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1 INTRODUÇÃO 

A Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda., por meio do Contrato nº. 66/2014 – 

CDCON/ACJUR/TERRACAP firmado com a Agência de Desenvolvimento do Distrito 

Federal - TERRACAP, foi contratada para a elaboração do Relatório de Impacto de 

Vizinhança - RIVI do empreendimento denominado SCIA - Setor Complementar de Indústria 

e Abastecimento – Quadra 16, localizado na Região Administrativa do SCIA – RA XXV. A 

contratação se faz necessária em atendimento à exigência do processo de licenciamento 

ambiental do setor nº. 391.000368/2010. 

O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 

Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), que configura uma obrigação legal prévia à 

instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou 

degradadora do meio ambiente e possui como uma de suas mais expressivas 

características a participação social na tomada de decisão. 

As principais diretrizes para execução do licenciamento ambiental estão expressas na Lei 

Federal nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e nas Resoluções do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - Conama nº 001/1986 e nº 237/1997. Além da Lei Distrital nº 

41/1989 (Política Ambiental do Distrito Federal) que define: 

Art. 15. É obrigatória a realização de estudo prévio de impacto ambiental 
para construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação 
de empreendimentos ou atividades potencialmente causadores de 
significativa degradação ao meio ambiente. 

§ 1º São considerados empreendimentos ou atividades potencialmente 
causadores de significativa degradação ao meio ambiente, além dos 
previstos na legislação: 

I – criação ou transformação de núcleos rurais, colônias agrícolas, projetos 
de assentamentos dirigidos, combinados agrourbanos, núcleos hortícolas 
suburbanos e projetos integrados de colônias; 

II – projetos de parcelamento do solo; 

III – outros projetos de ocupação ou transformação de uso do solo, a critério 
da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. 

[...] 

§ 3º O estudo prévio de impacto ambiental será realizado por equipe 
multidisciplinar habilitada, não dependente direta nem indiretamente do 
proponente do projeto, que será responsável técnica pelos resultados 
apresentados. 

A elaboração dos estudos ambientais também é exigida na Lei Distrital nº 1869, de 21 de 

janeiro de 1998, que dispõe sobre os instrumentos de avaliação de impacto ambiental no 

Distrito Federal: 
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Art. 2º A exigência de elaboração de instrumento específico será decidida 
pelo órgão ambiental do Distrito Federal, de acordo com as características 
de cada caso, respeitada a legislação vigente. 

E ainda no Art. 4º: 

Art. 4º O relatório de impacto de vizinhança – RIVI será exigido em 
empreendimentos de iniciativa pública ou privada, com impactos ambientais 
localizados nas zonas urbanas e de expansão urbana do Distrito Federal ou 
nas áreas onde seja permitido o uso urbano. 

§ 1º A critério do órgão ambiental, o RIVI poderá ser exigido em 
empreendimentos com características urbanas localizados em zonas rurais 
do Distrito Federal. 

§ 2º O RIVI será elaborado por, no mínimo, dois profissionais cadastrados 
na Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC. 

§ 3º A exigência de elaboração do RIVI será manifestada pela SEMATEC 
quando do requerimento pelo interessado do licenciamento ambiental do 
empreendimento. 

§ 4º O RIVI conterá, no mínimo, o seguinte: 

I – localização e acessos gerais; 

II – atividades previstas; 

III – áreas, dimensões e volumetria; 

IV – mapeamento e capacidade de atendimento das redes de água pluvial, 
água, esgoto e energia; 

V – levantamento dos usos e volumetria dos imóveis e construções 
existentes nas quadras limítrofes ao local onde será instalado o 
empreendimento; 

VI – sistema viário existente e capacidade de absorção da demanda gerada 
pelo empreendimento; 

VII – capacidade do transporte público de absorver o aumento da demanda; 

VIII – produção e nível de ruído, calor e vibração; 

IX – produção e volume de partículas em suspensão e gases gerados pelo 
empreendimento; 

X – produção e destino final do lixo gerado pelo empreendimento; 

XI – desmatamentos necessários e formas de recuperação da área 
degradada; 

XII – medidas mitigadoras necessárias para minimizar os impactos 
negativos. 

§ 5º Se houver necessidade, em razão de características especiais do 
empreendimento, atividade ou projeto em análise, o órgão ambiental do 
Distrito Federal poderá exigir que o RIVI aborde aspectos específicos. 

Considerando a legislação atual e o tamanho da área do empreendimento em questão, 

cerca de 10,3826ha, foi exigida a elaboração do presente Relatório de Impacto de 

Vizinhança – RIVI, que teve como documento norteador o Termo de Referência emitido pelo 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal/Brasília Ambiental – 

IBRAM. 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA RESPONSÁVEL 
PELO ESTUDO AMBIENTAL 

2.1 NÚMERO DO PROCESSO RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

391.000368/2010 

2.2 EMPREENDEDOR 

Razão Social: TERRACAP - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal 

CNPJ: 00.359.877/0001-73 

Endereço: SAM - Bloco F, Edifício Sede TERRACAP, Asa Norte, Brasília-DF 

CEP: 70.620-000 

Telefone: 61-3342-1840 

2.3 EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL 

Razão Social: Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda 

CNPJ: 04.657.860/0001-53 

Inscrição Estadual: 07426091/001-90 

Nome: Geo Lógica 

Telefone: 61-3327-1777 

Endereço: SRTVN Q 701 LT C Centro Empresarial Norte, Bloco A Terreo Sala 100 

CEP: 70.719-200 

E-mail: geologica@geologicadf.com.br 

Representante Legal: Cristiano Simas Goulart 

2.4 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

Vide Volume II – Anexos. 

3 

 



 

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

3.1 NOME DO EMPREENDIMENTO 

Quadra 16 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA. 

3.2 ATIVIDADES PREVISTAS 

O projeto foi elaborado com a finalidade de suprir a demanda existente de mais lotes para 

instalação de comércio e indústrias não poluentes na região, mantendo o perfil de uso já 

existente no setor. Assim, foram criados 110 lotes, de uso Comercial/ Industrial, Coletivo e 

de Equipamento Público Comunitário - EPC, sendo que os EPC já foram destinados à 

atividade de Tribunal e Escola Técnica, conforme MDE- 022/2012. 

3.3 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O empreendimento localiza-se na 4ª Etapa do parcelamento do Setor Complementar de 

Indústria e Abastecimento - SCIA, situado na RA XXV. O Mapa 01 – Mapa de Localização, 

constante no Volume II – Anexos - Mapas, apresenta a localização do empreendimento em 

relação às Regiões Administrativas do Distrito Federal, utilizando-se o Datum Horizontal 

Sirgas 2000, Zona 23 Sul, Projeção Universal Tranversa de Mercator – UTM. 

Limita-se ao norte com o Parque Nacional de Brasília – PNB, ao sul, com a via férrea da 

Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA e com a RA XXIV do SAI, a leste com o Setor 

Militar Complementar e com o Parque Ferroviário de Brasília e, a oeste, a área se limita com 

as Quadras 14 e 15 do SCIA. 

O SCIA está localizado em posição estratégica, à margem da Estrada Parque Ceilândia, 

também denominada de DF-095 - Via Estrutural. A localização da área, junto a esse 

importante corredor de transporte do Distrito Federal, garante fácil acesso ao 

empreendimento. 
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Figura 1 – Localização da Quadra 16 do SCIA. 

 

A poligonal de estudo do empreendimento apresenta trinta vértices, sob as seguintes 

coordenadas UTM, localizadas na zona/faixa 23L (Datum SIRGAS 2000) (Figura 2 e Tabela 

1). 
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Figura 2 - Poligonal de estudo com vértices. 

 

Tabela 1 - Vértices da poligonal do empreendimento. 

Vértice X Y 
V1 181840,32 8252028,05 
V2 182210,58 8251627,90 
V3 182212,06 8251593,28 
V4 182189,76 8251593,73 
V5 182167,45 8251593,42 
V6 182145,17 8251592,36 
V7 182122,94 8251590,54 
V8 182100,78 8251587,96 
V9 182078,73 8251584,63 
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Vértice X Y 
V10 182056,80 8251580,55 
V11 182035,02 8251575,73 
V12 182013,41 8251570,18 
V13 181994,53 8251564,70 
V14 181975,81 8251558,66 
V15 181957,30 8251552,05 
V16 181938,98 8251544,88 
V17 181920,90 8251537,16 
V18 181856,66 8251510,27 
V19 181848,07 8251599,75 
V20 181843,16 8251650,93 
V21 181842,10 8251658,65 
V22 181840,41 8251666,26 
V23 181838,09 8251673,71 
V24 181835,18 8251680,94 
V25 181831,68 8251687,91 
V26 181827,62 8251694,57 
V27 181823,03 8251700,88 
V28 181817,94 8251706,78 
V29 181795,80 8251730,43 
V30 181816,32 8251867,56 

 

Hidrograficamente, o empreendimento está localizado na sub-bacia do Riacho Fundo, que 

por sua vez está inserida na Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá e na Região Hidrográfica 

do Rio Paraná (Figura 3). 
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Figura 3 – Localização na Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá e na Sub-bacia do Riacho Fundo. 

 

3.4 TITULARIDADE E USO DA ÁREA 

De acordo com o NUANF/TERRACAP (despacho 1803/2014-NUANF), a área objeto de 

estudo localiza-se no imóvel Bananal, desmembrado do Município de Planaltina – GO, em 

TERRAS DESAPROPRIADAS, incorporado ao patrimônio da Companhia Imobiliária de 

Brasília – TERRACAP, transcrita no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito 

Federal, à fl. 77, do livro nº 3, sob o nº de ordem 94. 
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3.5 QUADRO DE ÁREAS 

A poligonal da Quadra 16 do SCIA possui área total 103.826,51m2 ou 10,3826ha destinados 

aos usos Coletivo, Comercial e Industrial/Comercial e Equipamentos Públicos Comunitários 

– EPC. Dois usos estão definidos para os Equipamentos Públicos Comunitários, Escola 

Técnica e Tribunal (Tabela 2). Cabe ressaltar que a Escola Técnica já se encontra em 

construção. 

 

Tabela 2 - Quadro Síntese dos Equipamentos Públicos Comunitários. 

   QUADRO SÍNTESE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

ITEM ENDEREÇO ÁREA (m²) USOS 

1 SCIA, quadra 16, Área Especial 01 25.054,78 Escola Técnica 

2 SCIA, quadra 16, Área Especial 04 5.417,69 Tribunal 

Total 
 

30.472,47 
  

As Unidades Imobiliárias estão distribuídas em 56,52% da área. O Sistema de Circulação 

abrange 42,40% da área. E, por fim, os Espaços Livres de Uso Público – ELUPs 

representam 1,08% (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Quadro Síntese das Unidades Imobiliárias e das Áreas Públicas. 

   QUADRO SÍNTESE DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS E DAS ÁREAS PÚBLICAS 

DESTINAÇÃO LOTES ÁREA  ÁREA 
unidades m² % 

1- UNIDADES IMOBILIÁRIAS 
a. Uso Industrial e/ou Comercial 110 21.965,46 21,16% 
b. Coletivo 1 949,61 0,91% 
c. Comercial 1 5.297,27 5,10% 
d. EPC 2 30.472,47 29,35% 

Subtotal 114 58.684,81 56,52% 
2- SISTEMA DE CIRCULAÇÃO 44.019,70 42,40% 
3- ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO 1.122,00 1,08% 

Total 103.826,51 100 
ÁREA PÚBLICA (Lei nº 6.766/79) (*)                              (1d+2+3)  75.614,17 72,83% 
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Permeabilidade 

O terreno apresenta uma área non aedificandi devido à presença de rede de distribuição de 

energia elétrica de alta tensão. Devido o impedimento de edificar nessa área, a mesma foi 

aproveitada para inserir os espaços verdes, bem como os estacionamentos públicos. 

Os espaços verdes, assim como os estacionamentos de toda a quadra serão arborizados e 

sempre que possível, serão utilizados pavimentos que venham a garantir a permeabilidade 

do solo.  

Além da permeabilidade oferecida nas áreas verdes, a proposta urbanística determina 

dentro do limite dos lotes especiais uma taxa de permeabilidade de 20% (vinte porcento) da 

área do lote. 

Assim, computando a área destinada a ELUP – espaços verdes (1.122,00m²) e as áreas 

permeáveis dentro das Áreas Especiais (7.343,87m²), a poligonal de estudo oferece 

8.465,87m² de área permeável, que é proporcional a 8,15% da gleba.  

Outro fator que agregaria esse percentual seria a utilização de materiais e/ou vazios 

preenchidos com grama nas faixas de afastamento obrigatório, que permitam a infiltração 

das águas pluviais. 

Taxa de Ocupação 

Conforme NGB-22/12, a taxa de ocupação para as unidades imobiliárias do parcelamento 

foram determinadas em 80% (porcento) da área do lote para os lotes comerciais e/ou 

industriais, 70% (Setenta porcento) da área do lote para as Áreas Especiais 02, 03 e 04 e 

65% (Sessenta e cinco porcento) da área do lote para Área Especial 01. 

Coeficiente de Aproveitamento 

Os coeficientes de aproveitamento, índice que multiplicado pela área do lote resulta na área 

máxima de construção permitida, são estabelecidas por meio da NGB-022/12. Para os lotes 

comerciais e/ou industriais o índice definido é de 2,0 (dois) e para as Áreas Especiais o 

índice será de 1,8 (um vírgula oito). 

 

3.6 JUSTIFICATIVA DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Apresenta-se no presente item a justificativa da localização do empreendimento, do ponto 

de vista urbanístico e ambiental, tendo em vista os aspectos físicos, bióticos e 

socioeconômicos. 
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Do ponto de vista urbanístico, a principal justificativa da localização do empreendimento 

deve-se à demanda existente de mais lotes para instalação de comércio e indústrias não 

poluentes na região, mantendo o perfil de uso já existente no setor. 

Do ponto de vista ambiental, o parcelamento racional de áreas urbanas, elaborado com 

base em critérios técnicos, em condicionantes ambientais e na legislação vigente, traz a 

possibilidade de controle do uso e ocupação do solo e do ordenamento territorial, o que, ao 

contrário do que ocorre em diversas áreas ocupadas de forma irregular, tem um reflexo 

positivo para o meio ambiente e para sociedade como um todo.  

A legalidade do processo de implantação do empreendimento ajustará a situação existente 

aos padrões satisfatórios do ponto de vista urbano e ambiental, o que qualifica o 

parcelamento em amplo aspecto, a partir do acesso à infraestrutura, do acesso da 

população aos equipamentos e serviços públicos e privados, do ordenamento do sistema 

viário e da mobilidade urbana, e da valorização imobiliária. 

O projeto foi elaborado com a finalidade de suprir a demanda existente de mais lotes para 

instalação de comércio e indústrias não poluentes na região, mantendo o perfil de uso já 

existente no setor. Por se tratar de um empreendimento com características comerciais e 

industriais, a definição da população flutuante a ser beneficiada considera a delimitação de 

toda área de influencia indireta proposta para o meio antrópico. Dessa forma, segundo os 

dados da PDAD 2013, a população urbana estimada no SCIA é de 35.801, sendo esta 

estimativa apresentada como beneficiados diretamente com o empreendimento. 

Ao considerar as informações do PDAD (2013) estima-se um total de 9.071 domicílios 

urbanos na região SCIA-Estrutural. O mesmo estudo apresenta o número médio de 

moradores por domicilio urbano de 3,39. Dessa forma, podemos considerar que a população 

fixa a ser beneficiada está estimada em 30.750 habitantes. 

Com a consolidação das atividades propostas, os fatores de produção e consumo tendem a 

favorecer o processo ramificador da economia local, e por extensão, da região. Dessa 

forma, os benefícios estão diretamente ligados à geração de emprego e produção de bens e 

prestação de serviços. 

 

3.7 HISTÓRICO DO USO E/OU OCUPAÇÃO DA ÁREA 

O SCIA é uma Região Administrativa do Distrito Federal – RA XXV que compreende a 

Cidade do Automóvel (área restrita para comércio de carros) e a “Vila Estrutural”. A 

formação da “Invasão da Estrutural” tem sua origem em uma invasão de catadores de lixo 

próxima ao aterro controlado de resíduos sólidos, existente há décadas naquela localidade. 
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Pessoas eram atraídas para o lixão em busca de meios de sobrevivência e, nessa busca, 

foram ali instalando seus barracos para moradia.  

Em 1989, foi criado o SCIA em frente à “Invasão da Estrutural”, época em que se previa a 

remoção da invasão para outro local. Tentativas foram realizadas neste sentido, mas sem 

sucesso. A conhecida invasão ampliou-se e mais tarde foi transformada em “Vila Estrutural”. 

Entre 1994/1995, a TERRACAP elaborou o projeto de parcelamento para o SCIA atendendo 

aos dispositivos urbanísticos e ambientais pertinentes. Entretanto, a aprovação e 

implantação do referido projeto ficaram prejudicadas devido à ocupação irregular da Vila 

Estrutural, hoje regularizada e registrada em cartório. 

