apresentação do projeto referente ao empreendimento deverá
vir acompanhando de:

1. Cópia do projeto completo do empreendimento aprovado pela autoridade
competente;

2.   Licenças urbanísticas e ambientais conforme legislação vigente;

3. Memorial descri vo para elaboração de estudo técnico contendo a des nação, as
a vidades, o potencial de ocupação da unidade, o cronograma de implantação e Informações técnicas
eventualmente necessárias para o projeto e dimensionamento da obra de conexão à rede existente.



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 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.

Outrossim informamos que a Distribuidora se responsabilizará exclusivamente pelas
obras de conexão e que no decurso de todo o processo poderão ser solicitadas informações adicionais
tanto técnicas como regulatórias conforme Resolução 414/2010.

Informamos ainda, que referente a existência de redes construídas e projetadas,
encaminhamos o laudo técnico em anexo juntamente com as informações sobre infraestrutura de
iluminação pública.

Colocamo-nos à disposição de V.S. ª para quaisquer outros esclarecimentos que se
fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

Gerência Canal de Atendimento ao Cliente - GCAC

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO -

Matr.0005241-8, Gerente do Canal de Atendimento ao Cliente, em 18/03/2021, às 21:44,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 58172681 código CRC= BB300859.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. - HOLDING

Superintendência de Iluminação Pública

Gerência de Projetos e Implantação de Iluminação Pública

Despacho - CEB-H/DT/SIP/GPIP Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2021.

À Gerência Canal de Atendimento ao Cliente - GCAC

 

Prezado (a) Senhor (a),

 

Em resposta ao Protocolo nº 80/2020 (44310773), da Empresa ARIA Empreendimentos
Sustentáveis, que solicita manifestação desta Companhia sobre Disponibilidade de Atendimento de
Energia Elétrica e Iluminação Pública para o Empreendimento Residencial Vila dos Bosques,
localizado na gleba de terra situada no Quinhão 16, Setor Habitacional Jardim Botânico - RA - XIV,
cons tuídas pelas seguintes matrículas: 163.271 | 91.873 | 15.826 | 26.493 | 15.820, seguem as
informações no que diz respeito a Iluminação Pública (IP).

Informamos que não há interferências de redes de iluminação pública para a poligonal,
também, não há nenhum projeto ou estudo em andamento para implantação de novos pontos de
IP atual ou futura para a localidade objeto da consulta.

Sobre a capacidade de atendimento, caso o empreendimento seja "aberto" o que irá
caracterizar as ruas como logradouros públicos, esta Companhia poderá ser contratada para a
implantação da iluminação pública, ao contrário, ou seja, sendo condomínio par cular "fechado",  não
é de responsabilidade desta Companhia. 

Para solicitação de orçamentos e projetos de iluminação pública, torna-se
imprescindível que o projeto urbanís co e o projeto da rede de distribuição de energia estejam
definidos, pois na elaboração do projeto e orçamento de iluminação pública será levado em
consideração o po de rede de distribuição instalado no local (Redes Aéreas ou Redes Subterrâneas).
O solicitante deverá protocolar O cio direcionado a Companhia Energé ca de Brasília - CEB, com
cópia do projeto urbanístico e do projeto da rede de distribuição de energia.  

Por fim, informamos que para a aprovação de projetos de Iluminação Pública, por esta
CEB Holding, este deverá estar em total conformidade com as especificações norma vas que
regulamentam o Sistema de Iluminação Pública implementado por esta Companhia, a saber:

1. NBR - 5101/2012 - Iluminação Pública - Procedimento

2. NTD 3.09 - Especificações de Luminárias Convencionais para Iluminação Pública

3. NTD 3.38 - Especificações de Materiais para Iluminação Pública

4. NTD 3.40 - Relé Fotoeletrônico para Iluminação Pública

5. NTIP 1.01 - Especificações e Homologação de Luminárias LED.

 

Nos colocamos à disposições para esclarecimentos pertinentes.



 

Atenciosamente,

 

 

Francisco Lindelmo Gomes da Silva

Gerência de Projeto e Implantação de Iluminação Pública - GPIP

Gerente

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LINDELMO GOMES DA SILVA -
Matr.0004588-8, Gerente de Projetos e Implantação de Iluminação Pública, em 05/02/2021, às
11:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 55509322 código CRC= 13DEE0A6.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. - HOLDING

Superintendência de Iluminação Pública

Gerência de Projetos e Implantação de Iluminação Pública

Despacho - CEB-H/DT/SIP/GPIP Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2021.

À Gerência Canal de Atendimento ao Cliente - GCAC 

 

Prezado (a) Senhor (a),

 

Em resposta ao Protocolo nº 80/2020 (44310773), da Empresa ARIA Empreendimentos
Sustentáveis, que solicita manifestação desta Companhia sobre Disponibilidade de Atendimento de
Energia Elétrica e Iluminação Pública para o Empreendimento Residencial Vila dos Bosques, localizado
na gleba de terra situada no Quinhão 16, Setor Habitacional Jardim Botânico - RA - XIV, cons�tuídas
pelas seguintes matrículas: 163.271 | 91.873 | 15.826 | 26.493 | 15.820, seguem as informações no
que diz respeito a Iluminação Pública (IP).

Informamos que não há interferências de redes de iluminação pública para a poligonal,
também, não há nenhum projeto ou estudo em andamento para implantação de novos pontos de
IP atual ou futura para a localidade objeto da consulta.

Sobre a capacidade de atendimento, caso o empreendimento seja "aberto" o que irá
caracterizar as ruas como logradouros públicos, esta Companhia poderá ser contratada para a
implantação da iluminação pública, ao contrário, ou seja, sendo condomínio par�cular "fechado",  não é
de responsabilidade desta Companhia. 

Para solicitação de orçamentos e projetos de iluminação pública, torna-se imprescindível
que o projeto urbanís�co e o projeto da rede de distribuição de energia estejam definidos, pois na
elaboração do projeto e orçamento de iluminação pública será levado em consideração o �po de rede de
distribuição instalado no local (Redes Aéreas ou Redes Subterrâneas). O solicitante deverá protocolar
O�cio direcionado a Companhia Energé�ca de Brasília - CEB, com cópia do projeto urbanís�co e do
projeto da rede de distribuição de energia.  

Por fim, informamos que para a aprovação de projetos de Iluminação Pública, por esta CEB
Holding, este deverá estar em total conformidade com as especificações norma�vas que regulamentam o
Sistema de Iluminação Pública implementado por esta Companhia, a saber:

1. NBR - 5101/2012 - Iluminação Pública - Procedimento

2. NTD 3.09 - Especificações de Luminárias Convencionais para Iluminação Pública

3. NTD 3.38 - Especificações de Materiais para Iluminação Pública

4. NTD 3.40 - Relé Fotoeletrônico para Iluminação Pública

5. NTIP 1.01 - Especificações e Homologação de Luminárias LED.

 

Nos colocamos à disposições para esclarecimentos per�nentes.

 

Atenciosamente,
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Francisco Lindelmo Gomes da Silva

Gerência de Projeto e Implantação de Iluminação Pública - GPIP

Gerente

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LINDELMO GOMES DA SILVA -
Matr.0004588-8, Gerente de Projetos e Implantação de Iluminação Pública, em 05/02/2021, às
11:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 55509322 código CRC= 13DEE0A6.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Superintendência de Operação do Sistema Elétrico

Gerência de Planejamento Elétrico e de Qualidade do Serviço

Despacho - CEB-D/DG/DD/SOE/GPQS Brasília-DF, 20 de agosto de 2020.

À  CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC,
 

Assunto: Disponibilidade de Atendimento de Energia Elétrica e Iluminação Pública do Empreendimento
Vila dos Bosques

 

Em resposta ao Despacho - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC (44364161) em referência,
informamos que a CEB-DIS poderá fornecer energia elétrica a localidade Quinhão 16, Setor Habitacional
Jardim Botânico – DF, em tela, desde que sejam atendidas as condições de fornecimento, as quais serão
definidas por meio de estudo técnico que será elaborado após a formalização do pedido por parte do
interessado e responsável pela regularização fundiária. 

Junto ao pedido, de acordo com o §2° do Art. 48 da REN n.º 414/2010- ANEEL, transcrito
abaixo, o responsável deverá submeter o projeto elétrico para aprovação desta distribuidora.

 

§2° O responsável pela implantação do empreendimento ou da
regularização fundiária deve submeter o projeto elétrico para aprovação da
distribuidora, contendo no minimo as seguintes informações:

I - cópia do projeto completo do empreendimento aprovado pela
autoridade competente;

II - licenças urbanís�cas e ambientais, conforme estabelecido na
legislação em vigor; e

III - demais informações técnicas necessárias para o projeto e
dimensionamento da obra de conexão à rede existente, quando necessário.

 

Esse estudo avaliará a capacidade de atendimento da rede existente e poderá indicar a
necessidade de expansão e reforços do sistema de distribuição para viabilizar a 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 regulamentação vigente. Sendo que, de acordo com o
Art. 37 da REN n.º 414/2010 - ANEEL, o interessado poderá optar pela execução direta das obras.
Havendo esta opção, tais projetos deverão ser previamente apresentados e aprovados pela Distribuidora.