No entanto, a TERRACAP buscou através do Projeto URB/MDE 116/94, URB 29/99 e URB 

92/00, solucionar em parte o impasse criado, a fim de atender à demanda crescente de 

áreas para tais atividades, retirando do parcelamento total, anteriormente projetado, a faixa 

menos comprometida com a ocupação irregular da terra, passando a considerar este trecho 

como a 1ª, 2ª e 3ª Etapa de Implantação do SCIA, atualmente já aprovadas e registradas. 

Em janeiro de 2004, a Lei nº 3.315 transformou o SCIA na RA XXV e a “Vila Estrutural” na 

sua sede urbana. 

Dando prosseguimento ao processo de ocupação da área, está sendo elaborado pela 

TERRACAP o Projeto de Urbanismo para definir o parcelamento da 4ª Etapa de 

Implantação do SCIA, Quadra 16. 

Especificamente em relação à Quadra 16, a imagem mais remota disponível no software 

Google Earth indica que, no ano 2002, já havia edificação erguida além de sinais de 

movimento de terra. Atualmente esta edificação não se encontra mais erguida no local 

(Figura 4). 

Imagem mais atualizada, ano 2014, evidencia construção já iniciada na área da Quadra 16, 

o Campus definitivo da Estrutural – Instituto Federal de Brasília - IFB (Figura 5, Figura 6 e 

Figura 7). Além disso, a empresa Caenge possui um lote na Quadra 14 que se ramifica para 

a Quadra 16, o qual é utilizado para depósito de máquinas e materiais de construção (Figura 

8, Figura 9 e Figura 10). 
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Figura 4 – Imagem extraída do Google Earth. Ano 2002. Fonte: Google Earth. 

 

  

Figura 5 – Imagem extraída do Google Earth. Ano 2014. Fonte: Google Earth. 
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Figura 6 – Construção do Campus da Estrutural do Instituto Federal de Brasília na Quadra 16. 

 

 

Figura 7 – Idem anterior. 
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Figura 8 – Entrada do lote da Caenge na Quadra 14. 

 

 

Figura 9 – Depósito de equipamentos e restos de construção da Caenge na Quadra 16. 
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Figura 10 – Idem anterior. 

 

 

 

3.8 COMPATIBILIDADE DO PROJETO 

3.8.1 PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL – PDOT 

O Plano Diretor é o instrumento obrigatório para o município intervir, visando à execução da 

política urbana, como meio de garantir que a propriedade urbana tenha uma função social. 

Estabelece como normas imperativas, aos particulares e agentes privados, as metas e 

diretrizes da política urbana, os critérios para verificar se a propriedade atende sua função 

social, as normas condicionadoras do exercício desse direito, a fim de alcançar os objetivos 

da política urbana: garantir as condições dignas de vida urbana, o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e o cumprimento da função social da propriedade. 

É incumbência do Plano Diretor a definição dos critérios para a utilização dos instrumentos 

estabelecidos no Estatuto da Cidade, tais como a outorga onerosa do direito de construir, as 

operações urbanas consorciadas, o direito de preempção, a transferência do direito de 

construir e as Zonas Especiais de Interesse Social. 
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A Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, aprovou a revisão do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), sendo que a Lei Complementar nº 854, 

de 15 de outubro de 2012, atualizou o PDOT de 2009.  

O PDOT é o documento legal, reconhecido como instrumento básico, utilizado pelo Poder 

Executivo do Distrito Federal para implementar a política territorial, servindo de base para 

orientação aos agentes públicos e privados que atuam na gestão das cidades e do território 

do Distrito Federal.  

As diretrizes da urbanização, do uso e da ocupação do solo para o Distrito Federal (Art. 37) 

são: 

I – o estabelecimento de áreas urbanizadas mais compactas no território;  

II – a urbanização estruturada ao longo das principais infraestruturas de 
conexão, com o aumento das densidades demográficas ao longo da rede 
viária estrutural;  

III – a expansão do solo urbano em continuidade com os núcleos urbanos 
existentes e na transição com as áreas rurais que sofrem pressão urbana, 
observada a capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do 
território;  

IV – evitar a segregação de usos, promovendo-se a sua flexibilização, de 
modo a reduzir os deslocamentos e equilibrar a distribuição dos locais de 
emprego e trabalho no Distrito Federal;  

V – promover a integração dos parcelamentos residenciais distribuídos de 
forma dispersa e fragmentada no território entre si e com os núcleos 
urbanos consolidados vizinhos;  

VI – estimular a ocupação dos vazios residuais das áreas urbanizadas 
dotadas de serviços, infraestrutura e equipamentos, preferencialmente à 
criação de novas áreas urbanas, de forma a otimizar a capacidade da 
infraestrutura instalada e reduzir os custos de urbanização, observadas as 
condicionantes ambientais do território;  

VII – propor e admitir novas formas de urbanização;  

VIII – possibilitar a ocorrência de tipologias arquitetônicas diferenciadas e 
facilitar a adaptação das edificações para novos usos;  

IX – reduzir progressivamente o déficit social urbano representado pela 
carência de infraestrutura urbana, de serviços sociais e de moradia, por 
meio de investimentos e da aplicação dos instrumentos jurídicos, tributários 
e financeiros previstos nesta Lei Complementar.  

O parágrafo único do referido artigo expressa que somente será permitida a ocupação de 

áreas que não possuam restrições ambientais, observada a legislação específica para 

licenciamento ambiental.  

O PDOT instituiu o Macrozoneamento do Distrito Federal, com a divisão do território, de 

acordo com as vocações intrínsecas à área, nas seguintes zonas: Macrozona Urbana, 

Macrozona Rural e Macrozona de Proteção Integral. 

A Macrozona Urbana divide-se em: 
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I - Zona Urbana do Conjunto Tombado;  

II – Zona Urbana de Uso Controlado I;  

III – Zona Urbana de Uso Controlado II;  

IV – Zona Urbana Consolidada;  

V – Zona Urbana de Expansão e Qualificação;  

VI – Zona de Contenção Urbana (inconstitucional segundo a ADIN nº 2009.00.2.017552-9) 

(modificada pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012). 

A área do empreendimento está inserida na Macrozona Urbana em 2 (duas) zonas do 

PDOT, a saber: Zona Urbana Consolidada - ZUC-3 (engloba apenas a porção sul da área, 

com densidade de ocupação média entre 50 e 150 hab/ha) e Zona Urbana de Uso 

Controlado II - ZUUC II – 9 (engloba o restante da área com densidade de ocupação baixa 

entre 15 e 50 hab/ha). O Mapa 03 – Mapa de Zoneamento do PDOT/2012, constante no 

Volume II – Anexos - Mapas, apresenta a localização do empreendimento em relação ao 

PDOT. 
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Figura 11 – Zoneamento do PDOT e Densidade Demográfica. 

 

A Zona Urbana de Uso Controlado II é composta por áreas destinadas ao uso 

predominantemente habitacional, compatibilizando o uso urbano com a conservação dos 

recursos naturais por meio de recuperação ambiental e proteção de recursos hídricos. 

A Zona Urbana Consolidada é composta predominantemente por áreas urbanizadas ou em 

processo de urbanização, servidas de infraestrutura e equipamentos comunitários. 

Cabe ressaltar que as áreas limítrofes à Quadra 16, são classificadas segundo o PDOT 

como áreas econômicas, para a qual define: 

"Art. 34. As Áreas Econômicas são áreas onde será incentivada a instalação 
de atividades geradoras de trabalho e renda por meio de programas 
governamentais de desenvolvimento econômico, com o objetivo de oferta 
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de empregos, de qualificação urbana, de articulação institucional e de 
formação de parcerias público-privadas”. 

Assim, a tipologia e uso das áreas limítrofes devem ser levadas em consideração na 

implantação da área de estudo. 

3.8.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

3.8.2.1 Resolução CONAMA nº 428/2010 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece novos critérios para 

autorização de licenciamento ambiental no entorno de Unidades de Conservação - UC. Esta 

Resolução tem como caput o seguinte texto: 

“Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do 
órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de 
que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, bem 
como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no 
caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-
RIMA e dá outras providências”. 

Na prática, a aplicação da Resolução Conama nº 428/ 2010 reduz a área do entorno das 

unidades de conservação que não tem sua zona de amortecimento – ZA legalmente 

instituída, onde o licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores deveria ser 

autorizado pelo órgão gestor da UC. A área no entorno das UC com esta prerrogativa, 

anteriormente estabelecida em 10 km pela Resolução Conama nº 13/1990, passa a ser de 2 

km para empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA, a exemplo da Quadra 16, onde o órão 

ambiental exigiu a elaboração de um Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI. No caso de 

UC que já tenham sua zona de amortecimento legalmente instituída, a obrigatoriedade de 

autorização do órgão gestor dar-se-á, caso o empreendimento venha a causar impactos 

ambientais na própria unidade ou em sua ZA. Cabe ressaltar ainda que, a Resolução 

Conama nº 428/2010 desobriga esta autorização para empreendimentos localizados no 

entorno das unidades de conservação das categorias Área de Proteção Ambiental - APA e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, pelos respectivos órgãos gestores. 

A porção norte da Quadra 16 do SCIA está inserida na Área de Proteção Ambiental - APA 

do Planalto Central. As Unidades de Conservação (exceto as APAs e RPPNs) em 

interferência com o raio de 2 km do empreendimento são a Reserva Biológica – Rebio do 

Guará e o Parque Nacional de Brasília (Figura 12). 
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Figura 12 – Zoneamento Ambiental - Raio de 2 km. 

 

3.8.2.2 APA do Planalto Central 

A Área de Proteção Ambiental do Planalto Central (APA do Planalto Central) foi criada por 

meio do Decreto s/nº, de 10 de Janeiro de 2010, com uma área de aproximadamente 

502.000 hectares, e com a finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos 

hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e 

protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. 

A APA do Planalto Central ocupa cerca de 80% do território do DF e ainda envolve parte de 

dois municípios de Goiás (Padre Bernardo e Planaltina), localizados ao norte da UC, na 

divisa com o DF. 
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Com o Decreto s/nº, de 29 de abril de 2009, a prerrogativa de licenciamento de 

empreendimentos localizados na APA do Planalto Central é transferida para o órgão 

ambiental local, no caso do DF, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 

Distrito Federal - Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). 

No entanto, cabe ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a 

supervisão e administração da APA do Planalto Central, devendo ser consultado quanto aos 

empreendimentos localizados nesta Unidade de Conservação. 

3.8.2.3 Rebio do Guará 

A Rebio do Guará está localizada na nascente do Córrego de mesmo nome, entre a região 

administrativa do Guará (RA - X) e o Sia (RA – XXIX). A área protegida é dividida em duas 

subáreas cortadas pela DF-085 - Estrada Parque Taguatinga (EPTG), que separa a parte 

sul da norte.  

Foi criada inicialmente como Reserva Ecológica, pelo Decreto n.º 11.262, de 12 de setembro 

de 1988, abrangendo parte das cabeceiras do córrego de mesmo nome. Para se adequar ao 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. (Lei Federal n° 9.985, 

de 18 de julho de 2000) e ao Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – 

SDUC (Lei Complementar 827, de 22 de julho de 2010), posteriormente a sua criação, a 

área protegida foi recategorizada como Rebio, pelo Decreto nº 29.703, de 17 de novembro 

de 2008, garantindo maior efetividade na proteção desta unidade. 

A Rebio tem como objetivo a preservação integral da biota e dos demais atributos naturais 

existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, 

excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de 

manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e 

os processos ecológicos naturais. 

3.8.2.4 Parque Nacional de Brasília 

Criado pelo Decreto Federal n.º 241, em 29 de novembro de 1961, com cerca de 30 mil 

hectares, o Parque Nacional de Brasília teve seus limites redefinidos pela Lei Federal nº 

11.285, de 08 de março de 2006 e atualmente possui uma área de 42.389,01 hectares. 

A história de criação do Parque Nacional de Brasília se relaciona diretamente com a da 

construção de Brasília, constituindo-se em um parque urbano de visitação expressiva ao 

longo do ano. A Unidade de Conservação surgiu da necessidade de se proteger os rios 

fornecedores de água potável à Capital Federal e de manter a vegetação em estado natural. 

22 

 



 
Os objetivos que levaram as autoridades da época a instituí-lo foram o parque contribuir 

para o equilíbrio das condições climáticas e evitar a erosão dos solos no Distrito Federal. 

O Parque tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico. O Parque abrange as regiões 

administrativas de Brasília-DF, Sobradinho- DF e Brazlândia-DF e o município goiano de 

Padre Bernardo. 

Além disso, o parque protege ecossistemas típicos do Cerrado do Planalto Central e abriga 

as bacias dos córregos formadores da represa Santa Maria, que é responsável pelo 

fornecimento de 25% da água potável que abastece a Capital Federal. 

3.9 CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS/EMPRESAS DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

No processo de licenciamento de empreendimentos em áreas urbanas exige-se a realização 

de consultas às concessionárias/empresas de serviços públicos. 

O objetivo é avaliar as possíveis interferências do empreendimento proposto em relação à 

infraestrutura existente. Além disso, considera-se também a capacidade de atendimento 

pelas concessionárias/empresas da nova demanda pelos serviços, a fim de orientar as 

alternativas técnicas de infraestrutura. 

Neste capítulo, serão apresentadas as consultas realizadas e os respectivos resultados 

obtidos. Cabe salientar, que as recomendações e exigências relacionadas ao projeto serão 

integralmente consideradas no estudo. 

O Quadro 1 apresenta a relação das instituições consultadas e uma síntese das respostas 

obtidas (Volume II - Anexos - Cartas Consultas e Respostas). 
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Quadro 1 - Cartas Consultas e Respostas. 

INSTITUIÇÃO 
DOCUMENTO 
CONSULTA 

DATA 
PROTOCOLO 

DOCUMENTO 
RESPOSTA 

DATA 
RESPOSTA CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES/INTERFERÊNCIAS 

CEB Distribuição S.A. Ofício nº 380 09/10/2014 Carta nº 
140/2014-SPP 

24/11/2014 A CEB informa que possui condições técnicas para fornecer 
energia elétrica à área em referência. Os detalhes do 
atendimento deverão ser definidos por meio de um estudo 
técnico, que será elaborado após a formalização de pedido 
por parte do interessado. 
Com relação às interferências de rede, a CEB informa que 
existem trechos de rede de distribuição na poligonal indicada. 
Havendo interesse na eliminação das interferências 
sinalizadas, torna-se necessário formalizar a solicitação de 
orçamento junto a CEB. 
Existe também interferência com a faixa de segurança das 
Linhas de Distribuição em 138 Kv Brasília Norte x Brasília Sul 
(3circuitos) e Brasília Norte x Samambaia. Não existe espaço 
para remanejamento do trecho das referidas linhas, haja vista 
a existência de projeto do DER para alargamento da via 
principal e implantação de vias marginais. 
A CEB destaca a necessidade do atendimento às distâncias 
mínimas de segurança entre edificações e redes elétricas (no 
caso das redes de média tensão, a distância mínima é de 1,5 
m entre o condutor de energia elétrica e a edificação, e a 
faixa de segurança das linhas de 138 Kv é de 12 m partindo 
do eixo das linhas). Destaca também a necessidade de 
observância de espaços suficientes que permitam a 
implantação das redes em obediência à Lei de Acessibilidade. 
Tanto a Norma NBR 5422 quanto a NTD 4.36 (condições 
mínimas de projetos para implantação de loteamentos onde 
existem uma ou mais Linhas de Distribuição) deverão ser 
respeitadas para implantação do loteamento em questão. 
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INSTITUIÇÃO 
DOCUMENTO 
CONSULTA 

DATA 
PROTOCOLO 

DOCUMENTO 
RESPOSTA 

DATA 
RESPOSTA CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES/INTERFERÊNCIAS 

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Distrito Federal – 
DER/DF 
 

Ofício nº 381 09/10/2014 Ofício nº 
170/2014 

13/11/2014 Em resposta, o DER-DF informa que o interessado, no caso, 
a TERRACAP, deverá apresentar o Estudo de Polo Gerador 
de Tráfego – Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) para 
manifestação por parte da Superintendência de Trânsito – 
SUTRAN do DER/DF acerca da aprovação e parecer quanto 
aos impactos no trânsito, conforme procedimentos do 
DER/DF, para a análise de impactos na circulação viária 
devido à implantação de Polos Atrativos de Trânsito. 
Ainda, foi solicitado pelo DER/DF o encaminhamento do RIT 
também ao DETRAN/DF para anuência concernente às vias 
sob sua circunscrição. 

Diretoria de Vigilância 
Ambiental em Saúde - 
DIVAL 

Ofício nº 383 09/10/2014 Ofício nº 
730/2014 

12/11/2014 A DIVAL adota a metodologia de Avaliação de Impacto à 
Saúde – AIS, preconizada pelo Ministério da Saúde, desde 
maio de 2014. 
A Avaliação de Impacto à Saúde – AIS, segundo a 
Organização Mundial de Saúde (1999), é a combinação de 
procedimentos, métodos e ferramentas com os quais 
políticas, programas e projetos podem ser julgados pelos 
seus efeitos potenciais na saúde da população, assim como 
sua distribuição. 
A DIVAL informa que na fase de elaboração do EIA/Rima é 
imprescindível que o empreendedor realize o levantamento e 
a sistematização de informações para composição do 
Relatório de AIS a ser submetido à avaliação, abordando os 
aspectos listados abaixo: 
• Diagnóstico de saúde da área de influência do projeto 

com descrição e análise do perfil epidemiológico da 
comunidade, utilizando dados primários e secundários; 

• Avaliação crítica das informações coletadas e identificação, 
previsão da magnitude e priorização dos principais 
impactos à saúde; 

• Elaboração de um Plano de Ação de Saúde com o 
conjunto de ações necessárias para mitigação dos 
impactos à saúde e estratégias para sua implementação; 
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INSTITUIÇÃO 
DOCUMENTO 
CONSULTA 

DATA 
PROTOCOLO 

DOCUMENTO 
RESPOSTA 

DATA 
RESPOSTA CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES/INTERFERÊNCIAS 

• Definição de indicadores de monitoramento e 
acompanhamento da efetividade das ações mitigadoras 
dos impactos à saúde contidas no Plano de Ação. 

Para maior detalhamento vide carta-resposta em anexo. 

Diretoria de Vigilância 
Ambiental em Saúde - 
DIVAL 

Ofício 
nº092/2015 

31/03/2015 Ofício 
nº469/2015 

18/08/2015 Em 26 de março de 2015 foi motivada reunião para 
esclarecimentos e dúvidas acerca do Ofício nº730/2014 – 
DIVAL. Na ocasião, foi esclarecido que o estudo ambiental 
em questão não se tratava de EIA/RIMA e, portanto, a 
aplicação da metodologia de Avaliação de Impacto à Saúde – 
AIS se mostrava inadequada em alguns aspectos. Nesse 
sentido, foi remetido o Oficio nº092/2015 com a solicitação de 
reanálise. 
Em resposta, a DIVAL emitiu o Parecer Técnico Nº1/2015 
onde foram reformuladas e ponderadas as avaliações 
conforme solicitado. Dessa forma, foram apresentadas 
recomendações a serem incorporadas, em forma de 
considiconantes, na Licença Ambiental a ser emitida. As 
ações estão voltadas para Monitoramento e elaboração de 
Planos Básicos.  
 

Companhia 
Urbanizadora da Nova 
Capital - NOVACAP 

Ofício nº 384 09/10/2014 Carta nº 
102/2014 - 
PRES 

24/10/2014 A Novacap informa que não existem redes 
projetadas/implantadas para a área em questão. 
Informa ainda que, o projeto de drenagem, quando elaborado, 
deverá atender à Resolução 09 da ADASA, ou seja, deverá 
ser verificado através de cálculos hidráulicos se as redes 
próximas têm capacidade de atendimento, caso contrário, a 
drenagem deverá ser encaminhada até o corpo hídrico mais 
próximo. 

Oi Brasília Geo./DF Ofício nº 385 09/10/2014 Carta nº 
328/2014 

24/10/2014 A Oi informa que não existe interferência de rede telefônica 
para a área pretendida. Plantas cadastrais foram 
encaminhadas pela Oi, indicando rede telefônica nas 
proximidades. 
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INSTITUIÇÃO 
DOCUMENTO 
CONSULTA 

DATA 
PROTOCOLO 

DOCUMENTO 
RESPOSTA 

DATA 
RESPOSTA CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES/INTERFERÊNCIAS 

Serviço de Limpeza 
Urbana - SLU 

Ofício nº 386 09/10/2014 Carta nº 
93/2014 – 
DIGER/SLU 

16/10/2014 O SLU informa que já realiza a coleta dos resíduos 
domiciliares e comerciais nas proximidades do 
empreendimento e afirma que não haverá impacto 
significativo quanto à capacidade de realização dos serviços 
de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos gerados, uma vez que a Autarquia encontra-se 
equipada e preparada para executar a coleta na área de 
ocupação prevista dentro da quantidade não superior a 100 
(cem) litros ou 30 (trinta) quilos por unidade imobiliária, 
quantitativo este que configura a coleta dita como “domiciliar”.  

Companhia Imobiliária 
de Brasília - 
TERRACAP 

Ofício nº 387 08/10/2014 Carta nº 
140/2014 – 
GABIN 

21/10/2014 De acordo com o NUANF/TERRACAP (despacho 1803/2014-
NUANF), a área objeto de estudo localiza-se no imóvel 
Bananal, desmembrado do Município de Planaltina – GO, em 
TERRAS DESAPROPRIADAS, incorporado ao patrimônio da 
Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, transcrita no 
Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito 
Federal, à fl. 77, do livro nº 3, sob o nº de ordem 94. 

Companhia de 
Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal - 
CAESB 

Ofício Nº379 08/10/2014 Carta 
Nº62/2015 – 
DE/CAESB 

09/03/2015 Em resposta ao Ofício Nº379 a CAESB informa sobre a 
viabilidade técnica de atendimento a esse novo 
parcelamento.De acordo com os usos previstos a demanda 
média de consumo de água potável se mostra pouco 
relevante para os sistemas de abastecimento de água. 
Quanto ao esgotamento sanitário, a CAESB informa que a 
vazão de esgotos produzidas podem ser absorvidas pelas 
redes locais. 
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3.10 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 

Apresenta-se a seguir a análise da legislação relativa ao empreendimento, com destaque 

para a legislação referente ao uso e ocupação do solo e à proteção dos recursos 

ambientais. 

3.10.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

3.10.1.1 Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal, no artigo 21, enumera dentre as competências privativas da União: 

instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive para habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos; cabendo a esta estabelecer as normas gerais de direito 

urbanístico, no âmbito da competência legislativa concorrente com os Estados. A 

Constituição Federal estabelece que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes. 

3.10.1.2 Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 

A Lei Federal nº 6.766/1979, que dispõe sobre parcelamento de solo urbano e dá outras 

providências, alterada pela Lei nº 9.785/1999, lida à luz do art. 225 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, se manifesta como uma forma legislativa de proteção do 

ambiente, além de vocacionar-se à ordenação da ocupação do solo urbano, como uma 

forma jurídica de preservação do meio ambiente. 

O Art. 2º § 5º define que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de 

circulação, de acordo com a nova redação dada pela Lei Federal nº 11.445/2007. 

Em seu Art. 3º, a referida Lei define que “Somente será admitido o parcelamento do solo 

para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 

assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal” (nova redação dada pela 

Lei nº 9.785/1999). A obrigatoriedade de definição de zona de expansão urbana criada por 

instrumento legal de planejamento e de ordenamento coaduna-se com o definido no Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do DF (2009), pois a área onde se pretende implantar o 

loteamento em tela está inserida em Zona Urbana Consolidada e Zona Urbana de Uso 

Controlado. 
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O Art. 3º Parágrafo único diz que não será permitido o parcelamento do solo: 

III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 
salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;  

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 
edificação;  

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

Nesse contexto, as restrições impostas no Art. 3º serão consideradas nos estudos 

desenvolvidos no presente RIVI para ocupação do solo da Quadra 16. 

3.10.1.3 Lei Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009 

Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e 

dá outras providências. Atualizada pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 

2012. 

3.10.1.4 Decreto Distrital nº 28.864, de 17 de março de 2008 

Regulamenta a Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o parcelamento 

de solo para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras providências. 

3.10.1.5 Decreto Distrital n° 19.915, de 17 de dezembro de 1998 

Regulamenta a Lei n° 2.105, de 08 de outubro de 1998, que dispõe sobre o Código de 

Edificações do Distrito Federal. 

3.10.1.6 Decreto Distrital nº 19.071, de 06 de março de 1998 

Aprova a Tabela de Classificação de Usos e Atividades para o Distrito Federal. 

3.10.1.7 Decreto Distrital n° 19.045, de 20 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre os procedimentos para apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras 

providências. 

3.10.1.8 Lei Orgânica do DF 

A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece os princípios da política Urbana e Rural 

contidos no Título VII, artigos 312, 313 e 314. 
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TÍTULO VII 

DA POLÍTICA URBANA E RURAL 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 312. A política de desenvolvimento urbano e rural do Distrito Federal, 
observados os princípios da Constituição Federal e as peculiaridades locais 
e regionais, tem por objetivo assegurar que a propriedade cumpra sua 
função social e possibilitar a melhoria da qualidade de vida da população, 
mediante:  

I – adequada distribuição espacial das atividades socioeconômicas e dos 
equipamentos urbanos e comunitários, de forma compatível com a 
preservação ambiental e cultural;  

II – integração das atividades urbanas e rurais no território do Distrito 
Federal, bem como deste com a região geoeconômica e, em especial, com 
a região do entorno;  

III – estabelecimento de créditos e incentivos fiscais a atividades 
econômicas;  

IV – participação da sociedade civil no processo de planejamento e controle 
do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e rural;  

V – valorização, defesa, recuperação e proteção do meio ambiente natural e 
construído;  

VI – proteção dos bens de valor histórico, artístico e cultural, dos 
monumentos, das paisagens naturais notáveis e, em especial, do conjunto 
urbanístico de Brasília;  

VII – uso racional dos recursos hídricos para qualquer finalidade.  

Parágrafo único. As entidades filantrópicas que desenvolvem atividades de 
atendimento a menor carente, idoso ou portador de deficiência declaradas 
de utilidade pública terão atendimento prioritário na obtenção de terrenos 
para sua instalação em áreas reservadas a entidades assistenciais.  

Art. 313. É dever do Governo do Distrito Federal, nos termos de sua 
competência e em caso de utilidade pública e interesse social, efetuar 
desapropriações de bens destinados a uso comum ou especial, em áreas 
urbanas e rurais, assegurado o direito de indenização por benfeitorias e 
cessões dos titulares de arrendamento ou concessão de uso, quando for 
necessário à execução dos sistemas de abastecimento de água, energia 
elétrica, esgotos sanitários, controle de poluição, proteção a recursos 
hídricos e criação ou expansão de loteamentos urbanos.  

Parágrafo único. As desapropriações dependerão de prévia aprovação da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal. (Declarada a inconstitucionalidade 
deste parágrafo: ADI n° 969 – STF, Diário de Justiça de 20/10/2006.)  

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA URBANA 

Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em 
conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o 
bem-estar de seus habitantes, e compreende o conjunto de medidas que 
promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do 
território, uso dos bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos 
públicos por parte da população.  
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Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento 
urbano:  

I – o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território;  

II – o acesso de todos a condições adequadas de moradia, saneamento 
básico, transporte, saúde, segurança pública, educação, cultura e lazer;  

III – a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização;  

IV – a manutenção, a segurança e a preservação do patrimônio 
paisagístico, histórico, urbanístico, arquitetônico, artístico e cultural, 
considerada a condição de Brasília como Capital Federal e Patrimônio 
Cultural da Humanidade;  

V – a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse 
público sobre o privado;  

VI – o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, com apoio a suas 
iniciativas, na forma da lei;  

VII – o planejamento para a correta expansão das áreas urbanas, quer pela 
formação de novos núcleos, quer pelo adensamento dos já existentes;  

VIII – a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de 
estruturas viárias compatíveis com as condições socioeconômicas do 
Distrito Federal;  

IX – a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, 
bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei;  

X – o combate a todas as formas de poluição;  

XI – o controle do uso e da ocupação do solo urbano, de modo a evitar:  

a) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;  

b) o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos 
com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes;  

c) a não edificação, subutilização ou não utilização do solo urbano 
edificável. 

3.10.2 PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS 

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

ambiental, estabelecendo princípios, objetivos e normas básicas para proteção do meio 

ambiente e melhoria da qualidade de vida da população.  

3.10.2.1 Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo qualificado como um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, por meio do qual a Administração 

Pública controla e fiscaliza as ações dos administrados, impondo-lhes, quando necessário, a 

elaboração dos estudos de impacto ambiental, para a expedição das licenças ambientais. 
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3.10.2.1.1 Lei Federal nº 6.938/1981 

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, institui a Política Nacional de Meio 

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

DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:  

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;  

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas;  

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras;  

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais;  

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento) 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação 
da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa 
do meio ambiente.  

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas;  

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente;  

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) afetem desfavoravelmente a biota;  

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos;  

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental;  
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V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos 
da biosfera, a fauna e a flora.  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 
ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) 

§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão 
serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local 
de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo 
órgão ambiental competente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 
140, de 2011) 

§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) 

§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) 

§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) 

3.10.2.1.2 Lei Complementar nº 140/2011 

A Lei Complementar nº 140 de 8 de dezembro de 2011 fixa as normas para a cooperação 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente. 

Art. 2o  Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:  

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a 
licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental;  

II - atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente 
federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas 
nesta Lei Complementar;  

III - atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no 
desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, 
quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das 
atribuições definidas nesta Lei Complementar.  

Art. 3o  Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a 
que se refere esta Lei Complementar:  

I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;  

II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção 
do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a 
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais;  

III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a 
sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar 
conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;  

IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, 
respeitadas as peculiaridades regionais e locais. 
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Art. 5o  O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de 
ações administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o 
ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a 
executar as ações administrativas a serem delegadas e de conselho de 
meio ambiente.  

Parágrafo único.  Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos 
do disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, 
devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das 
ações administrativas a serem delegadas.  

3.10.2.1.3 Decreto Federal nº 88.351, de 1° de junho de 1983 

Regulamenta a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e a Lei n° 6.902, de 27 de abril de 

1981, que dispõem, respectivamente, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, e dá outras providências. 

3.10.2.1.4 Decreto Federal nº 99.274/1990 

O Decreto nº 99.274, de 2 de dezembro de 1990, regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril 

de 1981 e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e a Política Nacional do 

Meio Ambiente, e dá outras providências. 

O Capítulo IV – Do Licenciamento das Atividades, expressa: 

Art. 17 – A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos de atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual 
competente integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis. 

Para tanto, nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente vigente, tanto no âmbito 

federal como distrital, cabe ao Poder Público exigir e acompanhar a elaboração dos estudos 

de impacto ambiental, que deverão ser apresentados pelos empreendedores para 

licenciamento de seus projetos junto ao órgão ambiental competente. 

3.10.2.1.5 Resolução CONAMA nº 01/1986 

A Resolução, de 23 de janeiro de 1986, normatiza a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, indicando numa lista sumarizada, 

alguns empreendimentos passíveis de serem licenciados ambientalmente. 

O Art. 2º indica que dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA a serem submetidos à apreciação do órgão estadual 

competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras 

do meio ambiente. 
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A Resolução define impacto ambiental como sendo qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. 

3.10.2.1.6 Resolução CONAMA nº 237/1997 

A Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, define critérios, procedimentos, prazos e 

empreendimentos que têm obrigatoriedade de licenciamento, como atividades minerárias, 

atividades industriais, obras civis, turismo, atividades agropecuárias, uso de recursos 

naturais etc.  

Art. 1º Para efeito desta Resolução são adotadas definições para os 
seguintes termos: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos ou atividades que possam causar 
degradação ambiental; 

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental; 

III - Estudos ambientais: são os estudos relacionados à localização, 
instalação, operação e ampliação de atividades ou de empreendimentos, 
apresentados na forma de relatórios, planos de controle, de manejo ou de 
recuperação de áreas. 

De acordo com o § 1º do Artigo 2°, estão sujeitos ao licenciamento ambiental os 

empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo I desta Resolução, que incluem, 

dentre outros, o parcelamento do solo, objeto deste RIVI. 

Ressalta-se que, nos termos do Art.1º, inciso III, estudos ambientais são todos e quaisquer 

estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação 

e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a 

análise da licença requerida. 

Assim sendo, a implantação do parcelamento do solo para fins urbanos, de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 237/97, depende de licenciamento ambiental e da realização de 

estudos de impacto ambiental (Art. 2º, Resolução CONAMA nº 001/86). 

As licenças ambientais (LP, LI e LO), previstas na Resolução CONAMA nº 237/97, são 

iguais e possuem as mesmas características daquelas previstas no Decreto Federal nº 

99.274/90, que regulamentou a Lei n.º 6.938/81 e também na Lei Distrital nº 041/89. 
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3.10.2.1.7 Lei Distrital nº 041/1989 

A Lei Distrital nº 041, de 13 de setembro de 1989, segundo o art. 14, determina que o 

Sistema de Licenciamento fica sob o controle da Secretaria de Meio Ambiente. Desta forma, 

as atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e outras fontes de qualquer 

natureza que produzem ou possam produzir alterações adversas às características do meio 

ambiente dependerão de licença da SEMARH, ou na atual conjuntura, do IBRAM. 

O Art. 16 define que a construção, instalação, ampliação e fornecimento de estabelecimento 

e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento. 

3.10.2.1.8 Lei Distrital nº 2.530/2000 

A Lei nº 2.530, de 21 de fevereiro de 2000, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

placa contendo informações relativas ao licenciamento ambiental de estabelecimentos e 

atividades. 