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.

Destacamos a necessidade do atendimento às distâncias mínimas de segurança entre
edificações e redes elétricas (nos casos das redes de 15 kV esse afastamento deve ser de no minimo 1,5
metros a contar do úl�mo condutor da rede) e, ainda, a observância de espaços suficientes que
permitam a implantação das redes em obediência a Lei de Acessibilidade.

Colocamo-nos à disposição de V.S.ª para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem
necessários.
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Atenciosamente,

 

TADEU FERREIRA DOS SANTOS
Gerência de Planejamento Elétrico e Qualidade do Serviço

Gerente

Documento assinado eletronicamente por TADEU FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0005163-2,
Gerente de Planejamento Elétrico e Qualidade do Serviço, em 20/08/2020, às 17:32, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 45709038 código CRC= 981D09AD.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Gerência de Georeferênciamento

Laudo Técnico - CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE  

Laudo Técnico nº 57393051

Brasília-DF, 08 de março de 2021

Interessado: ARIA EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS

Solicitante: NADIEGE REGINATTO

 

Assunto: Resposta a solicitação de existência de interferência

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a sua solicitação, segue abaixo:

 

Existe Interferência:    NÃO   

 

Ressaltamos a necessidade do cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou infraestruturas próximas às redes
aéreas da CEB-D de modo a preservar a integridade física do trabalhador.

Advertimos, ainda, a necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na construção ou
escavação em locais próximos de redes elétricas, com vistas a garantir sua preservação e correto
funcionamento, sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB-D.

Havendo interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário
formalizar solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada,
observando as diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL.

Informação conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (LC 803/2009 de 25 de abril
de 2009), Decreto 29.590 de 09/10/2008, informações e normas técnicas presentes no site da
CEB-D (NTD's), além de visitas técnicas in loco e consultas aos arquivos digitais da CEB-D.

 

Local(is)/Tipo(s) de Interferência Identificada:

Endereço: Empreendimento Residencial Vila dos Bosques, localizado na gleba de
terra situada no Quinhão 16, Setor Habitacional Jardim Botânico - RA - XIV, cons tuídas pelas
seguintes matrículas: 163.271 | 91.873 | 15.826 | 26.493 | 15.820

 Não consta interferência com rede elétrica existente;

 

LAUDO VÁLIDO ATÉ: 08/09/2021

Observações Adicionais ao Laudo:

Não existem trechos de rede elétrica dentro do polígono que envolve a área. Entretanto,



elencam-se nos parágrafos seguintes as condicionantes para a caracterização de interferência. 

Para redes aéreas de média e baixa tensão, é necessário levar em conta dois aspectos.
O primeiro diz respeito à locação final de postes em relação às vias e áreas pavimentadas. As normas
da CEB-D estabelecem uma distância horizontal mínima de 0,2 m entre o início da calçada (meio-fio) e
a face do poste. Qualquer poste que não respeite tais parâmetros deve ser alvo de remanejamento.
Além disso, devem ser adotadas todas as recomendações previstas na Lei de Acessibilidade (Lei nº
258, de 05 de maio de 1992 e suas alterações) no que diz respeito ao projeto de vias, calçadas ou
acessos e suas distâncias para equipamentos da CEB-D.

O segundo aspecto a ser considerado volta-se aos cuidados necessários durante a
execução de obras no local. Caso, na fase execu va, seja necessário qualquer po de escavação em
profundidade superior a 0,5 m, deve-se considerar como afastamento horizontal de segurança a
distância de 2 metros. Essa medida visa garan r a estabilidade mecânica dos postes da CEB-D. Além
disso, é necessária atenção especial a todas as normas de segurança para a colocação de andaimes,
equipamentos, veículos ou infraestruturas próximas às redes elétricas da CEB-D de modo a preservar
a integridade física do trabalhador e o correto funcionamento do sistema elétrico do local.

Com relação aos cabos e demais equipamentos energizados em rede aérea, é
necessário levar em conta a distância de segurança entre as redes elétricas e as edificações urbanas.
As normas da CEB-D, baseadas na NBR 15688/2009 e no Edital de No ficação referente à ação nº
31408/93 de 16 de dezembro de 1993, estabelecem distâncias de segurança de acordo com a tensão
da rede elétrica presente no local. Assim, para redes em média tensão, deve-se adotar um
afastamento horizontal mínimo de 1,5 m (um metro e cinquenta cen metros) entre qualquer elemento
energizado e a parede da edificação. Para redes de baixa tensão, a distância de segurança es pulada
é de 1 m (um metro). Para os casos de construções de marquises, sacadas e cumeeiras ou, ainda
PROJETOS EM ÁREAS RURAIS, recomenda-se a consulta às Normas Técnicas presentes no site da CEB-
D. 

No caso dos trechos de redes subterrâneas, não se deve, mesmo que provisoriamente,
vedar ou mesmo impedir o acesso de funcionários da CEB às caixas existentes em campo. Além disso,
deve-se evitar a escavação ou revolvimento do solo na linha que une duas caixas subterrâneas
adjacentes, de forma a evitar a exposição de dutos e cabos. Em caso de obras que envolvam alteração
do nível do terreno, deve-se respeitar o nivelamento da tampa da caixa subterrânea evitando a sobre
ou a subexposição da alvenaria de acesso à caixa (pescoço).  A profundidade de instalação dos dutos
subterrâneos é variável de acordo com caracterís cas do solo, topografia e existência de
interferências. Ainda em relação a a vos elétricos em subsolo, é importante ressaltar a existência
distribuída de ramais de ligação de consumidores que se alinham, em baixa profundidade, entre os
postes de distribuição e os pontaletes de entrega aos clientes. 

Caso haja a necessidade de remanejamento, é preciso que se encaminhe o projeto
detalhado para a Superintendência de Engenharia de modo que seja possível a elaboração de
orçamento considerando a retirada das interferências e o atendimento de novas cargas. 

Os cabos responsáveis pela iluminação pública ornamental são diretamente enterrados
(sem dutos) e apresentam uma profundidade média de 50 cm. Deve-se garan r a estabilidade
mecânica dos postes ornamentais evitando escavações muito próximas a eles. Além disso, deve-se
evitar o revolvimento de solo nos alinhamentos entre postes de modo a preservar a integridade dos
cabos. Informações adicionais sobre interferência com iluminação pública e demais caracterís cas e
restrições relacionadas a esses equipamentos acerca das caracterís cas e restrições relacionadas a
esses equipamentos, bem como possibilidades de remanejamento, devem ser encaminhadas à CEB-
Holding, Superintendência de Iluminação Pública - SIP (Telefone 3465-9056).

Na existência de Linhas de Distribuição Aérea (LD) de 138 kV, 69 kV e/ou 34,5 kV nas
proximidades da poligonal de regularização em tela. A CEB adota, por meio da NTD 4.36 (baseada na
NBR/5422), as faixas horizontais de segurança conforme a tabela 1: 

Tabela 1 - Faixas Horizontais de Segurança
 



Tensão (kV) Largura (m) Observação

34,5 8 4 metros para cada lado do eixo da LD

69 12 6 metros para cada lado do eixo da LD

138 16 8 metros para cada lado do eixo da LD

 

Dessa forma, qualquer po de ocupação do solo que esteja a uma distância menor que
as citadas, interfere com a LD.  Além disso, existem os casos de travessia, ou seja, quando a LD
precisa cruzar obstáculos como rodovias, vias, parques, matas etc. Nesses casos, as normas de
projeto determinam que o ângulo entre o eixo da LD e o obstáculo deve ser maior que 15° e, ainda,
que a distância do condutor ao solo (asfalto) deve ser no mínimo de 10 metros. Caso o estudo
elaborado implique em alterações nas proximidades da LD ou de suas estruturas suportantes, é
necessária consulta formal à CEB indicando a natureza da intervenção pretendida. 

Alertamos especialmente quanto à necessidade do cumprimento das NORMAS
TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou
infraestruturas próximas às redes elétricas da CEB de modo a preservar a integridade sica do
trabalhador. Adver mos, ainda, acerca da necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na
construção ou escavação em locais próximos de redes elétricas (respeitar a distância de segurança
citada nos parágrafos anteriores), com vistas a garan r sua preservação e correto funcionamento,
sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB.

 

 

 

Técnico Responsável

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DE BARROS LIMA - Matr.0005064-4,
Engenheiro(a) Eletricista, em 08/03/2021, às 11:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 57393051 código CRC= 8F10CB5B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de estudos e Projetos

Gerência de Topografia

Despacho - DER-DF/DG/SUTEC/DIREP/GETOP Brasília-DF, 26 de outubro de 2020.

À  SUTEC e DIDOM,                 

 

Senhores Superintendente e DIretor,

                       

Em atendimento aos Despachos da SUTEC (49000841) e da DIDOM (49185161).