Art. 1° Nos estabelecimentos e atividades, públicos ou privados, em que 
seja exigido o licenciamento ambiental, é obrigatória a instalação de placa 
contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

I - a natureza do empreendimento; 

II - o nome ou a razão social do empreendedor; 

III - o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

IV - os números da licença ambiental e do respectivo processo de 
licenciamento; 

V - o nome do responsável técnico pelo estudo de avaliação de impacto 
ambiental, nos casos em que for exigido, com o número de sua Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART). 

3.10.2.1.9 Competência para Licenciar 

A esse respeito, a Resolução CONAMA nº 237/97 detalha, no art 5º, as competências 

quanto ao licenciamento ambiental, nos três níveis – federal, estadual ou distrital e 

municipal. 

Art. 5º Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades: 

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades 
de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de 
vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2o da 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem 
consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; 
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III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de 
um ou mais Municípios; 

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 
instrumento legal ou convênio. 

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o 
licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico 
procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a 
atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos 
demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 

3.10.2.2 Crimes Ambientais 

A Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 6.514, 

de 22 de julho de 2008 (revogou o Decreto n.º 3.179 de 21 de setembro de 1999), dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente.  

O Art. 2º determina: 

“Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos 
nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua 
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho 
e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de 
pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la”. 

A Lei uniformiza as penas atribuindo-lhe uma gradação adequada, mais justa e compatível 

com o delito e a punição, inclusive delimitando melhor as circunstâncias que agravem ou 

atenuem a pena (Capítulo V - Dos Crimes contra o Meio Ambiente). 

No Art. 40, quem causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de 

que trata o Decreto Federal n.º 99.274, de 06 de junho de 1990, que regulamentou a Lei n.º 

6.938 de 1981, independentemente de sua localização, tem pena de reclusão de um a cinco 

anos. Sendo que as multas variam de R$ 200 a 2.000.000 de acordo com o grau e tipo de 

intervenção realizada na unidade de conservação (art. 84 ao 93 do Decreto n.º 6.514/08). 

Os casos relativos à poluição por substâncias tóxicas, lançamentos de resíduos sólidos, 

líquidos ou gasosos, detritos, óleos, etc., também receberam tratamento exemplar no art. 54 

da mesma Lei. Quem causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais 

ou a destruição significativa da flora, tem pena de reclusão de um a quatro anos. O seguinte 

crime, também, gera multa que pode variar de R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00, a ser 

determinada pelo órgão ambiental a partir de laudo técnico emitido pelo mesmo ou pelo 

órgão ambiental responsável (art. 61 do Decreto n.º 6.514/08). 
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Pelo mesmo art. 54, incisos II e III, constituem crime: causar poluição atmosférica que 

provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que 

cause danos diretos à saúde da população, causar poluição hídrica que torne necessária a 

interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Além, de multa que 

varia de R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00 (também descrito no art.62, incisos II e III do 

Decreto n.º 6.514/08).  

Quanto aos crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, a Lei estabelece 

no art. 62, que quem destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, 

ato administrativo ou decisão judicial, tem pena de reclusão de uma ano a três anos mais 

multa que, segundo o art. 72 - inciso I - do Decreto n.º 6.514/08, varia de R$ 10.000,00 a R$ 

500.000,00. 

A mesma Lei menciona ainda os crimes contra a Administração Ambiental, no caso do art. 

67, onde o funcionário público que conceder licença, autorização ou permissão em 

desacordo com as normas ambientais para atividades, obras ou serviços cuja realização 

depende de ato autorizativo do Poder Público, gera pena de detenção de um a três anos, 

com multa que varia de R$1.500 a R$1.000.000,00, segundo o art 82 do Decreto n.º 

6.514/08. 

3.10.2.3 Compensação pelo Dano ou Impacto Ambiental Gerado 

Um dos mecanismos mais importantes do licenciamento ambiental é aquele que se refere à 

possibilidade de compensação ao dano ou impacto ambiental gerado pela implantação de 

determinado empreendimento. 

A compensação financeira pelos danos ambientais provocados pela implantação e operação 

de empreendimentos se fundamenta no princípio da responsabilidade objetiva do causador 

do dano ambiental por sua reparação, expresso no art. 225, da Constituição Federal de 

1988, especialmente em seu parágrafo 3º. 

No art. 4º, inciso VII da Lei nº 6.938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente impõe ao 

poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utilização de recursos naturais para fins econômicos. 

Em regra, as medidas compensatórias a serem tomadas em etapa posterior à realização 

dos estudos de impacto ambiental, passam a constituir os programas ambientais, a serem 

executados pelo empreendedor nas fases de implantação e operação do empreendimento. 

Algumas dessas medidas decorrem de exigências legais, sendo que outras são 

estabelecidas como condicionantes da licença ambiental, em função das especificidades, 

porte e potencial do dano ambiental do empreendimento. 
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A responsabilidade de execução dos mencionados programas poderá estar atrelada a 

termos de compromisso, a serem firmados com o órgão ambiental licenciador. 

3.10.2.3.1 Instrução Normativa nº 76/2010 

A Instrução Normativa nº 76/2010 do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 

Distrito Federal/ Brasília Ambiental – IBRAM estabelece, em seu art. 1º, os procedimentos 

para o cálculo da Compensação Ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental negativo e não mitigável licenciados pelo Instituto e determina: 

Art. 2º - O valor da Compensação Ambiental (CA) será calculado pelo 
produto entre o Grau de Impacto (GI), o Valor de Referência (VR) e o Índice 
de Atitudes Verdes, detalhados no Anexo I desta Instrução Normativa. 

Art. 3º - Para efeito do cálculo da Compensação Ambiental, o Valor de 
Referência (VR) incluirá os investimentos realizados com empreendimentos 
ou atividades licenciados separadamente, essenciais à implantação e à 
operação do empreendimento ou da atividade principal. 

Art. 6º - Caberá ao IBRAM estabelecer e aplicar o valor da compensação 
ambiental, a partir de informações obtidas nos estudos ambientais 
integrantes do procedimento de licenciamento, vistorias técnicas e demais 
informações complementares fornecidas pelo empreendedor. 

3.10.2.4 Recursos Hídricos 

No que diz respeito a Recursos Hídricos o primeiro instrumento legal usado para controlar o 

uso da água, definir os responsáveis pela gestão dos recursos hídricos e realizar a sua 

proteção foi o Decreto Federal n.º 24.643/34. Decreto que trouxe bases para elaboração da 

Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema de Recursos Hídricos. Além de estabelecer o enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes, visando: 

• Assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas; 

• Diminuir os custos de combate à poluição, mediante ações preventivas permanentes. 

Na mesma linha de pensamento do Art 9º da Lei Federal nº 9.433/1997 anteriormente 

citado, a Resolução Conama nº 357/2005, procura classificar e enquadrar a água em 

classes de águas doces, salobras e salinas do território nacional. A partir de seus usos 

preponderantes, estabelece as diretrizes para o enquadramento, as condições e os padrões 

de lançamentos de efluentes. 

No âmbito distrital, a Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal - Lei Distrital nº 2.725, 

de 13 de junho 2001, instituiu a Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, e criou o 
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Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal e deu outras 

providências. Apresentando como fundamento principal, o definido no art. 1º. 

Art. 1º A água é um recurso natural de disponibilidade limitada e dotado de 
valor econômico que, enquanto bem natural público de domínio do Distrito 
Federal, terá sua gestão definida mediante uma Política de Recursos 
Hídricos, nos termos desta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, os recursos hídricos são 
considerados na unidade do ciclo hidrológico, compreendendo as fases 
aérea, superficial e subterrânea, e tendo a bacia hidrográfica como unidade 
básica de intervenção. 

Outros decretos governamentais fundamentam a Política de Recursos Hídricos do Distrito 

Federal, a saber: 

• Decreto Distrital nº 22.358, de 31 de agosto 2001 – Dispõe sobre a outorga de direito 

de uso da água subterrânea no território do Distrito Federal de que trata o inciso II, 

do artigo 12, da Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001. 

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

direito de uso de recursos hídricos no território do Distrito Federal. 

• Decreto Distrital nº 24.674, de 22 de junho de 2004 – Dispõe sobre a regulamentação 

do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

3.10.2.5 Poluição Atmosférica 

3.10.2.5.1 Lei Federal nº 6.938/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 

e aplicação. 

No art. 3º, inciso III, alínea e), a Lei define que poluição, é a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população. Podendo também se caracterizar como ação que 

lance matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

De forma complementar, no que diz respeito à poluição do ar, a Resolução CONAMA nº 

382, de 26 de dezembro de 2006, estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas. Sendo que esta resolução veio complementar a Resolução 

CONAMA n.º 05, de 15 de junho de 1989, que em seu inciso I institui o PRONAR: 

I - Instituir o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, 
como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da 
saúde e bem-estar das populações e melhoria da qualidade de vida com o 
objetivo de permitir o desenvolvimento econômico e social do País de forma 
ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes 
por fontes de poluição atmosférica, com vistas a: 
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a) uma melhoria na qualidade do ar; 

b) o atendimento aos padrões estabelecidos; 

c) o não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 
degradadas. 

Somadas estas leis, resoluções e demais regras jurídicas fica a cargo da Lei Complementar 

nº 140, 8 de dezembro de 2011, definir os responsáveis por executar as normas e regras 

estabelecidas. Em seu art 8º, inciso I, é definido que são ações administrativas do estado a 

execução, em âmbito estadual, da Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas 

nacionais relacionadas à proteção ambiental. Visto que no caso do Distrito Federal, este 

pode apresentar atribuições de município e estado. 

3.10.2.6 Resíduos Sólidos 

3.10.2.6.1 Lei Federal nº 12.305/2010 

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. 

A Lei incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos 

gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como 

da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos. 

3.10.2.6.2 Lei Distrital nº 4704/2011 

Esta Lei dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da construção civil e de resíduos 

volumosos. A gestão integrada dos resíduos da construção civil e dos resíduos volumosos, 

no âmbito do Distrito Federal, deve observar o disposto nesta Lei e nas demais normas 

distritais e federais incidentes sobre a matéria. 

3.10.2.7 Espaços Legalmente Protegidos 

A Constituição Federal, de 1988, impõe ao Poder Público o dever de definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção (Art. 225, § 1º, inciso III). 

O objetivo desta norma constitucional é a delimitação, em cada Estado e Distrito Federal, 

das áreas de relevância ecológica, quer constituam bens de propriedade privada, quer bens 
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de domínio público, para que fiquem sujeitas a um regime jurídico de interesse público pela 

relevância dos atributos naturais de que se revestem, postulando proteção especial. 

Nesse aspecto, a Lei Federal nº 7.804, de 18 de julho de 1989, deu nova redação ao inciso 

VI do Art. 9º, da Lei Federal nº 6.938/1981, para incluir os espaços territoriais especialmente 

protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal como instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, exemplificando, como tais, as áreas de proteção ambiental, as 

áreas de relevante interesse ecológico e as reservas extrativistas. 

No Art. 294, da Lei Orgânica do Distrito Federal é vetada a implantação de aterros sanitários 

próximos a rios, lagos, lagoas e demais fontes de recursos hídricos, respeitando o 

afastamento mínimo a ser conferido pelo órgão ambiental do Distrito Federal. 

O mesmo diploma legal determina no Art. 295, que para as unidades de conservação, os 

parques, as praças, o conjunto urbanístico de Brasília, objeto de tombamento e Patrimônio 

Cultural da Humanidade são espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização 

far-se-á na forma da lei. 

A Política Ambiental do Distrito Federal (Lei Distrital nº 041/1989) expressa que cabe ao 

Distrito Federal, mobilizar e coordenar suas ações e recursos humanos, financeiros, 

materiais, técnicos e científicos, bem como a participação da população na consecução dos 

objetivos estabelecidos nesta Lei, controlando a ocupação e o uso dos espaços territoriais, 

de acordo com suas limitações e condicionantes ecológicas e ambientais (inciso II, do Art. 

6º). 

3.10.2.7.1 Espaços de Preservação e Servidão 

Os espaços de preservação legal relacionados às faixas de proteção de lagos, nascentes e 

cursos de água, às faixas de servidão e topos de morros são estabelecidos no novo Código 

Florestal – Lei Federal nº 12.651, de maio de 2012, devendo ser consideradas as alterações 

de redação posteriormente executadas na forma da Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro 

de 2012. 

A Lei Federal nº 12.651, de maio de 2012, impôs as seguintes alterações ao Código 

Florestal: 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas; 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 
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econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 

XII - vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, 
usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa - buriti emergente, 
sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-
herbáceas; (Redação pela Lei nº 12.727, de 2012). 

XVII - nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta 
perenidade e dá início a um curso d’água; 

XVIII - olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que 
intermitente; 

XIX - leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso 
d’água durante o ano; 

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de 
vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no 
Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, 
indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de 
recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos 
recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 
manifestações culturais; 

XXI - várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a 
cursos d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas; 

XXII - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de 
inundação adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da 
enchente; 

XXIII - relevo ondulado: expressão geomorfológica usada para designar 
área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, 
cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado, 
ondulado, fortemente ondulado e montanhoso.  

XXV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma 
periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas 
de vegetação adaptadas à inundação; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 
2012). 

Com o novo Código Florestal uma nova redação entrou em vigor, de onde destacamos as 

seguintes orientações em relação à faixa de proteção em APP: 

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de:(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 
20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 
2012).  

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).  

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado.  

Com o estabelecimento de um novo Código Florestal, o estabelecimento de parâmetros, 

definições e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente ficaram a cargo da Lei 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Desta forma, revogando a Resolução CONAMA nº 303, 

de 20 de março de 2002. A exemplo da área de proteção que deve ser estabelecida ao 

redor de nascente ou olho d água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinquenta 

metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte (art. 3º, 

inciso II). No caso do novo código esta obrigação ficou apenas para nascentes com caráter 

perene.  

Nos casos de supressão de vegetação em Áreas de Proteção Ambiental, quando se tratar 

de projetos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, o novo código 

(Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2013), expressa: 

Art. 7o  A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá 
ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer 
título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 
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§ 1o  Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de 
Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a 
qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, 
ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. 

§ 2o  A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao 
sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 

§ 3o  No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 
de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de 
supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas 
no § 1o. 

Art. 8o  A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade 
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta 
Lei. 

§ 1o  A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e 
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

§ 2o  A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 
4o poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função 
ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras 
habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização 
fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por 
população de baixa renda. 

§ 3o  É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a 
execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e 
obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de 
acidentes em áreas urbanas. 

§ 4o  Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras 
intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta 
Lei. 

Art. 9o  É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de 
Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de 
atividades de baixo impacto ambiental. 

3.10.2.7.2 Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, define Unidade de Conservação (UC) como sendo o 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção. 

O SNUC é constituído pelo conjunto de UC federais, estaduais e municipais, que se dividem 

em dois grupos: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável.   

O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. O objetivo das unidades de uso 
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sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais. 

No Distrito Federal, por meio da Lei Complementar nº 827, de 23 julho de 2010, foi instituído 

o Sistema Distrital de Unidade de Conservação (SDUC), constituído pelo conjunto das 

unidades de conservação do Distrito Federal. 

Para gerir e fiscalizar as unidades federais foi criado, com o advento da Lei nº. 11.516, de 28 

de agosto de 2007, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O 

referido órgão, por meio da Instrução Normativa nº. 005, de 02 de setembro de 2009, 

determina que “os estudos ambientais apresentados pelo responsável pela atividade ou 

empreendimento ao órgão licenciador deverão conter um capítulo específico sobre os 

impactos ambientais efetivos ou potenciais da atividade ou empreendimento sobre as 

unidades de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.” 
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4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

4.1 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

As Áreas de Influência Direta – AID são áreas afetadas diretamente pela execução das 

obras. As Áreas de Influência Indireta - AII são constituídas pelas regiões adjacentes às 

áreas de projeto, atingidas indiretamente pelos impactos gerados pelo empreendimento. 

O enfoque metodológico adotado para a elaboração deste RIVI permitirá uma abordagem do 

meio físico, do biótico e do socioeconômico, de acordo com as especificidades de suas 

áreas de influência. Justifica-se tal procedimento, pois o empreendimento em questão, nas 

suas etapas de implantação e operação, produz efeitos com abrangências variadas para 

cada tema, o que poderá determinar espaços de influência diferenciados. 

Assim, levando-se em conta as características do empreendimento, os critérios ambientais, 

sociais e econômicos do Distrito Federal e da Região Administrativa do Setor Complementar 

de Indústria e Abastecimento - SCIA, as restrições legais relativas ao uso e ocupação do 

solo e os possíveis impactos sobre os recursos naturais, foram definidas as áreas de 

influência do empreendimento. 

A delimitação das áreas de influência direta e indireta do empreendimento foi realizada a 

partir de imagens de satélite e dos limites das unidades hidrográficas do DF, com o auxílio 

das curvas de nível extraídas do SICAD (Volume II – Anexos - Mapa das Áreas de Influência 

Direta e Indireta). 

4.1.1 MEIO FÍSICO 

A definição da AID para o meio físico baseou-se na análise preliminar das principais 

interferências do empreendimento na região de inserção e a repercussão nos diversos 

elementos ambientais. 