Após análise da documentação fornecida, chegou-se a conclusão de que o imóvel em
questão denominado “gleba objeto da matrícula nº 15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a
75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº 163.271 (13ha 67a 67ca), nº 162.527 (02ha 08a 11ca), do 2º CRI-
DF, com área total de 22,4395 hectares de propriedade respec vamente de: Ordálio Cotrim da Silva
Junior; Ruy Brandão Dourado e Telma Lúcia Varela Dourado; Luciano Brochado Adjuto; Adahilton
Dourado Júnior; Maria Amélia Brandão Dourado e Oswaldo Brandão Dourado; e Gladys Julina Dourado
Vereau, neste ato representados por Aria Empreendimentos Sustentáveis,  na pessoa de José Jandson
Cândido de Queiroz, localizadas no Quinhão 16, na Fazenda Taboquinha - Região Administra va do
Jardim Botânico, RA-XXVII. ”, analisada através da Planta Geral fornecida ( 48577006);  NÃO

CONFRONTA E NEM INTERFERE com a Faixa de Domínio da Rodovia DF-001 nem qualquer outra do
Sistema Rodoviário do Distrito Federal, estando em situação de total acordo com o Decreto nº 27.365
de 2006, conforme apresentado no Mapa de Faixa de Domínio (49687037).

Assim sendo, restituímos para as devidas providências.

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA DOURADO -
Matr.0185822-X, Gerente de Topografia, em 27/10/2020, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 49687333 código CRC= C0316209.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Geral

Superintendência Técnica

Despacho - DER-DF/DG/SUTEC Brasília-DF, 27 de outubro de 2020.

 

À SUOPER/DIDOM

 

 

Prezado Senhores,

 

Para atendimento ao que fora solicitado em Despacho SEI-GDF  DER-

DF/DG/SUOPER/DIDOM (49185161), juntamos planta de confrontação (49687037), elaborada pela

Gerência de Topografia, onde a mesma constata não haver interferência do Imóvel

denominado “gleba objeto da matrícula nº 15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a

75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº 163.271 (13ha 67a 67ca), nº 162.527 (02ha 08a 11ca), do 2º CRI-

DF, com área total de 22,4395 hectares de propriedade respec vamente de: Ordálio Cotrim da Silva

Junior; Ruy Brandão Dourado e Telma Lúcia Varela Dourado; Luciano Brochado Adjuto; Adahilton

Dourado Júnior; Maria Amélia Brandão Dourado e Oswaldo Brandão Dourado; e Gladys Julina Dourado

Vereau, neste ato representados por Aria Empreendimentos Sustentáveis,  na pessoa de José Jandson

Cândido de Queiroz, localizadas no Quinhão 16, na Fazenda Taboquinha - Região Administra va do

Jardim Botânico, RA-XXVII”, com a faixa de domínio da rodovia DF-001 (49687333).

Esclarecemos que a confrontação em questão toma como referência os limites previstos

no Decreto Nº 27.365/2006, para as faixas de domínio das rodovia pertencentes ao Sistema

Rodoviário do Distrito Federal - SRDF e devem ser convalidados pela DIDOM.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

 

Eng. Plínio Fragassi

Superintendente Técnico - SUTEC/DER

 

Documento assinado eletronicamente por PLINIO FABRÍCIO MENDONÇA FRAGASSI - Matric
02467100, Superintendente Técnico(a), em 27/10/2020, às 17:32, conforme art. 6º do Decreto

n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,

quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 49779452 código CRC= 06551D07.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Geral

Superintendência de Operações

Despacho - DER-DF/DG/SUOPER Brasília-DF, 27 de outubro de 2020.

Ao NUADM,

Res tuo informando que o imóvel em questão denominado “gleba objeto da matrícula

nº 15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a 75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº 163.271 (13ha

67a 67ca), nº 162.527 (02ha 08a 11ca), do 2º CRI-DF, na Fazenda Taboquinha - Região Administra va

do Jardim Botânico, RA-XXVII. ”, NÃO CONFRONTA E NEM INTERFERE com a Faixa de Domínio da

Rodovia DF-001 nem qualquer outra do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, conforme análise da

SUTEC.

 

Murilo de Melo Santos

Superintendente de Operações

Documento assinado eletronicamente por MURILO DE MELO SANTOS - Matr.0094348-7,

Superintendente de Operações, em 27/10/2020, às 19:30, conforme art. 6º do Decreto n°

36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,

quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 49799833 código CRC= E6B6FEF0.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL

Chefia de Gabinete

Núcleo Administrativo

 

 

Ofício Nº 1179/2020 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM Brasília-DF, 28 de outubro de 2020.

Senhora Coordenadora,

Em resposta ao O cio Nº 303/2020 SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT
(SEI 48912711), encaminhamos as informações apresentadas pela Superintendência de
Operações deste Departamento, conforme Doc. SEI/GDF nº 49799833.

Em não havendo nada mais a acrescentar, colocamo-nos à inteira disposição para
eventuais esclarecimentos que, porventura, se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

FAUZI NACFUR JÚNIOR

Diretor-Geral

 

A Senhora

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Documento assinado eletronicamente por FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr. 0242354-5, Diretor(a)
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em 28/10/2020, às 17:52,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 49812729 código CRC= 98CB23C1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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(61)3111-5509
Site: - www.der.df.gov.br

00390-00006681/2020-15 Doc. SEI/GDF 49812729



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão de Projetos

Seção de Cadastro

Despacho - NOVACAP/DU/DEINFRA/DIPROJ/SEAU Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

À DIPROJ,

Atendendo, informamos que no Limite da Poligonal denominada Vila dos Bosques
demarcada em consulta, não existe interferência de rede pública de águas pluviais implantadas e/ou
projetadas.

Marcelo Candido Fafá

Chefe da SEAU

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CÂNDIDO FAFA - Matr.0074925-7, Chefe
da Seção de Cadastro, em 14/08/2020, às 08:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45299901 código CRC= 09968551.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Diretoria de Urbanização

Departamento de Infraestrutura Urbana

Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA Brasília-DF, 21 de agosto de 2020.

À Diretoria de Urbanização,

Tratam os autos da Carta nº 101/2020 (44751664), a qual solicita consulta
sobre interferências de rede de drenagem urbana para o empreendimento Vila dos Bosques, situado
no Quinhão 16, Setor Habitacional Jardim Botânico – RA XXVII.

Encaminhamos a essa Diretoria, para conhecimento do interessado, a manifestação da
DIPROJ/DEINFRA/DU (Doc. SEI/GDF n° 45419614):

“Informamos que não existe sistema público de drenagem e pavimentação, conforme
despacho da SEAU 45299901 e que não temos capacidade de atendimento.  O empreendedor
deverá elaborar um projeto de drenagem pluvial completo e específico para o local, sendo de sua
inteira responsabilidade de acordo com o nosso Termo de Referência e aprovado por esta Companhia.

Quando da elaboração do projeto de drenagem acima citado, deverá ser u lizado
estrutura de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento em questão, 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. Informamos também que no projeto de urbanismo da área em
questão, deverá ser reservado área para instalação dessa estrutura”.

 

Eng. Márcio Francisco Costa

Chefe do Deinfra/DU

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO FRANCISCO COSTA - Matr.0973388-4, Chefe
do Departamento de Infraestrutura Urbana, em 26/08/2020, às 15:27, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45767487 código CRC= 42D1688D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Diretoria de Urbanização

Despacho - NOVACAP/PRES/DU Brasília-DF, 10 de novembro de 2020.

 

     À DU,

      Com relação ao contido no Oficio SEI-GDF Nº 301/2020 – SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT, o
qual solicita pronunciamento sobre as interferências com redes e instalações de drenagem,
existentes e/ou projetadas, que interferem com a poligonal demarcada em arquivo digital na
extensão DWG (48577006), bem como na extensão PDF   (48574912), referente do parcelamento
urbano do solo em gleba objeto da matrícula nº 15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a
75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº 163.271 (13ha 67a 67ca), nº 162.527 (02ha 08a 11ca), do 2º
CRI-DF, com área total de 22,4395 hectares de propriedade respectivamente de: Ordálio Cotrim
da Silva Junior; Ruy Brandão Dourado e Telma Lúcia Varela Dourado; Luciano Brochado
Adjuto; Adahilton Dourado Júnior; Maria Amélia Brandão Dourado e Oswaldo Brandão
Dourado; e Gladys Julina Dourado Vereau, neste ato representados por Aria Empreendimentos
Sustentáveis,  na pessoa de José Jandson Cândido de Queiroz, localizadas no Quinhão 16, na
Fazenda Taboquinha - Região Administrativa do Jardim Botânico, RA-XXVII,  informamos  que de
acordo com dados constantes em nosso arquivo técnico,  informamos que na poligonal assinalada
e demarcada em consulta apresentada, existe interferência com sistema de águas pluviais e
viário do parcelamento denominado Quinhão 16, conforme planta da poligonal de estudo em DWG
(50453498).

       Alertamos que o projeto do parcelamento denominado Quinhão 16, onde constatamos a
interferência, foi analisado e aprovado por está Companhia, através do processo SEI nº 00112-
00021050/2018-28, que foi elaborado pela firma Arie Empreendimentos Sustentáveis, segue
copia do memorial descritivo do projeto de drenagem pluvial (50454120) e as plantas (50454184).