O princípio básico para a determinação da AID foi considerar o tipo de empreendimento, 

demandas por infraestrutura e resíduos gerados em função do empreendimento, entre 

outros fatores relevantes e a legislação pertinente. Dessa forma, a partir da associação das 

características, definiu-se a AID como a área da poligonal do parcelamento. 

A AII foi definida como a área da sub-bacia hidrográfica onde se encontra o 

empreendimento, no caso, a sub-bacia do córrego Guará, uma vez que esta área sofrerá 

impactos indiretos pela movimentação de operários, equipamentos e maquinário, pela 

implantação dos canteiros de obras, pelo transporte de material de construção e pelas 

alterações do microclima em consequência dos desmatamentos. 
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4.1.2 MEIO BIÓTICO 

Arbitrou-se como AID para o meio biótico, a área da poligonal do empreendimento, onde os 

impactos ambientais influenciarão o meio ambiente de forma positiva ou negativa, em 

função das obras de implantação e da operação do empreendimento, com a supressão da 

vegetação. 

A AII é entendida como toda área onde poderá ocorrer alterações indiretas decorrentes das 

atividades de implantação e operação do empreendimento. Em função disso, na delimitação 

da AII consideraram-se os atributos bióticos associados à localização do empreendimento 

em relação à proximidade de áreas especialmente protegidas ou de remanescentes 

vegetacionais. Nesse caso, a AII abrangerá a sub-bacia do córrego Guará que se insere o 

empreendimento, somada à porção do Parque Nacional de Brasília mais próxima ao 

empreendimento em um raio de 2km. 

4.1.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Para o meio socioeconômico considerou-se como AID as quadras do SCIA adjacentes ao 

empreendimento. 

Considerar-se-á como AII, a Região Administrativa em que se insere a área de estudo, ou 

seja, a Região Administrativa do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA – 

RA XXV, a qual inclui a Cidade do Automóvel e a Cidade Estrutural. 
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Figura 13 – Áreas de Influência. 

 

4.2 MEIO FÍSICO 

O diagnóstico do meio físico é importante para a avaliação das alterações físicas e 

ambientais geradas pelas obras e outras atividades decorrentes da implantação e operação 

do empreendimento. 

Nesse contexto, a avaliação física compreende os aspectos geológicos, pedológicos e 

geomorfológicos, assim como, a integração destes com os recursos hídricos locais. 

O diagnóstico foi baseado em visitas de campo realizadas na área de estudo, publicações e 

bibliografias concernentes aos temas específicos e dados da qualidade de água subterrânea 

de poços de monitoramento instalados próximos ao local do empreendimento, além de 
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sondagens à percussão realizadas na área de estudo referentes à construção do campus do 

Instituto Federal de Brasília - IFB - Campus Estrutural. 

4.2.1 GEOLOGIA 

O Distrito Federal está inserido no contexto geológico da Faixa Brasília, na sua porção 

externa, englobando um conjunto de rochas metassedimentares formadas em ambiente 

litorâneo. Os sedimentos depositados sofreram com a deformação e metamorfismo 

regionais, onde as estruturas sedimentares primárias e as metamórficas são, em geral, bem 

preservadas. Estas litologias são relacionadas ao evento orogenético1 Brasiliano, em torno 

1.000 a 650 M.a. (MARINI et al., 1984; PIMENTEL et al., 2000). 

No DF afloram quatro unidades litoestratigráficas, denominados de Grupos Paranoá, 

Canastra, Araxá e Bambuí. As relações estratigráficas podem ser observadas na Figura 14. 

 

 

Figura 14 - Representação da estratigrafia regional do Distrito Federal. Fonte: Adaptado de Freitas-
Silva & Campos (1998). 

 

 

1 Orogenético - De Orogênese. Formação de cadeias de montanhas pela convergência ou divergência de placas 
tectônicas. 
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No contexto geológico do Distrito Federal, o empreendimento é marcado por litotipos 

pertencentes ao Grupo Paranoá. 

4.2.1.1 Grupo Paranoá 

O Grupo Paranoá é considerado de idade Meso/Neoproterozóica, em torno de 900 a 1.100 

M.a., correlacionado às áreas-tipo de Alto Paraíso de Goiás e São João D’Aliança 

(FREITAS-SILVA & CAMPOS, 1998). No Distrito Federal é a sequência estratigráfica de 

maior representatividade, abrangendo cerca de 65% do território (CAMPOS, 2004). 

As rochas deste grupo representam uma sequência psamo-pelítica-carbonatada 

depositadas sobre condições marinhas epicontinentais (plataforma continental), com uma 

variação das proporções de materiais psamíticos (arenosos) e pelíticos (argila e silte). Essas 

variações granulométricas são em função da profundidade da lâmina d’água nos eventos de 

transgressão e regressão marinha (DARDENNE & FARIA, 1985; FARIA, 1995). 

O trabalho de Faria (1995) propôs uma coluna estratigráfica regional integrada, no âmbito da 

porção mais externa da Faixa Brasília. As unidades foram denominadas da base para o 

topo: SM, R1, Q1, R2, Q2, S, A, R3, Q3, R4, PC (Figura 15). 
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Figura 15 - Estratigrafia do Grupo Paranoá. Fonte: Faria (1995). 

 

4.2.1.2 Geologia Local 

A geologia controla os demais parâmetros do meio físico, tais como, geomorfologia, 

hidrografia e pedologia. Durante os trabalhos de campo não foram evidenciados 

afloramentos rochosos na área do empreendimento, sendo que o mesmo é capeado pelo 

manto de intemperismo regional, composto por latossolos vermelhos de textura 

predominantemente areno-argilosa. 

Nesse contexto, a caracterização geológica foi norteada pelo mapa geológico mais recente 

do Distrito Federal, disponível no ZEE-DF (no prelo), o qual foi atualizado de Freitas-Silva & 

Campos (1998). No contexto geológico regional, a AID é marcada pela Unidade A – 

Ardósias, do Grupo Paranoá. Já a porção sul da AII é marcada pela Unidade S – 

Metassiltitos, do Grupo Paranoá (Figura 16). 
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Figura 16 - Contexto geológico da área de influência indireta do empreendimento. 

 

4.2.1.2.1 Unidade S - MNPps 

A Unidade S (Metassiltito) é a base da estratigrafia do Grupo Paranoá no Distrito Federal, 

sendo representada por metassiltitos argilosos, maciços, homogêneos, com coloração cinza 

esverdeada quando frescos a tons avermelhados quando alterados pelos processos 

intempéricos (FREITAS-SILVA & CAMPOS, 1998). Em direção ao topo da sequência, 

ocorrem intercalações rítmicas de bancos centimétricos de quartzitos finos a médios com 

níveis milimétricos de materiais sílticos e argilosos (idem). Comumente ocorrem estruturas 

como marcas onduladas, laminações plano-paralelas, laminações cruzadas e lentes 

arenosas nos níveis pelíticos (idem). 
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4.2.1.2.2 Unidade A - MNPpa 

As ardósias que compõem a unidade apresentam cores cinza esverdeadas, quando frescas, 

e avermelhadas quando alteradas. Seu contato basal com a Unidade Metassiltito (MNPps) 

subjacente é transicional (FREITAS-SILVA & CAMPOS, 1998). As ardósias e metassiltitos 

apresentam reduzida porosidade efetiva2, o que confere aos substratos rochosos uma baixa 

condutividade hidráulica (idem). 

No mapeamento realizado na área do empreendimento não foram encontrados afloramentos 

rochosos da unidade, pois o terreno possui baixa declividade em uma superfície regional de 

aplainamento, marcadas por latossolos profundos. Contudo, em algumas porções da AII 

foram encontrados saprolitos3 que constituem a alteração do substrato rochoso local e que 

confirmam a existência da unidade na região. Os saprolitos são caracterizados por ardósias 

altamente intemperizadas, friáveis, de coloração vermelha, com clivagens ardosianas 

preservadas (Figura 17). 

 

 

Figura 17 - Saprolito de ardósia presente na AII do empreendimento, na REBIO do Guará. Notar a 
coloração vermelha do substrato pelo intemperismo químico e as clivagens ardosianas preservadas. 

(Coordenadas UTM: 181.002 E/ 8.249.810 N). 

2 Porosidade efetiva - volume de poros efetivamente disponível para ser ocupado por fluidos livres. 

3 Saprolitos - rocha em processo de pedogênese por intemperismo químico para um material argiloso e 

preservando, frequentemente, as estruturas da rocha original. 
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4.2.2 GEOMORFOLOGIA 

A geomorfologia do Distrito Federal apresenta um importante controle litoestrutural. Em 

escala regional, as grandes estruturas geológicas estão associadas a um padrão de 

dobramento que formam domos e bacias. Essas estruturas são assimétricas e controlam o 

padrão morfológico do relevo. Nos locais em que o acamamento4 das rochas é mais suave, 

os processos denudacionais são menos atuantes. Já as camadas com maior ângulo de 

inclinação são mais facilmente erodidas. 

A composição das rochas está relacionada intrinsecamente à compartimentação 

geomorfológica, assim como o controle estrutural. As Chapadas Elevadas são formadas por 

níveis de quartzitos, enquanto que o compartimento de Bordas de Chapadas é formado 

sobre metarritmitos. As porções intermediárias apresentam rochas de composição pelítica, 

e, portanto, menos resistentes aos processos erosivos. 

Os estudos de geomorfologia da região do Distrito Federal contam com um importante 

acervo de trabalhos, entre os quais merecem destaque Novaes Pinto (1994ab) e Martins & 

Baptista (1998). 

4.2.2.1 Novaes Pinto 

O trabalho de Novaes Pinto (1994a) diferenciou três principais macrounidades 

geomorfológicas no Distrito Federal: Região de Chapadas, Região Dissecada de Vales e 

Região Dissecação Intermediária (Tabela 4 e Figura 18). 

 

Tabela 4 - Domínios e unidades geomorfológicas do Distrito Federal.  

MACROUNIDADES UNIDADES ÁREA 
(Km²) % 

Região de Chapada (A) 
1.968 Km2 - 33,8% 

Chapada da Contagem (A1) 1.028 17,7 
Chapada de Brasília (A2) 202 3,5 

Chapada do Pipiripau (A3) 445 7,7 
Chapada do divisor São Bartolomeu-Preto 

(A4) 188 3,2 

Chapada do divisor Descoberto-Alagado 
(A5) 105 1,8 

Área de Dissecação 
Intermediária (B) 

1.793 Km² - 30,9% 

Depressão do Paranoá (B6) 726 12,5 

Vale do Rio Preto (B7) 1.067 18,4 

Região Dissecada de Vale 
(C) Do Curso Superior do Rio Maranhão (C8) 574 9,9 

4  Acamamento - plano de separação de camadas contíguas em rochas sedimentares, também designado 

estratificação. 
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MACROUNIDADES UNIDADES ÁREA 
(Km²) % 

2.053 Km² - 35,5% Do Alto Curso do Rio São Bartolomeu 
(C9) 270 4,6 

Do Curso do Rio São Bartolomeu (C10) 608 10,5 
Do Alto Curso do Rio Descoberto (C11) 237 4,1 

Do Curso Superior do Rio Descoberto 
(C12) 270 4,6 

Do Alto Curso do Rio Alagado (C13) 94 1,6 
TOTAL 5.814 100,0 

Fonte: (Novaes Pinto, 1994a) 

 

 

Figura 18 - Domínios e unidades geomorfológicas do Distrito Federal. Fonte: Novaes Pinto, 1994a. 

 

4.2.2.1.1 Região de Chapadas 

A região de Chapadas possui cotas topográficas elevadas e padrão de relevo plano 

sustentado por quartzitos e metarritmitos arenosos do Grupo Paranoá. Os solos 

predominantes são representados por latossolos espessos com estrutura granular que 

confere a esses solos boa condutividade hidráulica. Essas áreas são planas ou suavemente 

onduladas, características que, associadas ao tipo de solo e a litologia, favorecem a 

percolação das soluções aquosas, gerando um intemperismo químico intenso e profundo. 

Nessa macrounidade predominam os processos de pedogênese sobre os processos de 

erosão e deposição. 

56 

 



 
4.2.2.1.2 Região Dissecada de Vales 

Esta região corresponde às áreas com maior densidade de drenagens, nas mais baixas 

cotas, com maior amplitude de relevo e recobertas, essencialmente, por cambissolos e 

neossolos. Os melhores exemplos da ocorrência deste compartimento no território do 

Distrito Federal são os vales dos rios São Bartolomeu e Maranhão, onde as litologias mais 

impermeáveis favorecem o desenvolvimento dos processos de transporte e deposição sobre 

os de pedogênese. 

4.2.2.1.3 Região de Dissecação Intermediária 

A região de Dissecação Intermediária corresponde aos locais fracamente dissecados, 

drenados por pequenos córregos, sendo modelados sobre ardósias, filitos e quartzitos 

(Depressão do Paranoá e Vale do rio Preto). Nos interflúvios ocorrem couraças, latossolos e 

fragmentos de quartzo. Apresentam relevo suave ondulado e são recobertas por latossolos 

na sua maior extensão, sendo que os cambissolos ocorrem ao longo dos vales mais 

encaixados. Como no caso das chapadas, nesse compartimento prevalecem os processos 

de pedogênese sobre o transporte e a acumulação. 

4.2.2.2 Martins & Baptista 

A compartimentação geomorfológica do Distrito Federal, definida por Martins & Baptista 

(1998) baseia-se nas características descritivas do relevo, mas precisamente na altimetria e 

declividade. Como resultado, o Distrito Federal foi dividido em 5 compartimentos: Chapadas 

Elevadas ou Planaltos (20,41%), Rebordos (11,72%), Escarpas (3,91%), Planos 

Intermediários (43,31%) e Planícies (19,24%), todos eles relacionados com os diferentes 

processos morfodinâmicos: erosão, deposição e pedogênese (Figura 19). 
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Figura 19 - Compartimentação geomorfológica do Distrito Federal conforme Martins & Baptista 
(1998). 

 

Segundo Martins & Baptista (1998), as Chapadas Elevadas (Planaltos) são superfícies 

elevadas e aplainadas, sustentadas por rochas metapsamíticas5 do Grupo Paranoá, onde a 

pedogênese e o intemperismo químico predominam sobre os processos denudacionais. Os 

Rebordos foram definidos como áreas de transição entre as superfícies regionais de 

aplainamento, normalmente associadas à presença de couraças. As Escarpas são 

consideradas rupturas abruptas do relevo, com maior atividade dos processos erosivos. Os 

Planos Intermediários podem ser entendidos como uma superfície residual de aplainamento, 

dissecada pelos principais rios da região. As Planícies são áreas mais baixas do relevo 

associadas aos cursos d’água mais importantes do DF. Nos compartimentos de Planos 

Intermediários e Planícies, os processos de deposição e pedogênese predominam sobre os 

erosivos. 

Os compartimentos do Distrito Federal evoluem das Chapadas Elevadas para os Planos 

Intermediários, e destes para as Planícies (MARTINS & BAPTISTA, 1998). Em algumas 

porções, as Chapadas Elevadas evoluem diretamente para as Planícies. Nesses casos, o 

potencial erosivo é mais intenso em função da presença de Escarpas (ibidem). 

5 Metapsamítica - Sufixo “meta” referente ao metamorfismo de baixo grau de rochas sedimentares. Nesse caso é 
referente ao metamorfismo de rochas arenosas (psamíticas). 
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4.2.2.3 Geomorfologia Local 

A compartimentação geomorfológica do Distrito Federal utilizada nesse estudo é a proposta 

feita pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF). Este, por sua 

vez, fez uma integração e adaptação das compartimentações do relevo mais adequadas no 

contexto do DF, incluindo Novaes Pinto (1994ab) e Martins & Baptista (1998). 

Considerando a compartimentação geomorfológica do Distrito Federal supracitada, o 

empreendimento e sua AII localizam-se na região de Plano Intermediário, a qual é 

caracterizada pela baixa densidade de drenagens, e com predomínio de rochas pelíticas e 

latossolos (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Contexto geomorfológico do empreendimento e sua área de influência indireta. 
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Na área de estudo, as cotas topográficas variam de 1.120 a 1.125m. Nos Planos 

Intermediários, os processos de pedogênese são superiores aos de erosão e transporte. A 

predominância de latossolos vermelhos em relevo pouco movimentado garantem 

estabilidade natural quanto à erosão, exceto nos locais com interferências antrópicas 

potencializadoras dos processos erosivos, tais como, as áreas degradadas e com solo 

exposto (vide tópico de Susceptibilidade Erosiva). 

4.2.2.3.1 Declividade 

A declividade da área de estudo foi gerada a partir das curvas de nível do Sistema 

Cartográfico do Distrito Federal – SICAD, com equidistância de 5 metros, na escala 

1:10.000. O Modelo Digital do Terreno (MDT) foi gerado utilizando o software Arcgis 10 

(Figura 21). 