       Por fim solicito oficializar ao interessado das informações prestadas. 

   

     Em 10/11/2020

                             Engº Civil Cláudio Márcio Lopes Siqueira                            

                                                     Diretoria de Urbanização                                                

                     Matrícula 73.336-9             

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO MÁRCIO LOPES SIQUEIRA - Matr.0073336-
9, Engenheiro(a) Civil, em 10/11/2020, às 09:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Diretoria de Urbanização

Despacho - NOVACAP/PRES/DU Brasília-DF, 10 de novembro de 2020.

À

PRES,

 

Em atenção aos termos con dos no O cio Nº 301/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT,
de 14 de outubro passado (48911058), informamos que  na poligonal assinalada e demarcada na
consulta apresentada, existe interferência com sistema de águas pluviais e viário do parcelamento
denominado Quinhão 16, conforme planta da poligonal de estudo em DWG (50453498), consoante a
manifestação técnica constante do Despacho - NOVACAP/PRES/DU, desta data (50456910).

Alertamos que o projeto do parcelamento denominado Quinhão 16 - onde constata-se a
interferência, foi analisado e aprovado por esta Companhia (Processo SEI nº 00112-00021050/2018-
28), que foi elaborado pela firma Arie Empreendimentos Sustentáveis, segundo cópia do memorial
descritivo do projeto de drenagem pluvial (50454120) e as plantas (50454184).

     

 

Sérgio Antunes Lemos

Diretor de Urbanização

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO ANTUNES LEMOS - Matr.0973458-9,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
10/11/2020, às 18:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 50459000 código CRC= 0EFB694E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil

Secretaria Geral

 

 

Ofício Nº 3477/2020 - NOVACAP/PRES/SECRE Brasília-DF, 31 de agosto de 2020.

 

Senhora Representante,

 

Em atenção ao Protocolo n.º 101/2020 (Doc. SEI/GDF n.º 44751664), o qual consulta
sobre interferências de rede de drenagem urbana para o empreendimento Vila dos Bosques, situado
no Quinhão 16, Setor Habitacional Jardim Botânico – RA XXVII,  encaminhamos a Vossa Senhoria a
manifestação da área técnica da Diretoria de Urbanização desta Companhia (Doc. SEI/GDF

n.os 46105437, 45767487 e 45299901), contendo os devidos esclarecimentos acerca do objeto
pleiteado.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

MARCO ANTÔNIO RAMOS

Secretário-Geral

 

 

À Senhora

NADIEGE REGINATTO

Representante

ARI  Empreendimentos Sustentáveis

SHIS CL Quadra 09/13 - Bloco D - Salas 203 a 206 - Lago Sul

71.625-045 - Brasília/DF

E-mail: nadi@aria.eng.br

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO RAMOS Matr - 09734902,
Secretário(a)-Geral, em 01/09/2020, às 17:43, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:



http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 46276427 código CRC= D7723C80.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil

Secretaria Geral

 

 

Ofício Nº 4930/2020 - NOVACAP/PRES/SECRE Brasília-DF, 11 de novembro de 2020.

 

Senhora Coordenadora,

 

 

Em atenção ao O cio Nº 301/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (Doc. SEI/GDF n.º
48911058), a qual solicita pronunciamento sobre as interferências com redes e instalações de
drenagem, existentes e/ou projetadas, que interferem com a poligonal demarcada em arquivo digital
na extensão DWG (Doc. SEI/GDF n.º 48577006), bem como na extensão PDF (Doc. SEI/GDF n.º
48574912), referente do parcelamento urbano do solo em gleba objeto da matrícula nº 15.820
(02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a 75ca), nº 26.493 (02ha 00a 00ca), nº 163.271 (13ha 67a 67ca),
nº 162.527 (02ha 08a 11ca), do 2º CRI-DF, com área total de 22,4395 hectares, neste ato
representados por Aria Empreendimentos Sustentáveis,  na pessoa de José Jandson Cândido de
Queiroz, localizadas no Quinhão 16, na Fazenda Taboquinha - Região Administra va do Jardim
Botânico, RA-XXVII,  informamos a Vossa Senhoria  que consoante com os dados do arquivo técnico
desta Companhia a poligonal assinalada e demarcada em consulta, existe interferência com sistema
de águas pluviais e viário do parcelamento denominado Quinhão 16, condizente com a planta da
poligonal de estudo em DWG (Doc. SEI/GDF n.º50453498), conforme manifestação da área técnica da

Diretoria de Urbanização (Doc. SEI/GDF n.os 50456910 e 50459000).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.

 

 

Atenciosamente,

 

MARCO ANTÔNIO RAMOS

Secretário-Geral

 

 

À Senhora

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora

Coordenação Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos/Unidade de Aprovação e
Licenciamento de Infraestruturas Urbanas e Parcelamentos Do Solo/Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal



SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 - Bairro Asa Sul

70.306-918  - Brasília/DF

 

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO RAMOS Matr - 09734902,
Secretário(a)-Geral, em 11/11/2020, às 14:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 50571016 código CRC= F41BAD1F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2325
Site: - www.novacap.df.gov.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria Técnica

Despacho - SLU/PRESI/DITEC Brasília-DF, 14 de outubro de 2020.

À Secretaria Executiva,

 

Em resposta ao Despacho - SLU/PRESI/SECEX (48948041), referente à solicitação
con da no O cio Nº 302/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT ( 48912212), referente ao parcelamento
de solo em gleba objeto da matrícula nº 15.820 (02ha49a42ca), nº 15.826 (02ha 18a 75ca), nº 26.493
(02ha 00a 00ca), nº 163.271 (13ha 67a 67ca), nº 162.527 (02ha 08a 11ca), do 2º CRI-
DF,  localizadas no Quinhão 16, na Fazenda Taboquinha - Região Administra va do Jardim
Botânico, RA-XXVII, temos a elencar as seguintes informações que visam contribuir com o solicitante
na ocasião da elaboração dos projetos citados.

Por se tratar de projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos sólidos
urbanos, gerados nas edificações do novo setor habitacional, deverão se limitar ao favorecimento da
realização con nua das coletas convencional e sele va 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.

Cabe destacar que a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 114, DE 24 DE NOVEMBRO DE
2016, dispõe sobre a padronização de procedimentos operacionais e dos equipamentos visando à
redução dos ruídos gerados durante a coleta pública de resíduos sólidos domiciliares e os a estes
equiparados e orienta a população quanto ao correto acondicionamento de resíduos sólidos urbanos.

Ressaltando: os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro
dos estabelecimentos geradores e re rados nos dias e horários estabelecidos para cada po de
coleta, ou seja, a separação e armazenamento provisório do lixo gerado, junto ao planejamento para
isso, são de responsabilidade do gerador.

O SLU fornece orientação mínima sobre o po de cestos coletores
(lixeira/contêiner/recipientes) de resíduos em calçadas e passeios públicos, sempre em consonância
com os padrões a serem adotados no DF.

Por isso, deve-se levar em consideração que pela Cons tuição Federal e Lei nº. 11.445,
de 05 de janeiro de 2007, cabe ao Distrito Federal promover e realizar com eficiência e eficácia a
limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos em seu conjunto de a vidades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e des no final do RESÍDUO
DOMICILIAR URBANO e do resíduo originário da varrição e limpeza corre va de vias e logradouros
públicos em todo o território do Distrito Federal, portanto, novas áreas urbanizadas já estão incluídas
neste escopo. 

Outros pos de coleta poderão estar sendo destacadas 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).

O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF (PDRSU), regulamentado pelo Decreto nº
29.399, de 14 de agosto de 2008, orienta ações integradas de gestão de resíduos para os próximos 30



anos no DF, seus inves mentos e as polí cas públicas a serem adotadas, principalmente em relação
ao tratamento e ao des no final do resíduo coletado no DF, atualmente cerca de 2.500 toneladas/dia
de resíduo domiciliar/comercial são coletadas pelas empresas terceirizadas pelo SLU.

A lei nº 5.610 de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos
grandes geradores de resíduos sólidos disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos
e não inertes produzidos por grandes geradores sendo regulamentado pelo decreto nº 37.568 de 2016
de 24 de agosto de 2016, e alterada pelo decreto nº 38.021 de 21 de fevereiro de 2017, determina que
o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares que sejam produzidos por pessoas sicas ou
jurídicas em estabelecimento de uso não residencial e que cumula vamente tenham natureza ou
composição similar àquelas dos resíduos domiciliares e volume diário, por unidade autônoma, limitado
a 120 litros de resíduos sólidos diferenciados.

Já está em operação o Aterro Sanitário de Brasília – ASB, localizado na ADE Samambaia
as margens da DF 180 em Samambaia/DF, e ainda, o SLU está realizando estudos em parceria com as
Administrações Regionais para implantação de PAPA ENTULHO (pontos de entrega voluntária –

an gos PEV ou ECOPONTOS) para recebimento de até 1m3 de resíduos da construção civil em
diversas localidades do DF, já está em operação os PAPA ENTULHO em Ceilândia em 03 localidades,
Taguatinga, em Brazlândia 02 localidades, Planaltina, Gama, Guará e Asa Sul.