Em geral, a área do empreendimento apresenta declividade pouco acentuada, com valores 

predominantes entre 0 e 10%, caracterizando um relevo plano a suave ondulado (Figura 

22). Em algumas porções, a declividade apresenta valores mais acentuados, com 10 a 20% 

de inclinação, caracterizando um terreno ondulado. Já no centro-leste da poligonal, a 

declividade apresenta valores acima de 30%.  

Considerando a disposição atual do relevo da área de estudo, este está bastante 

descaracterizado nas porções de maior declividade (Figura 23), tendo em vista que a área 

fora alvo de aterro e de empréstimo de solo. 

Os processos erosivos são mais pronunciados nos locais com elevada intervenção 

antrópica, com ocorrência de aterros e remoção de solo local. A supressão de vegetação 

deixa as camadas superficiais desprotegidas, o que acarreta em uma maior predisposição 

de remoção das partículas superficiais do solo. 
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Figura 21 - Declividade gerada para a área do empreendimento. 
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Figura 22 - Relevo plano a suavemente ondulado na área do empreendimento. 

 

 

Figura 23 - Porção leste da área de estudo com relevo descaracterizado. 
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4.2.3 PEDOLOGIA 

A pedologia é uma ferramenta fundamental para o planejamento de atividades antrópicas, 

tendo um papel muito importante dentro do ciclo hidrológico. Os solos funcionam como 

reservatório natural de águas para as plantas e atuam também como agente regulador do 

escoamento superficial e subsuperficial. 

As propriedades físicas dos solos relacionadas a outros parâmetros naturais (vegetação, 

geologia, clima e relevo) auxiliam na gestão ambiental. Essa correlação é de extrema 

importância para o subsídio ao manejo de seu uso e ocupação por meio da avaliação e 

interpretação da estabilidade do substrato. 

A análise física possibilita conhecer as características dos solos, auxiliando na definição de 

sistemas eficientes de manejo. As partículas do solo são classificadas de acordo com o 

tamanho dos grãos: areia (0,06 a 2,0 mm), silte (0,002 a 0,06 mm) e argila (menor que 0,002 

mm). Essa proporção do tamanho das partículas é determinante para a definição da textura 

do solo e, consequentemente, para a avaliação de diversos aspectos (capacidade de 

armazenamento de água, drenagem, erodibilidade). 

As características físicas dos solos, associada aos diferentes usos, a declividade do terreno 

e aos parâmetros hidrogeológicos são componentes importantes para a avaliação da 

susceptibilidade à erosão. Os diferentes fatores antrópicos são importantes na análise 

qualitativa dos processos erosivos, pois a partir destes pode-se verificar a real situação dos 

impactos gerados sobre o substrato pedológico. 

4.2.3.1 Pedologia Local 

A caracterização pedológica do empreendimento foi baseada no mapeamento de solos 

realizados na área de estudo, sendo identificada somente a classe dos latossolos 

vermelhos. Os levantamentos realizados confirmam o contexto pedológico da região, 

conforme o mapa de solos do Distrito Federal (Figura 24). 
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Figura 24 - Pedologia do empreendimento e sua área de influência indireta. 

 

4.2.3.1.1 Latossolos 

Os latossolos são solos minerais, não hidromórficos, em avançado estágio de intemperismo 

e muito evoluídos (EMBRAPA, 2013). Esta classe é bastante ampla no que se refere à 

coloração e mesmo aos teores Fe2O3. 

Normalmente, os latossolos tendem são solos porosos e muito bem drenados, mesmo 

quando classificados quanto à textura como argilosa. Comumente, a estrutura grumosa 

garante uma boa permeabilidade no meio, o que confere a classe uma maior resistência ao 

desenvolvimento de processos erosivos. 
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Esta classe pedológica ocorre nos compartimentos de relevo com baixa declividade e nas 

vertentes pouco movimentadas, sendo pouco susceptível à erosão. Contudo os latossolos 

apresentam alto risco ao desenvolvimento de erosões quando o substrato é alterado por 

ações antrópicas inadequadas, tais como, remoção de cobertura vegetal e compactação das 

camadas superficiais. Tais ações diminuem a infiltração ao longo do perfil e aumentam o 

fluxo concentrado, o que acarreta em remoção das partículas do solo e, consequentemente, 

podem evoluir para erosões de grande porte. 

Nesse contexto, a área do empreendimento está bastante antropizada, com alterações nas 

características naturais do solo (Figura 25). Os perfis de solo encontrados na área são 

resultado de escavações, com relevo natural modificado e presença de aterro e entulhos 

(Figura 26 e Figura 27). A área não apresenta cobertura vegetal em algumas porções e o 

solo apresenta-se compactado devido ao tráfego de veículos na região. No extremo leste da 

área de estudo, foram observadas erosões em áreas de empréstimo, as quais estão 

evoluindo devido à falta de manejo e controle dos processos erosivos (Figura 28). 

 

 

Figura 25 - Área descaracterizada, com movimentação de terra e despejo de entulhos. 
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Figura 26 - Perfil de latossolo em área escavada. Área com presença de entulhos e porções 
aterradas. 

 

 

Figura 27 - Detalhe para a porção de aterro presente no perfil de solo da figura anterior. Notar 
resquícios de concreto e sacos plásticos. 

Aterro 

Solo 

Saco 
Plástico Concreto 
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Figura 28 - Erosão em área de empréstimo no centro-leste da área de estudo. 

 

4.2.3.1.2 Aspectos Geotécnicos 

A Geotecnia possui diversas finalidades e tem uma intervenção importante em praticamente 

todas as etapas de uma obra civil, onde o campo de aplicação apresenta particularidades 

específicas relacionadas às condições naturais locais e a finalidade da construção. 

Os estudos geotécnicos têm como finalidade a definição das características geotécnicas dos 

materiais a serem trabalhados, tanto do ponto de vista das condições de fundações, quanto 

nas obras de terraplanagem. 

Conforme a classificação geotécnica Universal de Casagrande Simplificada, os latossolos 

vermelhos encontram-se enquadrados em solos finos das classes CL e MH (Tabela 5 e 

Tabela 6).  

Em função da topografia plana a suavemente ondulada, da espessura e elevada 

permeabilidade, os latossolos apresentam baixa a média susceptibilidade à erosão e risco 

de colapsividade de baixa a moderada, sendo assim, bastante favoráveis ao uso e 

ocupação. 

 

 

 

67 

 



 
Tabela 5 - Classificação geotécnica dos solos Universal de Casagrande Simplificada. 

So
lo

s 
G

ro
ss

os
 

Seixos 
50% ou mais da 
fração grossa é retida 
na peneira n

o
4 

Limpos 
GW Seixos e misturas de areia-seixo, bem graduados, com 

pouco ou nenhum fino. 

GP Seixos e misturas areia-seixo, mal graduados com 
pouco ou nenhum fino. 

Com 
Finos 

GM Seixos com silte e misturas seixo-areia, mal graduadas. 

GC Seixos com argila e misturas seixo-areia-argila, mal 
graduadas. 

Areia 
Mais de 50% da 
fração grossa passa 
na peneira no 4 e é 
retida na peneira 200 

Limpa 

SW Areias e areia com seixo, bem graduado, com pouco ou 
nenhum fino. 

SP Areias e areias com seixo, mal graduadas, com pouco 
ou nenhum fino. 

Com 
finos 

SM Areias argilosas e misturas de areia e silte, mal 
graduadas. 

SC Areias argilosas e misturas de areia e argila, mal 
graduadas. 

So
lo

s 
Fi

no
s 

Silte e Argilas 
Com limite de liquidez menor 
ou igual a 50% 

ML 
Siltes inorgânicos e areias muito finas, pó de pedra, 
areias finas siltosas ou argilosas com baixa 
plasticidade. 

CL Argilas inorgânicas de baixa ou média plasticidade, 
argilas com seixo argilas arenosas, siltosas e magra. 

OL Siltes orgânicos e sua mistura com argilas de baixa 
plasticidade. 

Silte e Argilas 
Com limite de liquidez maior 
que 50% 
 

MH Siltes inorgânicos, areias finas ou siltes micáceos ou 
diatomáceos. 

OH Argilas orgânicas de média a alta plasticidade. 
CH Argilas inorgânicas de alta plasticidade, argilas gordas. 

Solos com muita matéria orgânica Pt Turfas e outros solos com muita matéria orgânica. 
Fonte: Maciel Filho (1997). 
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Tabela 6 - Características de uso do solo segundo classe geotécnica. 

Símbolo Trabalhabilidade como 
material de construção 

Permeabilidade 
quando compactado 

Resistência 
compactada e 
saturada 

Compressibilidade 
compactada e saturada 

Densidade 
aparente seca Max 
(Kg/m²) 

Valor como 
fundação Drenagem 

GW Excelente Permeável Excelente Desprezível 20-22 - Excelente 
GP Boa Desprezível Boa Desprezível 18-20 - Excelente 
GM Boa Semp. a perm. Boa Desprezível 19-22 Boa a Excel. Reg. a má 
GC Boa Impermeável Reg. a boa Mto pequena 18,5-21 - Má 
SW Excelente Permeável Excelente Desprezível 17,5-21 - Excelente 
SP Regular Permeável Boa Mto pequena 16-19 Má a boa Excelente 
SM Regular Semp. a perm. Boa Pequena 17,5-20 Má a boa Reg. a má 
SC Boa Impermeável Reg. a boa Pequena 17-20 Má a boa Má 
ML Regular Semp. a perm. Regular Média 15-19 Mto má Reg. a má 
CL Regular a boa Impermeável Regular Média 15-19 Má a boa Má 
OL Regular Semp. a perm. Baixa Média 11-16 Má Má 
MH Má Semp. a perm. Baixa a regular Alta 11-15 Má Reg. a má 
CH Má Impermeável Baixa Alta 12-17 Reg. a má Má 
CH Má Impermeável Baixa Alta 11-16 Mto má Má 

PT Compactação extremamente difícil. Não utilizados como aterro. Devem ser removidos das fundações. Recalques excessivos. Resistência muito baixa. 

Fonte: Maciel Filho (1997). 
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Nesse contexto, a avaliação geotécnica apresentada no item a seguir foi baseada em 19 

(dezenove) furos de sondagem, referentes à construção do Instituto Federal de Brasília IFB - 

Campus Estrutural, o qual está localizado na Quadra 16 do SCIA (Figura 29). 

 

 

Figura 29 - Sondagens SPT realizadas na Quadra 16 do SCIA. 

 

4.2.3.1.2.1.1 Sondagem à Percussão (Ensaio de SPT) 

A sondagem à percussão “Standard Penetration Test” - SPT, também conhecido como 

Teste de Penetração Padrão é muito utilizado para a investigação do subsolo. O método 
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consiste em um estudo geotécnico de campo que permite visualizar o perfil geotécnico do 

terreno por meio de amostras deformadas coletadas em diversas profundidades. 

Os principais dados a serem obtidos em uma sondagem SPT são: granulometria do solo (a 

cada metro perfurado), a resistência oferecida por este para a cravação do amostrador e a 

posição do nível d’água, quando este for determinado (durante ou após a sondagem). 

As diretrizes para a execução de sondagens são regidas pela NBR 6484, “Solo - Sondagens 

de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio”. 

O SPT consiste na montagem de um tripé, que tem à sua parte superior uma roldana 

acoplada. O conjunto, tripé, roldana e cordas, auxiliam no levantamento de peso de 65 kg 

(martelo), que depois cai em queda livre para fazer penetrar o amostrador padrão no solo. 

O ensaio tem que ser executado a cada metro ou na transição de cada camada. O Número 

de Golpes (N) foi determinado para penetrar 30 cm do Barrilete Amostrador, após uma 

penetração inicial de 15 cm. 

Após a retirada do amostrador do furo, é recolhida e acondicionada uma amostra extraída 

do “bico” do amostrador. Quando observada mudança de tipo de solo ao longo do 

amostrador, a parte que as caracteriza também deve ser armazenada e identificada. As 

amostras extraídas são referenciadas em relação à superfície do terreno, sendo 

classificadas e mantidas em laboratório por um período de 30 dias. A classificação táctil-

visual indica o tipo de solo, a cor e granulometria. 

De suma importância para o projeto e execução de uma obra é a determinação do nível 

d’água. Quando atingido, deve-se interromper o trabalho e anotar a sua profundidade, sendo 

efetuadas leituras a cada 5 minutos, durante 30 minutos. Após o término da sondagem e a 

retirada do tubo de revestimento, decorridas 24h, e estando o furo ainda aberto, deve-se 

medir a posição do nível d’água. 

Na geotecnia, a compacidade é relacionada ao índice de vazios de solos arenosos, indicado 

a compactação dos mesmos e pode ser avaliada pela dificuldade de penetração de um 

instrumento de sondagem ou dificuldade de escavação. Já a consistência corresponde a 

facilidade com que um solo argiloso pode ser deformado e ao comportamento do material 

constituinte em função da variação da umidade, sendo correlacionada com a textura e 

atividade da fração argila. Este ocorre pela atuação das forças de adesão e coesão entre as 

partículas do solo, que variam com o grau de umidade do mesmo. 

Os estados de compacidade e consistência podem ser avaliados pelo índice de resistência à 

penetração, obtido com o Standard Penetration Test (SPT). Areias e siltes arenosos são 
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classificados por sua compacidade, enquanto argilas e siltes argilosos pela consistência 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Classificação dos solos conforme a resistência a penetração. 

Solo Índice de resistência a 
penetração (NSPT) Designação 

Compacidade (Areia e silte 
arenoso) 

≤ 4 Fofa 
5 a 8 Pouco compacta (o) 
9 a 18 Medianamente compacta 
19 a 40 Compacta (o) 
> 40 Muito compacta (o) 

Consistência (Argila e silte 
argiloso) 

≤ 2 Muito Mole 
3 a 5 Mole 
6 a 10 Média (o) 
11 a 19 Rija (o) 
> 19 Dura (o) 

Fonte: NBR 6484, 2001. 

 

Resultados 

Os resultados obtidos nas sondagens encontram-se representados em perfis individuais 

(Volume II – Anexos - Laudos), onde são indicados os índices de resistência à penetração, 

determinados em cada metro de solo perfurado; representação gráfica correlacionando esse 

índice com a profundidade sondada e descrição táctil visual das amostras coletadas. A 

Tabela 8 representa os pontos de amostragem com as profundidades de investigação. 

 

Tabela 8 - Resultados das sondagens a percussão realizadas. 

Ponto Argila (m) Silte (m) Pedregulho (m) 
Nível 

d’água 
(NA) (m) 

Profundidade Máxima (Limite 
Impenetrabilidade) (m) 

SPT 01 1,45 - 7,0  7,0 - 13,0 - 5,00 14,06 

SPT 02 1,45 - 8,0  8,0 - 11,0 - 9,20 12,6 

SPT 03 1,45 - 7,0 13,0 - 14,0 7,0 - 13,0 9,40 14,3 

SPT 04 1,45 - 11,0 11,0 - 15,0 - 8,90 15,45 

SPT 05 1,45 - 9,0 9,0 - 12,0 - 3,50 13,25 

SPT 06 1,45 - 7,0 7,0 - 12,0 - 1,20 12,05 

SPT 07 -  - 1,45 - 7,0 1,25 6,75 

SPT 08 1,45 - 5,0 5,0 - 8,0 - 1,40 8,35 

SPT 09 1,45 - 4,0 4,0 - 9,0 - SECO 9,7 
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Ponto Argila (m) Silte (m) Pedregulho (m) 
Nível 

d’água 
(NA) (m) 

Profundidade Máxima (Limite 
Impenetrabilidade) (m) 

SPT 10 1,45 - 6,0 6,0 - 10,0 - SECO 11,3 

SPT 11 1,45 - 6,0 6,0 - 10,0 - SECO 11,3 

SPT 12 1,45 - 3,0 3,0 - 10,0 - SECO 10,7 

SPT 13 1,45 - 2,0 2,0 - 11,0 - SECO 11,39 

SPT 14 1,45 - 5,0 - 5,0 - 8,0 SECO 7,52 

SPT 15 1,45 - 4,0 4,0 - 12,0 - SECO 12,51 

SPT 16 1,45 - 4,0 4,0 - 9,0 - SECO 10,61 

SPT 17 -  6,0 - 10,0 1,45 - 6,0 SECO 10,4 

SPT 18 1,45 - 5,0 5,0 - 10,0 - SECO 11,35 

SPT 19 2,0 - 5,0 5,0 - 15,0 1,45 - 2,0 2,40 14,65 

 

A partir das sondagens realizadas foram diferenciadas camadas de composição e 

comportamentos distintos: 

• Pedregulho arenoso, cor rosa, com cristais de quartzo e compacidade medianamente 

compacta a muito compacta; 

• Argila vermelha, pouco arenosa, com poucos pedregulhos e consistência mole a 

média; e 

• Silte, cor vermelha e consistência rija a dura. 

Em quase todos os pontos amostrados, o substrato pedológico é composto por camadas de 

argila vermelha, pouco arenosa e consistência mole a média, com profundidade variando de 

2,0 a 11,0 metros. Subjacente, ocorre camada siltosa de cor vermelha, com consistência rija 

a dura e profundidade variando de 4,0 a 15,0 metros. 

As camadas de silte e argila representam os latossolos residuais das rochas 

predominantemente pelíticas que ocorrem na região (MNPpa – Ardósias, do Grupo 

Paranoá). 

Em alguns pontos de amostragem, as sondagens SPT 07 e SPT 17 detectaram pedregulhos 

até uma profundidade aproximada de 6,0 e 7,0 metros, respectivamente. Nos pontos SPT 

03 e SPT 14, os pedregulhos ocorrem abaixo das camadas de argila e silte, o que impediu a 

continuidade da perfuração. Estes pedregulhos representam as concreções lateríticas 

ferruginosas que ocorrem na área do empreendimento. 

Os ensaios detectaram o nível d’água variando de 1,20 a 9,40m. Em alguns pontos de 

amostragem, não foi detectado nível d’água, em função da sua elevada profundidade e da 
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compactação dos substratos pedológicos, o que dificultou a cravação do amostrador pelo 

método percussivo.  

4.2.3.1.3 Susceptibilidade à Erosão 

A erosão é um processo natural de desagregação, transporte e deposição de fragmentos de 

rochas e sedimentos. Os processos climáticos contribuem para a modelagem da superfície 

terrestre. 

O uso e a ocupação do solo também influenciam nas características dos solos, onde 

terrenos desnudos e sobre intensa ação antrópica têm seus processos erosivos favorecidos. 

Conforme Alvarenga e Souza (1997), a erosão depende da susceptibilidade erosiva dos 

solos, ou seja, da sua erodibilidade. Alguns fatores controlam as taxas de perda de solo tais 

como, textura, estrutura, teor de matéria orgânica, profundidade e presença de cobertura 

vegetal. A erodibilidade varia em função da infiltração e da resistência quanto à remoção e 

transporte de partículas (LAL, 1988). 

Neste contexto, a susceptibilidade à erosão do empreendimento foi estimada através do 

cruzamento das informações pedológicas, de declividade e do uso do solo e cobertura 

vegetal. 

4.2.3.1.3.1 Tipos de Solo 

As principais variáveis relacionadas aos solos que influenciam a erosão são a textura, a 

profundidade e a permeabilidade. Desta forma, cada classe pedológica apresenta uma 

predisposição natural à erosão. 

Conforme Cunha (2006), os latossolos possuem reduzida susceptibilidade à erosão, uma 

vez que apresentam boa permeabilidade e drenabilidade a qual garantem, na maioria dos 

casos, uma boa resistência à erosão. Porém, os cuidados não são menos importantes, pois 

eles apresentam estrutura granular cujo comportamento hídrico é semelhante à areia 

(REATTO et al., 1998). Desta forma, existe uma grande possibilidade de desenvolvimento 

de ravinas e voçorocas por apresentarem extensa profundidade, facilitando o 

aprofundamento erosivo e a interceptação com o lençol freático, desenvolvendo fenômenos 

de piping (processos de erosão interna no solo).  

4.2.3.1.3.2 Declividade 

A declividade é um fator a ser considerado na análise erosiva, pois quanto mais íngreme for 

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

sulcos e ravinas. 
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Neste contexto, o relevo é o conjunto de formas que modela a superfície da crosta terrestre. 

De acordo com a Embrapa (1999), este pode ser classificado em função da declividade, do 

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

topográficas de áreas de ocorrência dos solos. A Embrapa reconhece as seguintes classes 

de declividade: 

• Relevo Plano: 0 - 3%; 

• Relevo Suave Ondulado: 3 - 8%; 

• Relevo Ondulado: 8 - 20%; 

• Relevo Forte Ondulado: 20 - 45%; 

• Relevo Montanhoso: 45 - 75%; 

• Relevo Escarpado: > 75%. 

Por intermédio das curvas de nível, foi obtido o mapa de declividade a partir do Modelo 

Digital do Terreno (MDT). As classes de declividade foram definidas segundo o tipo de 

relevo existente, ponderando-as de acordo com a predisposição a erosão e ao transporte de 

partículas (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Classes de declividade e respectivos pesos quanto a susceptibilidade a erosão. 
Declividade (%) Peso 

0 - 3 1 
3 - 8 2 
8 - 20 3 
20 - 45 4 

> 45 5 
 

4.2.3.1.3.3 Uso do Solo e Cobertura Vegetal 

Segundo Guerra (1998), a cobertura vegetal e os diferentes usos influem nos processos 

erosivos através dos efeitos na energia cinética da chuva e da formação de húmus dos 

solos, que por sua vez age no teor e estabilidade dos agregados. A cobertura vegetal 

intercepta e diminui o impacto das gotas de chuva, impedindo uma maior remoção dos 

horizontes superficiais do solo. Enquanto que diferentes tipos de uso acarretam em 

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

potencial de desencadear processos erosivos. 

O uso e ocupação do solo é um componente importante quanto à dinâmica dos processos 

erosivos. Dessa forma, quanto maior o porte da cobertura vegetal, maior a proteção quanto 

à erosão (SALOMÃO, 2012). Em contrapartida, a atividade antrópica indica diretamente as 
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áreas mais sujeitas à erosão laminar, uma vez que o uso intensivo e inadequado aumenta o 

potencial de perdas de solo (idem). 

O uso do solo e cobertura vegetal do empreendimento foi gerado a partir dos trabalhos de 

campo e da interpretação de imagens aéreas do software Google Earth. A Figura 30 e 

Tabela 10 representam as classes definidas e seus respectivos pesos quanto à 

susceptibilidade erosiva. 

 

 

Figura 30 - Uso do solo e cobertura vegetal gerado para o parcelamento. 
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Tabela 10 - Uso do solo e cobertura vegetal e pesos associados. 

Uso do solo e Cobertura Vegetal Peso 
Asfalto 1 

Edificação 1 
Depósito 2 

Vegetação Alterada 3 
Solo exposto 4 

 

4.2.3.1.3.4 Intervalos e Classes de Susceptibilidade Erosiva 

A análise de risco erosivo, primeiramente, considerou somente os parâmetros de 

declividade e pedologia. A partir dos pesos associados foi feita a média aritmética e obteve-

se um índice, representando a susceptibilidade erosiva natural. O resultado foi ponderado 

com os pesos dos diferentes usos do solo na área de estudo, também por média aritmética. 

Após a compilação dos dados, obtiveram-se os seguintes intervalos para a classificação 

quanto à susceptibilidade à erosão (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Intervalos para classificação quanto à susceptibilidade erosiva. 

Susceptibilidade Erosiva Intervalos 
Baixa 1,0 - 1,9 
Média 2,0 - 2,9 
Alta 3,0 - 3,9 

Muito Alta ≥ 4,0 
 

A partir do mapa gerado (Figura 31), foi verificado que as áreas com baixo risco erosivo são 

caracterizadas com relevo pouco declivoso, em áreas impermeabilizadas (edificações e 

asfalto). As porções com moderada susceptibilidade à erosão ocorrem associados aos 

domínios com vegetação natural e declividades pouco acentuadas. Já as áreas com maior 

risco erosivo estão associadas aos terrenos com solo exposto e sem cobertura vegetal, nos 

domínios de maior declive. Nesses locais foram evidenciados processos erosivos em 

estágio avançado, decorrentes de intervenções antrópicas, tais como, aterros e escavações 

em áreas de empréstimo. 

De maneira geral, a metodologia adotada para a análise erosiva reflete o contexto físico 

observado durante os trabalhos de campo. As vistorias realizadas mostraram que a área do 

empreendimento apresenta porções com solo escavado e com erosões em estágio 

avançado, comprometendo assim a estabilidade do terreno da região. Recomenda-se o 

controle dos taludes quanto a desmoronamentos, através do nivelamento do terreno local. 
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Figura 31 - Susceptibilidade a erosão gerada para o empreendimento. 

 

4.2.4 RECURSOS HÍDRICOS 

4.2.4.1 Hidrologia 

A região do Distrito Federal é drenada por cursos d’água pertencentes a três bacias 

hidrográficas: São Francisco (Rio Preto), Tocantins/Araguaia (Rio Maranhão) e Paraná (rios 

São Bartolomeu e Descoberto). Os rios do DF são de planalto, sendo as principais bacias 

identificadas por um padrão de drenagem radial. Pela disposição da drenagem, observa-se 

que dois cursos de água são delimitadores do território do Distrito Federal: a Leste, o rio 

Preto; e, a Oeste, o rio Descoberto. 
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A altitude dos divisores de água é da ordem de 1.200/1.300 m. Na separação entre as 

Regiões Hidrográficas Tocantins/Araguaia e do Paraná predominam vertentes formadas por 

chapadas, enquanto nos limites entre as bacias do Paraná e São Francisco a ocorrência 

mais comum no relevo é a de formas de serras. Devido às características de rios de 

planalto, que cortam toda região do Distrito Federal, é típica a ocorrência de perfis 

escalonados por zonas de rápidas corredeiras, ou mesmo grandes quedas d’água. Em 

função das condições favoráveis dos solos, da topografia e do clima, a grande maioria dos 

cursos da rede de drenagem local conta com regime perene. 

Conforme o Plano de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 

(PGIRH, 2012), a rede hidrográfica do Distrito Federal é dividida em regiões, bacias e sub-

bacias hidrográficas (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Regiões Hidrográficas, Bacias Hidrográficas e Unidades Hidrográficas localizadas no 
Distrito Federal. 

REGIÃO HIDROGRÁFICA BACIA HIDROGRÁFICA UNIDADE HIDROGRÁFICA 

Bacia do Paraná 

Rio São Bartolomeu 

Alto Rio São Bartolomeu 
Baixo Rio São Bartolomeu 
Médio Rio São Bartolomeu 
Ribeirão Cachoeirinha 
Ribeirão Maria Pereira 
Ribeirão Papuda 
Ribeirão Saia Velha 
Ribeirão Santana 
Ribeirão Sobradinho 
Ribeirão Taboca 
Rio Pipiripau 

Lago Paranoá 

Córrego Bananal 
Lago Paranoá 
Riacho Fundo  
Ribeirão do Gama 
Ribeirão do Torto 

Rio Descoberto 

Baixo Rio Descoberto  
Médio Rio Descoberto  
Ribeirão das Pedras  
Ribeirão Engenho das Lajes  
Ribeirão Rodeador  
Rio Descoberto 
Rio Melchior 

Rio Corumbá 
Ribeirão Ponte Alta 
Rio Alagado 
Rio Santa Maria 

Rio São Marcos Alto Rio Samambaia 

Bacia do São Francisco Rio Preto 

Alto Rio Preto 
Córrego São Bernardo 
Ribeirão Extrema 
Ribeirão Jacaré  
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REGIÃO HIDROGRÁFICA BACIA HIDROGRÁFICA UNIDADE HIDROGRÁFICA 

Ribeirão Jardim 
Ribeirão Santa Rita 
Rio Jardim 

Bacia do Tocantins - 
Araguaia Rio Maranhão 

Alto Rio Maranhão 
Ribeirão da Contagem 
Rio da Palma 
Rio do Sal 
Rio Palmeiras 
Rio Sonhim 

Fonte: PGIRH (2012). 

No contexto hidrográfico do Distrito Federal, o empreendimento está inserido na Região 

Hidrográfica da Bacia do Paraná, na Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá e nas Sub-bacias 

Hidrográficas do Riacho Fundo e Córrego Bananal (Figura 32). 

 

Figura 32 - Localização do empreendimento e sua área de influência indireta em relação às bacias e 
sub-bacias hidrográficas. 
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A área de estudo localiza-se no divisor topográfico das Sub-bacias do Riacho Fundo e do 

Córrego Bananal. A UHG do Riacho Fundo é a principal sub-bacia influenciada pelo 

empreendimento, sendo classificada como endorréica e desenvolve um padrão de 

drenagem dendrítica ou arborescente, a qual é caracterizada pelo desenvolvimento 

semelhante aos galhos de uma árvore. 

O controle das vazões é determinado parcialmente pelas precipitações, sendo que as cheias 

coincidem com o período chuvoso, no verão. O maior índice pluviométrico é o momento no 

qual o solo apresenta reposição da disponibilidade hídrica. Já a estiagem coincide com o 

inverno, onde as nascentes são alimentadas pelos reservatórios subterrâneos. 

Considerando as características da sub-bacia, os fluxos superficiais e subterrâneos 

apresentam direção preferencial para sul, sentido córrego Guará (curso d’água mais 

próximo ao empreendimento).  

Os aglomerados urbanos dentro da sub-bacia aumentam a concentração do fluxo superficial 

nos sistemas de drenagem urbana e, consequentemente, aumentam a descarga sobre o 

corpo hídrico. Desta forma, as erosões nos pontos de lançamentos são potencializadas, 

contribuindo para o assoreamento do leito dos cursos d’água da sub-bacia. Este fato foi 

evidenciado em ponto de lançamento da drenagem pluvial sobre o córrego Guará (Figura 

33). 

No contexto hidrológico do empreendimento, a sub-bacia do Riacho Fundo apresenta áreas 

urbanas (Setor de Inflamáveis e o Setor de Indústria e Abastecimento – SIA) e a DF-095 

(“via Estrutural”), os quais podem interferir na qualidade de água dos cursos d’água da 

região. As cargas contaminantes são de origem industrial, assim como, óleos e graxas 

carreados das vias para o sistema de drenagem pluvial e esgotos clandestinos. 
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Figura 33 - Erosão em lançamento de drenagem urbana no córrego Guará (Coordenadas: 180.387E/ 
8.250.885N). 

 

4.2.4.2 Hidrogeologia 

O Distrito Federal está inserido em um alto regional que não apresenta grandes drenagens 

superficiais, caracterizando um divisor natural de três grandes bacias hidrográficas.  

Segundo Campos (2004), no DF, onde a geologia é caracterizada por rochas metamórficas, 

recobertas por espessos solos, podem ser diferenciados dois grandes grupos de aquiferos, 

que correspondem à classificação maior dos reservatórios subterrâneos de água: Domínio 

Poroso (relacionado ao manto de intemperismo com até 50 metros de espessura) e Domínio 

Fraturado (representado pelas zonas fraturadas nas rochas proterozóicas). Conforme 

Campos & Freitas-Silva (1998), a Tabela 12 apresenta as vazões médias de cada Domínio, 

Sistema e Subsistema aquífero do Distrito Federal. 

 

Tabela 12 - Vazão média, em L/h, de cada Domínio, Sistema e Subsistema aqüífero do DF. 

AQUÍFERO (Sistema/Subsistema) MÉDIAS DAS VAZÕES (L/h) 
AQUÍFEROS DO DOMÍNIO POROSO 

SISTEMAS P1, P2, P3 e P4 < 800 
AQUÍFEROS DO DOMÍNIO FRATURADO 

SISTEMA PARANOÁ 
Subsistema S/A 12.500 
Subsistema A 4.000 
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AQUÍFERO (Sistema/Subsistema) MÉDIAS DAS VAZÕES (L/h) 

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 

Fonte: Campos & Freitas-Silva (1998). 

 

4.2.4.2.1 Domínio Poroso 

O Domínio Poroso é caracterizado por aquiferos livres e contínuos lateralmente, 

homogêneos, rasos, sendo os parâmetros hidrodinâmicos (K, T e S) diretamente 

proporcionais à espessura dos solos e a sua porosidade/permeabilidade (CAMPOS, 2004). 

A água subterrânea envolvida nos aquiferos porosos é armazenada nos espaços vazios 

totais intergranulares (porosidade) dos constituintes dos solos ou das rochas alteradas 

(saprolito) e nos materiais acumulados em calhas de drenagens (aluviões), correspondendo 

às águas subterrâneas rasas. 

Esse domínio aquífero apresenta particularidades devido ao fato de representar a transição 

entre a zona vadosa (incluindo a região onde ocorrem as interações entre o meio externo e 

os aquiferos) e a zona saturada do aquífero (águas mais profundas). Essa porção também 

inclui a região onde se originam os processos de recarga dos aquiferos (rasos e profundos) 

a partir da infiltração pluviométrica. Uma importância adicional desse domínio está vinculada 

à manutenção da perenidade de drenagens no período de recessão de chuvas. 

A espessura saturada (b) e a condutividade hidráulica (K) são as características mais 

importantes na determinação da disponibilidade hídrica, sendo que ambas são diretamente 

controladas pela geologia e pela geomorfologia de seu substrato. Em função desses 

parâmetros, o Domínio Poroso é dividido em quatro sistemas, todos caracterizados como 

aquiferos suspensos, com relação aos aquiferos fraturados: P1, P2, P3 e P4. Os três 

primeiros são espessos e possuem condutividades hidráulicas, respectivamente, alta, média 

e baixa, e o último é raso, com baixa condutividade hidráulica. 

4.2.4.2.2 Domínio Fraturado 

Os aquiferos do domínio fraturado localizam-se no meio rochoso, onde a água subterrânea 

fica armazenada nos espaços resultantes de descontinuidades planares, ou seja, planos de 

fraturas, microfraturas, diaclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas, denominados de 

porosidade secundária. No Distrito Federal, o substrato rochoso é representado por 
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sedimentos metamorfisados (rochas de idade proterozóica - metarritmitos do Grupo 

Paranoá), a porosidade primária foi obliterada pela recristalização de minerais e cimentação. 