 

 

Atenciosamente,

 

FABIANA RIBEIRO GUIMARÃES

DIRETORA TÉCNICA

DITEC/SLU

Documento assinado eletronicamente por FABIANA RIBEIRO GUIMARÃES - Matr.0276411-3,
Diretor(a) Técnico(a), em 20/10/2020, às 16:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 48959232 código CRC= D8923F9C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  08, Edi fício Shopping Venâncio, 6º Andar - Ba i rro Setor Comercia l  Sul  - CEP 70333-900 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria de Limpeza Urbana

Despacho - SLU/PRESI/DILUR Brasília-DF, 14 de outubro de 2020.

 

Referência: Ofício Nº 302/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (48912212).

Assunto: Parcelamento de solo em gleba  localizada no Quinhão 16, na Fazenda Taboquinha - Região
Administrativa do Jardim Botânico, RA-XXVII. 

 

 

À PRESI,

Senhor Diretor Presidente,

 

 No que tange a esta DILUR, esclarecemos que:

 

     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 sicas 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 em glebas localizadas no Quinhão 16, na Fazenda Taboquinha - Região
Administra va do Jardim Botânico, RA-XXVII. Por essa razão pode-se afirmar que não haverá impacto
significa vo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e
des nação 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 caracterís cas dos
resíduos e seus quan ta vos, 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
plás cos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos sacos plás cos u lizados para
o acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a NBR 9191:2008.

 



Álvaro Henrique Ferreira dos Santos

Diretora de Limpeza Urbana

 

Documento assinado eletronicamente por ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS -
Matr.0277640-5, Diretor(a) de Limpeza Urbana, em 14/10/2020, às 17:50, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 48969780 código CRC= 8CAB87BE.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

 

 

Ofício Nº 1737/2020 - SLU/PRESI Brasília-DF, 20 de outubro de 2020.

 

 

 

Senhora Coordenadora

 

Em atenção ao O cio Nº 302/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT ( 48912212), o qual
solicita consulta a este SLU/DF quanto à capacidade de atendimento na Fazenda Taboquinha - Região
Administra va do Jardim Botânico, servimo-nos do presente para encaminhar as manifestações das
Diretorias Técnica e de Limpeza Urbana, por meio dos Despachos SLU/PRESI/DITEC (48959232) e 
SLU/PRESI/DILUR (48969780), com as informações concernentes ao pleito.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, pelos
telefones 3213-0164 (Zélia Santana) e 3213-0172 (Alexandro Henriques).

 

Atenciosamente,

 

 

RÔMULO BARBOSA

Diretor-Presidente 

Substituto

 

À Senhora

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos - COINT/ULINF/SUPAR

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH

Brasília/DF

 

Documento assinado eletronicamente por RÔMULO BARBOSA - Matr.0277672-3, Diretor(a)-
Presidente-Substituto(a), em 20/10/2020, às 17:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 49325867 código CRC= 829C1F3E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF

3213-0105
Site: - www.slu.df.gov.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Gerência de Cartografia, Geoprocessamento e Topografia

Núcleo de Análise Fundiária

Despacho - TERRACAP/DICOM/GETOP/NUANF Brasília-DF, 19 de outubro de 2020.

DESPACHO N.º: 1794 / 2020 - NUANF

         

          À GETOP,

 

                    Em atenção ao despacho (49184545) e conforme solicitação O cio Nº
300/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (48910684) em que encaminhamos o arquivo digital das
plantas de situação da poligonal na extensão PDF (48574912), bem como na extensão DWG
(48577006), informa-se que a área denominada "gleba objeto da matrícula
nº 15.820, nº 15.826, nº 26.493, nº 163.271, nº 162.527 do 2º CRI-DF, Fazenda Taboquinha Quinhão
n°16 " , ilustrada no croqui elaborado por este núcleo (49214089), possui a seguinte situação
fundiária:

 

          Parte 1) - Destaque em BRANCO

 

                    Imóvel: TABOQUINHA

                    Situação: IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP

 

          Parte 2) - Destaque em BRANCO

 

                    Imóvel: TABOQUINHA

                    Situação: IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP

 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE SALES E SILVA Matr. 2783-9,
Engenheiro(a), em 19/10/2020, às 16:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CÉSAR VALDENIR TEIXEIRA - Matr.0002442-2, Chefe
do Núcleo de Análise Fundiária, em 19/10/2020, às 16:39, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 49214618 código CRC= 4B456B1E.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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33422402

00390-00006681/2020-15 Doc. SEI/GDF 49214618



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Diretoria de Comercialização

Assessoria da Dicom

 

 

Ofício Nº 622/2020 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM Brasília-DF, 20 de outubro de 2020.

Senhora Coordenadora,

 

Em atenção à demanda dessa Secretaria que solicita informações acerca da  área
denominada "gleba objeto da matrícula nº 15.820, nº 15.826, nº 26.493, nº 163.271,
nº 162.527 do 2º CRI-DF, Fazenda Taboquinha Quinhão n°16 ", conforme O cio Nº 300/2020 -
 SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (48910684), encaminhamos as informações prestadas pelo Núcleo de
Análise Fundiária desta Empresa, conforme Despacho (49214618) e croqui (49214089).

 

Colocamo-nos a disposição para futuros esclarecimentos, caso necessário.

 

Atenciosamente,

 

JÚLIO CÉSAR REIS

Diretor de Comercialização

 

À Senhora
BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora - COINT/ULINF/SUPAR

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

NESTA

Documento assinado eletronicamente por JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS - Matr.0002619-1,
Diretor(a) de Comercialização, em 20/10/2020, às 15:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 49299554 código CRC= 125F9EE3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - BRASILIA/DF - Bairro ASA NORTE - CEP 70620000 - DF

061 33422002
Site: - www.terracap.df.gov.br
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8.4 ANEXO IV – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF ART Obra ou serviço

0720220031736
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
ERICK MARCEL E SILVA VIANA
Título profissional: Engenheiro Ambiental RNP: 0704577208 

Registro: 14884/D-DF
Empresa contratada: PROGEPLAN - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA Registro: 9439-DF
2. Dados do Contrato
Contratante: Inco Empreendimentos Imobiliários S/A CNPJ: 13.510.159/0001-06

SHIS QI 9 Bloco J Número: 113
Bairro: Setor de Habitações
Individuais Sul CEP: 71625-182

Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Parte B Sala 113
E-Mail: lucio@aria.eng.br Fone: (61)34684749
Contrato: Nº PGP037-05 Celebrado em: 03/08/2020 Valor Obra/Serviço R$:

333.320,64
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 01/02/2022 Previsão término: 01/02/2024 Coordenadas Geográficas:

-15.859700118915052,-47.80011054237783
Finalidade: Ambiental Código/Obra pública:
Proprietário: INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CNPJ: 13.510.159/0001-06
E-Mail: lucio@aria.eng.br Fone: (61) 34684749
   

1º Endereço
QUINHÃO 16 DA FAZENDA TABOQUINHA Número: 16
Bairro: RA Jardim Botânico CEP: 71680-365
Complemento: Ribeirão Taboca, DF Cidade: SETOR HABITACIONAL JARDIM

BOTÂNICO - DF
4. Atividade Técnica
Coordenação Quantidade Unidade
    Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental 1,0000 unidade
    Estudo de monitoramento ambiental 1,0000 unidade
    Projeto de controle ambiental 1,0000 unidade
    Projeto de monitoramento ambiental 1,0000 unidade
Execução Quantidade Unidade
    Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental 1,0000 unidade
    Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental identificação e potencialização
de impactos ambientais 1,0000 unidade
    Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental prognóstico ambiental 1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Coordenação e Execução dos: Relatório de Impacto de Vizinhança-RIVI, DSP, PEA, Projeto Básico Ambiental-PBA,
Comp. Ambiental e Florestal, ASV e Licenciamento (LP e LI), do Parcelamento de Solo Urbano Vila dos Bosques com
22 ha..
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  
__________________, ____ de _____________ de _____ 

 Local                                                       Data 
  

__________________________________________________ 
 ERICK MARCEL E SILVA VIANA - CPF: 001.XXX.XXX-31

 
__________________________________________________ 

 Inco Empreendimentos Imobiliários S/A CNPJ:
13.510.159/0001-06

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

 

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 

 Tel: (61) 3961-2800

Valor da ART: R$ 233.94       Registrada em: 22/04/2022       Valor Pago: R$ 233,94       Nosso Número/Baixa: 0122027159



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF ART Obra ou serviço

0720210044739
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
PEDRO FRANARIN ALVES
Título profissional: Engenheiro Ambiental RNP: 0704056992

Registro: 12927/D-DF
Empresa contratada: PROGEPLAN - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA Registro: 9439-DF
2. Dados do Contrato
Contratante: INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CPF/CNPJ:

13.510.159/0001-06

Vila da Mata Número: s/n
Bairro: Setor Habitacional
Jardim Botânico CEP: 71683-195

Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Quinhão nº 16, Forquilha
E-Mail: dener@grupoattos.com.br Fone: (61)21053602
Contrato: Celebrado em: 03/08/2020 Valor Obra/Serviço R$:

333.320,64
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 03/08/2020 Previsão término: 03/01/2022 Coordenadas Geográficas: 15513484,47481027
Finalidade: Ambiental Código/Obra pública:
Proprietário: INCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A CPF/CNPJ: 13.510.159/0001-06
E-Mail: dener@grupoattos.com.br Fone: (61) 21053602
 

1º Endereço
Vila da Mata Número: S/N
Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico CEP: 71683-195
Complemento: Cidade: Brasília - DF
4. Atividade Técnica
Coordenação Quantidade Unidade
    Coordenação de impacto ambiental 1,0000 unidade
    Estudo de controle de qualidade ambiental 1,0000 unidade
    Estudo de estudos ambientais 1,0000 unidade
    Estudo de Relatório de Impacto de Vizinhança Ambiental - RIVA 1,0000 unidade
    Condução de serviço técnico de diagnóstico e caracterização ambiental
diagnóstico ambiental 1,0000 unidade
    Condução de serviço técnico de diagnóstico e caracterização ambiental
identificação e potencialização de impactos ambientais 1,0000 unidade
    Condução de serviço técnico de diagnóstico e caracterização ambiental
prognóstico ambiental 1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Coordenação geral para obtenção da Licença Prévia (Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI e Arqueologia) e
Licença de Instalção (Plano de Controle Ambiental - PCA, Projetos Básicos Ambientais - PBAs, ASV e Compensações)
do parc. de solo urbano Vila dos Bosques (22ha), no Jardim Botânico, DF.
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

__________________, ____ de _____________ de _____
Local                                                       Data

__________________________________________________
PEDRO FRANARIN ALVES - CPF: 968.063.701-87

__________________________________________________
INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A -
CPF/CNPJ: 13.510.159/0001-06

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800

Valor da ART: R$ 233.94       Registrada em: 21/06/2021       Valor Pago: R$ 233,94       Nosso Número/Baixa: 0121040107

Firefox https://art.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao_tos.php?N...

1 of 1 22/06/2021 10:52



RUA QUADRA 14 CONJUNTO 10, 141009

Assinatura do Profissional

verifique a autenticidadeASSINATURAS

Conselho Federal de Biologia
Serviço Público Federal

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

CONTRATADO

Nº:

Nome Registro CRBio: 057794/04-D

Cpf:

E-mail:

Tel:

Endereço

Bairro:Cidade:

CPF/CGC/CNPJ:

CEP:

CONTRATANTE
Nome

Registro

Endereço

BairroCidade

CEP:

 UF:

UF:

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza

Município do Trabalho: BRASÍLIA,

Identificação

Município da sede: BRASÍLIA,

Forma de participação: EQUIPE Perfil da equipe: BIÓLOGO; ENGENHEIRO AMBIENTAL; ENGENHEIRO FLORESTAL; GEÓLOGO

Área do Conhecimento: ECOLOGIA Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Valor:  R$ 10.000,00 Total de horas: 80

Início Término

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:           /             / Data:           /             /

Solicitação de baixa por conclusão
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Solicitação de baixa por distrato

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             / Assinatura e Carimbo do ContratanteAssinatura e Carimbo do Contratante

Assinatura do Profissional Assinatura do Profissional

20211000106505

RAFAEL MONTEIRO VIRGILIO DE CARVALHO

727.101.361-04

RAFAELMVC@GMAIL.COM

QUADRA SQS 107 BLOCO H, 107402402

61  81238545

ASA SULBRASÍLIA

DF70.346-080

INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

13.510.159/0001-06

ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)BRASÍLIA

DF71.250-150

Prestação de Serviço - PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISAS E/OU SERVIÇOS

ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIVI) DO PARCELAMENTO DE SOLO URBANO VILA DOS BOSQUES

UF :DF

Descrição sumária da atividade: Coordenação Geral e revisão final do Diagnóstico e Prognóstico dos meios Físico, Biótico e Socioeconômico, além dos
Programas Ambientais (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Programa de Controle dos
Níveis de Ruído; Programa de Monitoramento de Águas Superficiais; Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos; Programa de Monitoramento e
Controle da Supressão Vegetação; Programa de Resgate e Conservação da Flora; Programa de Monitoramento de Fauna; Programa de Afugentamento e
Resgate de Fauna; Programa de Educação Ambiental; Programa de Comunicação Social referentes ao PARCELAMENTO DE SOLO URBANO VILA DOS
BOSQUES  (22 hectares) na Região Administrativa do jardim Botânco.

20/05/2021

UF :DF

Situação: DEFERIDO Data: 17/06/2021

Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF ART Obra ou serviço

0720210042567
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
CIRO COSTA VIEIRA
Título profissional: Geologo RNP: 0715402323 

Registro: 23537/D-DF

2. Dados do Contrato
Contratante: PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA CPF/CNPJ:

11.632.337/0001-38

CA 1 (Centro de Atividades) Número: 448
Bairro: Setor de Habitações
Individuais Norte CEP: 71503-501

Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
E-Mail: pedro@progeplan.com.br Fone: (61)39639195
Contrato: Celebrado em: 01/01/2021 Valor Obra/Serviço R$:

3.500,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 01/01/2021 Previsão término: 01/01/2022 Coordenadas Geográficas: 15513484,

47481027
Finalidade: Ambiental Código/Obra pública:
Proprietário: INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CPF/CNPJ: 13.510.159/0001-06
E-Mail: dener@grupoattos.com.br Fone: (61) 21053602
  

1º Endereço
Vila da Mata Número: s/n
Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico CEP: 71683-195
Complemento: Quinhão nº 16, Forquilha Cidade: Brasília - DF
4. Atividade Técnica
Coordenação Quantidade Unidade
    Coordenação de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental 1,0000 unidade
    Coordenação de diagnóstico e caracterização ambiental prognóstico ambiental 1,0000 unidade
Elaboração Quantidade Unidade
    Estudo de viabilidade ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental
caracterização do meio físico 1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Coordenação Técnica, elaboração do Meio Físico (Diagnóstico e Prognóstico ambientais) e da Qualidade da Água do
Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI do parcelamento de solo urbano Vila dos Bosques (22 hectares), no Jardim
Botânico, DF
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 
 
__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 
 
__________________________________________________ 
CIRO COSTA VIEIRA - CPF: 036.344.411-43 
 
__________________________________________________ 
PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -
CPF/CNPJ: 11.632.337/0001-38

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 
Tel: (61) 3961-2800

Valor da ART: R$ 88.78       Registrada em: 17/06/2021       Valor Pago: R$ 88,78       Nosso Número/Baixa: 0121038195

Brasília 17 setembro 2021



EDIFICIO ST SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA, 327  PAVMTO3

Assinatura do Profissional

verifique a autenticidadeASSINATURAS

Conselho Federal de Biologia
Serviço Público Federal

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

CONTRATADO

Nº:

Nome Registro CRBio: 057259/04-D

Cpf:

E-mail:

Tel:

Endereço

Bairro:Cidade:

CPF/CGC/CNPJ:

CEP:

CONTRATANTE
Nome

Registro

Endereço

BairroCidade

CEP:

 UF:

UF:

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza

Município do Trabalho: BRASÍLIA,

Identificação

Município da sede: BRASÍLIA,

Forma de participação: INDIVIDUAL Perfil da equipe:

Área do Conhecimento: ECOLOGIA Campo de Atuação: OUTROS ECOLOGIA HUMANA

Valor:  R$ 3.500,00 Total de horas: 60

Início Término

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:           /             / Data:           /             /

Solicitação de baixa por conclusão
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Solicitação de baixa por distrato

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             /

Data:           /             / Assinatura e Carimbo do ContratanteAssinatura e Carimbo do Contratante

Assinatura do Profissional Assinatura do Profissional

20211000107252

JONATHAN VIEIRA NOVAIS

006.178.091-00

JNOVAIS@JNOVAIS.COM

CONJUNTO SMSE CONJUNTO 10, 100101

61992490566

SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)BRASÍLIA

DF72.310-210

PROGEPLAN - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - MATRIZ

11.632.337/0001-38

SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTEBRASÍLIA

DF71.503-501

Prestação de Serviço - PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISAS E/OU SERVIÇOS

RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIVI VILA DOS BOSQUES

UF :DF

Descrição sumária da atividade: Elaboração do Meio Socioeconômico (Diagnóstico e Prognóstico ambientais) do Relatório de Impacto de Vizinhança -
RIVI do parcelamento de solo urbano Vila dos Bosques (22 hectares), no Jardim Botânico, DF

01/07/2021

UF :DF

Situação: DEFERIDO Data: 06/07/2021

Conselho Regional de Biologia - 4ª Região

09/07/2021 09/07/2021
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF ART Obra ou serviço

0720210042791
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
WELLINGTON MESQUITA DE CARVALHO
Título profissional: Engenheiro Ambiental RNP: 0705629660 

Registro: 15310/D-DF

2. Dados do Contrato
Contratante: PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA CPF/CNPJ:

11.632.337/0001-38

Rodovia DF-001 km 3 Número: s/n
Bairro: Setor de Habitações
Individuais Sul CEP: 71686-902

Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Fazenda Taboquinha
E-Mail: pedro@progeplan.com.br Fone: (61)39639195
Contrato: PGP037-04 Celebrado em: 31/05/2021 Valor Obra/Serviço R$:

4.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 31/05/2021 Previsão término: 31/08/2021 Coordenadas Geográficas:

15860296616615758,4779843340888851
Finalidade: Ambiental Código/Obra pública:
Proprietário: PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
LTDA CPF/CNPJ: 11.632.337/0001-38
E-Mail: pedro@progeplan.com.br Fone: (61) 39639195
  

1º Endereço
Rodovia DF-001 km 3 Número: s/n
Bairro: Setor de Habitações Individuais Sul CEP: 71686-902
Complemento: Fazenda Taboquinha Cidade: Brasília - DF
4. Atividade Técnica
Elaboração Quantidade Unidade
    Execução de serviço técnico de sistemas, métodos, processos e tecnologia da
cartografia, da cartografia digital matemática e da cartografia digital temática 1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Elaboração de Geoprocessamento do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI do Parcelamento de Solo Urbano
denominados: Vila Bosque (20,64 ha).
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

 
_____________________________

Contratante
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 
 
__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 
 
__________________________________________________ 
WELLINGTON MESQUITA DE CARVALHO - CPF:
719.181.831-04 
 
__________________________________________________ 
PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -
CPF/CNPJ: 11.632.337/0001-38

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 
Tel: (61) 3961-2800

Valor da ART: R$ 88.78       Registrada em: 25/06/2021       Valor Pago: R$ 88,78       Nosso Número/Baixa: 0121038401

WELLINGTON MESQUITA DE 

CARVALHO:71918183104

Digitally signed by WELLINGTON MESQUITA DE CARVALHO:71918183104 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=29207334000112, ou=Presencial, 

ou=Certificado PF A3, cn=WELLINGTON MESQUITA DE CARVALHO:71918183104 

Date: 2021.09.17 16:59:59 -03'00'
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11.632.337/0001-38 

3.500,00 

4. Atividade Técnica 
Coordenação 

Estudo de viabilidade ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental 
caracterização do meio biótico 

Estudo de viabilidade ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental de 
caracterização fitossociológica 
Elaboração 

Estudo de viabilidade ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental 
caracterização do meio biótico 

Estudo de viabilidade ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental de 
caracterização fitossociológica 

Estudo de viabilidade ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental 
prognóstico ambiental 
Execução 

Estudo de viabilidade ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental 
caracterização do meio biótico 

Estudo de viabilidade ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental de 

Quantidade Unidade 

21,0600 

21,0600 

hectare 

hectare 

Quantidade Unidade 

21,0600 

21,0600 

21,0600 

hectare 

hectare 

hectare 

Quantidade Unidade 

caracterização fitossociológica 

21,0600 

21,0600 

hectare 

hectare 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART. 

 

 
 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal 

ART Obra ou serviço 

0720210046453 

 
2. Dados do Contrato 

Contratante: PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA CPF/CNPJ: 

 
CA 1 (Centro de Atividades) Número: 327 

Bairro: Setor de Habitações 
Individuais Norte CEP: 71503-501 

Cidade: Brasília UF: DF Complemento: 
E-Mail: pedro@progeplan.com.br Fone: (61)39639195 

Contrato: S/N Celebrado em: 03/08/2020 Valor Obra/Serviço R$: 

Vinculada a ART: 0720210044739 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado 
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável 

3. Dados da Obra/Serviço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Observações 
Coordenação, elaboração e execução de Inventário Florestal, Diagnóstico do Meio Biótico - Flora, integrante do RIVI 
do parcelamento de solo urbano Vila Bosques, Brasília - DF e respectiva Elaboração de Prognóstico. 

6. Declarações 
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 

7. Entidade de Classe 9. Informações 
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação 

1. Responsável Técnico 
DIEGO MENDES FERREIRA MELO 
Título profissional: Engenheiro Florestal RNP: 0718781058 

Registro: 28313/D-DF 

CREA-DF 

Data de Início: 03/08/2020 Previsão término: 03/01/2022 Coordenadas Geográficas: 
11513484,47481027 

Finalidade: Ambiental Código/Obra pública: 
Proprietário: INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CPF/CNPJ: 13.510.159/0001-06 
E-Mail: dener@grupoattos.com.br Fone: (61) 21053602 

1º Endereço 
  

Vila da Mata  Número: S/N 
Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico CEP: 71683-195  

Complemento: Cidade: Brasília - DF  
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NENHUMA do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea. 
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: 
www.creadf.org.br 

- A guarda da via assinada da ART será 
de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual. 

8. Assinaturas 
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

 BRASÍLIA ,30 de JUNHO de  2021  
Local Data 

DIEGO MENDES FERREIRA MELO - CPF: 047.294.351-09 
 

 
 

PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - 
CPF/CNPJ: 11.632.337/0001-38 

 
www.creadf.org.br 
informacao@creadf.org.br 
Tel: (61) 3961-2800  

Valor da ART: R$ 88.78 Registrada em: 25/06/2021 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Número/Baixa: 0121041495 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: JOSÉ JANDSON CÂNDIDO DE QUEIROZ CPF: 381.896.903-53 Tel: (61) 98111-8012
Data de Registro: 26/02/1993 Registro Nacional: 000A201073 E-mail: jjandson@gmail.com

1.2 Empresa Contratada

Razão Social: ARIA ENGENHARIA S/S LTDA Número CAU: PJ18711-9
CNPJ: 14.435.302/0001-05 Data de registro: 14/05/2012

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10566225I00CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 16/03/2021 Tipologia:

NÃO SE APLICA
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: EQUIPE
Data de Registro: 18/06/2021

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 17/06/2021

2.2 Equipe Técnica

Nome Civil/Social CPF RRT Vinculado
GEANINA PICADO MAYKALL 714.667.201-82

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato

Nº do RRT: SI10566225I00CT001 CPF/CNPJ: 13.510.159/0001-06 Nº Contrato: Data de Início:
05/06/2020

Contratante: INCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A

Valor de Contrato: R$ 371.500,00 Data de Celebração:
05/06/2020

Previsão de Término:
05/12/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 72000000 Nº: SN
Logradouro: FAZENDA TABOQUINHA Complemento:
Bairro: JARDIM BOTÂNICO Cidade: Brasília
UF: DF Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de estudos, projetos de urbanismo e infraestrutura para aprovação de empreendimento que envolve
parcelamento do solo urbano, de uma área total aproximada de 20,7 ha, no Setor Habitacional Jardim Botânico,
constituídas pelas seguintes matrículas: 163.271 | 91.873 | 15.826 | 26.493 | 15.820, do 2º Ofício de Registro de Imóveis do
DF.



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
24/06/2021 às 10:31:32 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 20.7
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: hectare
Grupo: PROJETO Quantidade: 20.7
Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico Unidade: hectare

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de
Registro

Contratante Data de Registro Data de Pagamento

Nº do RRT: SI10566225I00CT001 INICIAL INCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A

16/03/2021 17/06/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista JOSÉ JANDSON CÂNDIDO DE
QUEIROZ, registro CAU nº 000A201073, na data  e hora: 16/03/2021 14:35:08, com o uso de login e de senha.  A
autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via
QRCode. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: GEANINA PICADO MAYKALL CPF: 714.667.201-82 Tel: (61) 99986-3987
Data de Registro: 20/11/2014 Registro Nacional: 00A1035347 E-mail: GPICADOMAYKALL@GMAIL.COM

1.2 Empresa Contratada

Razão Social: ARIA ENGENHARIA S/S LTDA Número CAU: PJ18711-9
CNPJ: 14.435.302/0001-05 Data de registro: 14/05/2012

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10836611I00CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 09/06/2021 Tipologia:

NÃO SE APLICA
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: EQUIPE
Data de Registro: 18/06/2021

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 17/06/2021

2.2 Equipe Técnica

Nome Civil/Social CPF RRT Vinculado
JOSÉ JANDSON CÂNDIDO DE QUEIROZ 381.896.903-53

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato

Nº do RRT: SI10836611I00CT001 CPF/CNPJ: 13.510.159/0001-06 Nº Contrato: Data de Início:
26/04/2021

Contratante: INCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A

Valor de Contrato: R$ 371.500,00 Data de Celebração:
26/04/2021

Previsão de Término:
05/12/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 72000000 Nº: SN
Logradouro: FAZENDA TABOQUINHA Complemento:
Bairro: JARDIM BOTÂNICO Cidade: BRASÍLIA
UF: DF Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de estudos, projetos de urbanismo e infraestrutura para aprovação de empreendimento que envolve
parcelamento do solo urbano, de uma área total aproximada de 20,7 ha, no setor Habitacional Jardim Botânico,
constituídas pelas seguintes matrículas: 163.271 | 91.873 | 15.826 | 26.493 | 15.820, do 2º Ofício de Registros de Imóveis
do DF.



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
24/06/2021 às 10:55:01 por: siccau, ip 10.128.0.1.

Página 2/2www.caubr.gov.br

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 20.7
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: hectare
Grupo: PROJETO Quantidade: 20.7
Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico Unidade: hectare

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de
Registro

Contratante Data de Registro Data de Pagamento

Nº do RRT: SI10836611I00CT001 INICIAL INCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A

09/06/2021 17/06/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista GEANINA PICADO MAYKALL, registro
CAU nº 00A1035347, na data  e hora: 09/06/2021 15:16:49, com o uso de login e de senha.  A autenticidade deste RRT
pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. 
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Data de Publicação: 30/12/2020 15:52

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 40942-1/2020.0 - P.02 - 201280,68 8244806,19
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 07/12/2020 16:10 Data Recebimento: 08/12/2020 10:00

Resultados Analíticos

Coleta

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

pH de campo 7,23 6,0 a 9,0 1 a 13 SM 4500-H+ B 07/12/2020

Temperatura Ambiente de Campo 27,3 °C - Até 60 SM 2550 B 07/12/2020

Temperatura Amostra de campo 23,5 °C - Até 60 SM 2550 B 07/12/2020

Laboratório Físico Químico

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Cor Verdadeira 22,9 mg/L 75 mg/L 4,0 SM 2120 C 08/12/2020

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 0,2 mg/L 5,0 mg/L 0,2 SM 5210 B 08/12/2020

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 3,0 mg/L - 1,0 SM 5220 D 08/12/2020

Fósforo Total 0,047 mg/L Obs, (b) 0,002 SM 4500 P D 09/12/2020

Nitrato Total 2,40 mg/L 10 mg/L 0,01 SM 4500 NO3- D 09/12/2020

Nitrito Total 0,010 mg/L 1,0 mg/L 0,010 SM 4500 NO-2- B. 09/12/2020

Oxigênio Dissolvido (OD) 6,8 mg/L >5,0 mg/L 1,0 SM 4500 O – B,C 08/12/2020

Sólidos Totais 51,0 mg/L - 4,0 SM 2540 B 12/12/2020

Turbidez 8,64 NTU 100 NTU 0,50 SM 2130 B 08/12/2020

Laboratório Microbiologia

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 1,6 x 10+5 NMP/100 mL Obs, (c) 1,8 SM 9221 B,E 17/12/2020

Coliformes Totais >1,6 x 10+5 NMP/100 mL - 1,8 SM 9221 B 17/12/2020

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.
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Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico
 Unidades de Medida:
 NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;
Obs. (b): Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambientes lênticos.
Obs. (c) : Deve-se avaliar as condições especificas citadas em Legislação; Seção II, Art. 15, II.

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 30/12/2020 15:52

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 40942-1/2020.0 - P.02 - 201280,68 8244806,19
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 07/12/2020 16:10 Data Recebimento: 08/12/2020 10:00

Resultados Analíticos

Laboratório Físico Químico
Análise Resultado LQ Referência Data Análise

Nitrogênio Total 2,53 mg/L 0,60 SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB 09/12/2020

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).

 

Chave de Validação: a7a22a4e4376488787f39c532920abe0
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Data de Publicação: 30/12/2020 15:52

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 40952-1/2020.0 - P.03 - 202194,3 8242221
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 08/12/2020 09:06 Data Recebimento: 09/12/2020 07:50

Resultados Analíticos

Coleta

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

pH de campo 7,12 6,0 a 9,0 1 a 13 SM 4500-H+ B 08/12/2020

Temperatura Ambiente de Campo 31,9 °C - Até 60 SM 2550 B 08/12/2020

Temperatura Amostra de campo 25,6 °C - Até 60 SM 2550 B 08/12/2020

Laboratório Físico Químico

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Cor Verdadeira 63,4 mg/L 75 mg/L 4,0 SM 2120 C 09/12/2020

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 0,3 mg/L 5,0 mg/L 0,2 SM 5210 B 09/12/2020

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 6,0 mg/L - 1,0 SM 5220 D 09/12/2020

Fósforo Total 0,127 mg/L Obs, (b) 0,002 SM 4500 P D 10/12/2020

Nitrato Total 1,01 mg/L 10 mg/L 0,01 SM 4500 NO3- D 10/12/2020

Nitrito Total < 0,010 mg/L 1,0 mg/L 0,010 SM 4500 NO-2- B. 10/12/2020

Oxigênio Dissolvido (OD) 6,9 mg/L >5,0 mg/L 1,0 SM 4500 O – B,C 09/12/2020

Sólidos Totais 140,0 mg/L - 4,0 SM 2540 B 12/12/2020

Turbidez 11,30 NTU 100 NTU 0,50 SM 2130 B 09/12/2020

Laboratório Microbiologia

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 9,2 x 10+3 NMP/100 mL Obs, (c) 1,8 SM 9221 B,E 09/12/2020

Coliformes Totais 9,2 x 10+4 NMP/100 mL - 1,8 SM 9221 B 09/12/2020

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.
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Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico
 Unidades de Medida:
 NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;
Obs. (b): Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambientes lênticos.
Obs. (c) : Deve-se avaliar as condições especificas citadas em Legislação; Seção II, Art. 15, II.

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 30/12/2020 15:52

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 40952-1/2020.0 - P.03 - 202194,3 8242221
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 08/12/2020 09:06 Data Recebimento: 09/12/2020 07:50

Resultados Analíticos

Laboratório Físico Químico
Análise Resultado LQ Referência Data Análise

Nitrogênio Total 1,34 mg/L 0,60 SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB 10/12/2020

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 30/12/2020 15:52

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 40953-1/2020.0 - P.01 - 203110,3 8241492
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 08/12/2020 09:46 Data Recebimento: 09/12/2020 07:50

Resultados Analíticos

Coleta

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

pH de campo 6,86 6,0 a 9,0 1 a 13 SM 4500-H+ B 08/12/2020

Temperatura Ambiente de Campo 31,8 °C - Até 60 SM 2550 B 08/12/2020

Temperatura Amostra de campo 24,5 °C - Até 60 SM 2550 B 08/12/2020

Laboratório Físico Químico

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Cor Verdadeira 38,6 mg/L 75 mg/L 4,0 SM 2120 C 09/12/2020

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 0,4 mg/L 5,0 mg/L 0,2 SM 5210 B 09/12/2020

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 8,0 mg/L - 1,0 SM 5220 D 09/12/2020

Fósforo Total 0,044 mg/L Obs, (b) 0,002 SM 4500 P D 10/12/2020

Nitrato Total 2,30 mg/L 10 mg/L 0,01 SM 4500 NO3- D 10/12/2020

Nitrito Total < 0,010 mg/L 1,0 mg/L 0,010 SM 4500 NO-2- B. 10/12/2020

Oxigênio Dissolvido (OD) 7,6 mg/L >5,0 mg/L 1,0 SM 4500 O – B,C 09/12/2020

Sólidos Totais 50,0 mg/L - 4,0 SM 2540 B 12/12/2020

Turbidez 7,50 NTU 100 NTU 0,50 SM 2130 B 09/12/2020

Laboratório Microbiologia

Análise Resultado CONAMA 357 -
CLASSE II LQ Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 4,9 x 10+2 NMP/100 mL Obs, (c) 1,8 SM 9221 B,E 09/12/2020

Coliformes Totais 7,9 x 10+2 NMP/100 mL - 1,8 SM 9221 B 09/12/2020

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.
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Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico
 Unidades de Medida:
 NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;
 NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;
Obs. (b): Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de
ambientes lênticos.
Obs. (c) : Deve-se avaliar as condições especificas citadas em Legislação; Seção II, Art. 15, II.

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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Data de Publicação: 30/12/2020 15:52

Identificação Conta
Cliente: Progeplan Engenharia Ambiental Ltda CNPJ/CPF: 11.632.337/0001-38

Contato: Rafael Carvalho Telefone: 061 3963-9195

Endereço: SHIN CA 01 Lt.A BL- A Sala 448 Parte A, Centro Comercial Deck Norte - Lago Norte - Brasília - Distrito Federal - CEP: 71503-501 - Brazil

Nº Amostra: 40953-1/2020.0 - P.01 - 203110,3 8241492
Tipo de Amostra: Água Superficial

Data Coleta: 08/12/2020 09:46 Data Recebimento: 09/12/2020 07:50

Resultados Analíticos

Laboratório Físico Químico
Análise Resultado LQ Referência Data Análise

Nitrogênio Total 2,48 mg/L 0,60 SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB 10/12/2020

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 ÁGUAS DOCES CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem
ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa
vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
Conclusão dos Ensaios: 
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, 2017
LD: Limite de detecção do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão).
LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)
Obs: determinações de análises com valores entre LD e LQ, são expressas como '< LQ'.
USP: United States Pharmacopeia,USP 43 NF 38 de 2020.
RT: Em Relatório Técnico

Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente;
A incerteza de medição não foi considerada ao declarar a conformidade dos resultados como regra de decisão.
A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition, 2017, referentes a coletas de amostras de
água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(07), IT05.058(11), IT05.059(10), IT05.060(10), IT05.102(20), IT05.109(12), IT05.117(08), IT05.119(07), IT05.160(07), IT05.177(06)
e IN05.204(02). O Programa de Amostragem é definido segundo instruções da IN05.204(02).
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