Desta forma, os parâmetros hidráulicos são proporcionais à densidade das anisotropias nas 

rochas subjacentes, quanto maior a densidade de fraturas maior serão os valores de 

condutividade hidráulica (K) e coeficiente de armazenamento (S). 

Os aquiferos do domínio fraturado por estarem restritos a zonas que variam de alguns 

metros a centenas de metros são livres ou confinados, de extensão lateral variável e restrita, 

fortemente anisotrópicos e heterogêneos, compondo o sistema de águas subterrâneas 

profundas. 

O potencial hidrogeológico é controlado principalmente pela densidade das 

descontinuidades do corpo rochoso. Devido a pressão litostática em maiores profundidades, 

os planos abertos do meio rochoso tendem a fecharem e, consequentemente, ocorre a 

diminuição da disponibilidade hídrica e condutividade hidráulica dos aquíferos. 

A incidência de poços secos ou de baixas vazões é maior em materiais pelíticos 

(metassiltitos e ardósias), devido a seu comportamento plástico, enquanto os quartzitos 

apresentam um comportamento rúptil, o que favorece a implantação de sistemas de fraturas 

e falhas.  

A recarga dos aquiferos fraturados ocorre através da infiltração laminar da água de chuva 

retida no sistema poroso adjacente, percolando para o sistema fissural. Esta ação é 

favorecida pela atitude verticalizada das fraturas de rochas psamíticas (arenosas). Assim, as 

águas subterrâneas possuem menor propensão à contaminação, uma vez que o domínio 

sobreposto funciona como um filtro depurador natural, protegendo a qualidade das águas 

mais profundas (CAMPOS, 2004). A morfologia do relevo, a presença de cobertura vegetal, 

a espessura dos solos, sua condição de uso e impermeabilização também são fatores 

importantes no controle da recarga dos aquíferos fissurais. 

4.2.4.2.3 Hidrogeologia Local 

Considerando a área do empreendimento, o Domínio Poroso é caracterizado pelo sistema 

P1, já o Domínio Fraturado é marcado pelo subsistema A do Sistema Paranoá. 
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Figura 34 - Contexto hidrogeológico da área do empreendimento. 

 

4.2.4.2.3.1 Domínio Poroso 

4.2.4.2.3.1.1 Sistema P1 

O sistema P1 abrange totalmente a área do parcelamento, sendo composto pelos latossolos 

vermelhos da região. A associação deste sistema aquífero em regiões planas garante uma 

importância hidrogeológica quanto a recarga dos sistemas fraturados subjacentes, a elevada 

condutividade hidráulica permite uma maior transmissividade de água para o meio fissural. 

De acordo com Campos & Freitas-Silva (1998), este sistema compõe aquíferos do tipo 

intergranulares, contínuos, livres e de grande extensão lateral. 
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4.2.4.2.3.2 Domínio Fraturado 

4.2.4.2.3.2.1 Sistema Paranoá 

4.2.4.2.3.2.1.1 Subsistema A 

Em relação aos aspectos hidrogeológicos, as ardósias são rochas metamórficas compostas 

por materiais argilosos e com baixa condutividade hidráulica. Segundo Campos & Freitas-

Silva (1998), a permeabilidade dessas rochas depende do seu grau de fraturamento e da 

conexão entre as fraturas, do preenchimento ou não dessas fraturas e, por fim, da tendência 

de acomatação (fechamento) dessas estruturas em profundidade. Em função disso, as 

ardósias podem se comportar como aquífugos6 ou aquitardes7. 

4.2.4.2.3.3 Área de Recarga 

Em escala regional, a recarga nos aquíferos é originária das águas pluviais, seja qual for o 

percurso seguido (drenagens superficiais, lagos, lagoas ou irrigação). Cada domínio 

hidrogeológico tem as suas particularidades de recarga, ditadas pelos parâmetros que 

interferem no processo de infiltração da água superficial, assim como pelos seus 

comportamentos hidrodinâmicos e hidrogeológicos. 

No domínio poroso, os mecanismos hidráulicos de recarga estão diretamente associados às 

diferentes características físicas de cada local: geológicas, geomorfológicas, topográficas, 

pedológicas e hidrogeológicas (CAMPOS & FREITAS-SILVA, 1998). 

O escoamento nos sistemas porosos está relacionado à variação da condutividade 

hidráulica da zona não-saturada. Na zona saturada, a condutividade hidráulica determina o 

fluxo laminar e a sua velocidade, sendo o aquífero do tipo P1 o de maior significância, e P4 

o de menor valor (ibidem). 

Um aquífero fissural (fraturado) tem duas fontes distintas de alimentação: pelas chuvas ou 

pelas águas superficiais. A água pluvial cai diretamente sobre os afloramentos ou infiltra-se 

por intermédio do manto de cobertura. A intensidade da recarga dependerá, portanto, do 

sistema poroso de cobertura, das características físicas e estruturais dos litotipos 

metamórficos, da posição geomorfológica e do contato entre os outros domínios. 

Conforme Campos & Freitas-Silva (1998), para a avaliação das áreas preferenciais de 

recarga no domínio fissural, devem ser considerados os seguintes aspectos: 

6 Aquífugo - Formação geológica impermeável que não armazena, nem transmite água. 

7 Aquitarde - Formação geológica semipermeável que armazena importantes quantidades de água, porém a 

mesma é transmitida a uma taxa muito pequena. 
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• Fatores favoráveis: condicionamento litológico (ex: quartzito ou metarritmito 

arenoso); e características estruturais (predominância de sistemas rúpteis sobre os 

dúcteis, frequência de descontinuidades não seladas e grau de cimentação pouco 

elevado). 

• Fatores limitantes: áreas com elevado potencial de perda de solo por erosão linear 

e/ou laminar (avaliadas com base na integração de dados os mapas pedológico, 

geomorfológico, de declividade e uso e ocupação dos solos); e áreas onde a 

cobertura vegetal foi suprimida. 

No Distrito Federal, o cruzamento das informações contidas nos mapas geológico, 

geomorfológico, pedológico e de riscos de contaminação das águas subterrâneas, possibilita 

a seleção de atuais áreas de recarga que devem ser preservadas (CAMPOS & FREITAS-

SILVA, 1998). 

Considerando os aquiferos presentes na área de influência indireta e a geomorfologia da 

região, as principais áreas de recarga englobam a fitofisionomia de Cerrado Stricto Sensu, à 

montante do empreendimento, no Setor Militar Complementar. O relevo pouco declivoso 

associado ao sistema aquífero P1 do Domínio Poroso corroboram para a recarga dos 

aquiferos fraturados sobrejacentes. 

O adensamento urbano e a consequente impermeabilização do solo da região promovem 

um aumento do escoamento superficial e rebaixamento do nível freático. Em consequência 

da diminuição da recarga dos aquíferos, as vazões das nascentes também são 

proporcionalmente reduzidas. 

Em geral, a direção do fluxo de água subterrânea acompanha a topografia do terreno em 

superfície. Portanto, teoricamente, qualquer impermeabilização na bacia hidrográfica pode 

acarretar na redução das vazões dos exutórios, inclusive nas áreas contribuintes para a 

formação e manutenção dos recursos hídricos da sub-bacia.  

4.2.4.2.3.4 Nível do Lençol Freático 

A água subterrânea é formada pela água que penetra no solo que constitui a zona de 

saturação, localizada abaixo da zona de aeração que é forma pelos espaços intergranulares 

preenchidos com água e ar. O limite superior entre estas duas zonas é conhecido como 

nível freático ou nível de água subterrânea. Em conjunto, os dados refletem a oscilação 

sazonal do nível freático. 

A determinação do nível freático da região foi realizada em 4 (quatro) poços de 

monitoramento na Região Administrativa do SCIA (RA – XXV). O acesso aos poços é 

realizado pela DF - 095, limitada ao sul pelo SIA; a leste e ao norte, pela DF - 097, pelo 
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Parque Nacional de Brasília (próximo à nascente do córrego Acampamento) e pela área 

militar pertencente ao Exército Brasileiro; e a oeste pela Cidade Estrutural (Figura 35). 

 

 

Figura 35 - Localização dos poços de monitoramento no SCIA. Notar que o poço 01 é o mais próximo 
da Quadra 16. 

 

Foi utilizado medidor elétrico para investigar a profundidade do nível d’água (Figura 36). O 

equipamento é composto por sensor, cabo elétrico com escala em metros e fonte que 

contém alto-falante para captar a emissão de ruído, luz e sistemas elétricos. O sensor é 

introduzido no piezômetro e abaixado até a profundidade em que emite um sinal sonoro, ao 

tocar na água. Este ponto é marcado no cabo elétrico graduado que liga o sensor ao 
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equipamento, permitindo medir a profundidade do lençol através de escala graduada 

obtendo-se assim, a profundidade do nível freático. 

 

    

Figura 36 - (A) Representação ilustrativa do medidor de nível de profundidade de nível d’água do 
lençol freático. (B) Representação ilustrativa de medição da profundidade do nível d’água do lençol 

freático. 

 

As medições foram realizadas nos períodos de seca e de chuva. Os resultados seguem 

expressos na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Níveis d’água (NA) medidos para os poços de monitoramento durantes os períodos de 
seca e de chuva. 

Período NA - Poço 1 
(metros) 

NA - Poço 2 
(metros) 

NA - Poço 3 
(metros) 

NA - Poço 4 
(metros) 

Seca seco 3,27 6,01 8,16 
Chuva seco 3,00 5,00 6,00 

 

No poço 1, localizado mais próximo à Quadra 16 do SCIA, não foi detectado o nível do 

lençol freático. Este fato indica a elevada profundidade do lençol freático nesse ponto. Já 

nos demais pontos, os níveis freáticos medidos atingiram valores de 3,0 até 8,0 metros de 

profundidade. 
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4.2.4.2.3.5 Qualidade da Água Subterrânea 

A análise da qualidade de água subterrânea foi realizada nos mesmos poços de 

monitoramento instalados no SCIA.  

4.2.4.2.3.5.1 Materiais e Métodos 

As amostragens de água foram realizadas de acordo com as recomendações do “Guia de 

Coleta e Preservação de Amostras” da CETESB (1998). Conforme o documento, as 

amostras devem ser coletadas em recipiente de vidro ou polietileno, e após a coleta devem 

ser armazenados em caixa de isopor.  

A determinação dos parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e metais, foram realizadas 

conforme o Standard Methods for the Examination of Water and Waster-Water SMEWW 22ª 

ED. 2012, 2130 B.  

Para análise dos resultados dos parâmetros da qualidade das águas subterrâneas deve 

utilizar, preliminarmente, valores padrões estabelecidos com base em dados nacionais, 

legais e em avaliação de risco à saúde humana (CONAMA 420/2009 e; Padrões de 

aceitação para consumo humano do Ministério da Saúde – Portaria Nº 2914, de 25 de 

dezembro de 2011). 

4.2.4.2.3.5.2 Resultados 

As coletas foram realizadas nos períodos de seca e de chuva. A seguir temos os resultados 

das coletas realizadas (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Resultados analíticos dos pontos de amostragem de água subterrânea. 

Parâmetro Limite de 
Quantificação Coleta Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Coliformes 
Totais 

1,0 NMP/100 
mL 

Período 
Chuvoso - <1,0 <1,0 <1,0 

Período de 
Seca - <1,0 <1,0 <1,0 

Coliformes 
Termotolerantes 
(E. Coli) 

1,0 NMP/100 
mL 

Período 
Chuvoso - <1,0 <1,0 <1,0 

Período de 
Seca - <1,0 <1,0 <1,0 

Cor Aparente 1 UH 

Período 
Chuvoso - 140 1400 2 

Período de 
Seca  90 1500 1,5 

Turbidez 0,05 NUT 
Período 
Chuvoso - 54,4 327 100 

Período de  224 160 7,94 
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Parâmetro Limite de 
Quantificação Coleta Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Seca 

Ferro Total 0,01 mg/L 

Período 
Chuvoso - <0,01 <0,01 <0,01 

Período de 
Seca - <0,01 <0,01 <0,01 

pH 0 a 14 

Período 
Chuvoso - 6,8 6,2 5,9 

Período de 
Seca - 6,5 5,6 5,6 

Nitrogênio 
Amoniacal     
(N-NH41+) 

0,05 mg/L 

Período 
Chuvoso - 0,14 0,35 0,14 

Período de 
Seca  0,5 0,5 0,4 

Nitrogênio 
Nitrato (N-NO3

1-) 0,05 mg/L 

Período 
Chuvoso - 0,16 0,42 0,31 

Período de 
Seca  0,11 0,11 0,9 

Condutividade 
Elétrica 0,1 µs/cm 

Período 
Chuvoso - <0,1 <0,1 <0,1 

Período de 
Seca  <0,1 <0,1 <0,1 

Temperatura 0,1ºC 

Período 
Chuvoso - 22 23 23,4 

Período de 
Seca  21 20,6 22,3 

Alcalinidade 
Total, em 
CaCO3 

0,01 mg/L 

Período 
Chuvoso - 32 10 18 

Período de 
Seca - 14 12 28 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigênio, DBO 

3,0 mg/L 

Período 
Chuvoso - 29 9 17 

Período de 
Seca - <3,0 <3,0 <3,0 

Demanda 
Química de 
Oxigênio, DQO 

3,0 mg/L 

Período 
Chuvoso - 34,2 39,2 39,5 

Período de 
Seca - <3,0 <3,0 <3,0 

Sólidos Totais 
Dissolvidos 0,01 mg/L 

Período 
Chuvoso - 0,318 0,35 0,39 

Período de 
Seca - 0,051 0,028 0,002 

Clorestos, Em 
Cl1- 0,1 mg/L 

Período 
Chuvoso - 10,6 11,5 11,7 

Período de 
Seca - <0,1 <0,1 <0,1 

Manganês Total 0,01 mg/L 

Período 
Chuvoso - 0,1 0,1 0,1 

Período de 
Seca - <0,01 <0,01 <0,01 
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• Coliformes Totais 

Os coliformes totais representam um grupo de bactérias constituído por bacilos gram-

negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-

negativos, capazes de crescer na presença de sais biliares ou outros compostos ativos de 

superfície (surfactantes), com propriedades similares de inibição de crescimento, e que 

fermentam a lactose com produção de aldeído, ácido e gás a 35ºC em 24-48 horas. Os 

dados registrados para esse parâmetro não registram a sua presença em nenhum dos 

poços de monitoramento. 

• Coliformes Termotolerantes 

Os coliformes termotolerantes são bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-

negativa, os quais são caracterizados pela atividade da enzima -galactosidade. Podem 

crescer em meio tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas 45ºC – 44ºC, com 

produção de ácido, gás e aldeído. Estão presentes em fezes humanas e de animais 

homeotérmicos e podem ocorrer em solos ou outras matrizes ambientais que não tenham 

sido contaminadas por material fecal. Os dados registrados para esse parâmetro não 

registram a sua presença em nenhum dos poços de monitoramento. 

• Cor aparente 

A cor aparente da água tem origem natural e varia em função da presença de material 

orgânico (ácido húmico e fúlvicos), e de ferro e manganês. A origem antropogênica decorre 

principalmente da presença de resíduos de indústria e esgoto doméstico. A coloração de 

origem natural não representa risco à saúde e a de origem antropogênica pode ou não 

apresentar toxidade. 

A cor real é função da presença de substâncias dissolvidas. A cor aparente é devido à 

presença de substâncias dissolvidas e substâncias em suspensão. 

Os poços P2 e P3 apresentaram valores acima do máximo permitido pela Portaria Nº 2914 

de 25 de dezembro de 2011 - Padrões de aceitação para consumo humano do Ministério da 

Saúde – de 15 UH. Ressalta-se que a água do poço de monitoramento não é utilizada para 

consumo humano. 

• Turbidez 

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água, 

conferindo uma aparência turva à mesma. A presença de partículas de rocha, argila, silte, 

algas e microorganismos conferem turbidez à água. A origem antropogênica é em função da 
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presença de despejos domésticos, despejos industriais, erosão e etc. Em corpos d´água a 

turbidez pode reduzir a penetração da luz, prejudicando a fotossíntese. 

Todos os poços de monitoramento apresentaram valores acima do máximo permitido pela 

Portaria Nº 2914 de 25 Dezembro de 2011 - Padrões de aceitação para consumo humano 

do Ministério da Saúde – de 5 UT. Ressalta-se que a água do poço de monitoramento não é 

para consumo humano. 

• Ferro Total 

O ferro é um elemento presente em quase todas as águas subterrâneas em teores abaixo 

de 0,3 mg/L e suas principais fontes estão ligadas aos minerais como magnetitas, biotita, 

pirita, piroxênios, anfibólios e outros. Água com elevado teor de ferro ao sair do poço é 

incolor, mas, em contato com oxigênio fica amarelada, o que lhe confere uma aparência 

desagradável. Todos os pontos avaliados apresentaram valores inferiores ao limite de 

detecção utilizado e abaixo do estabelecido pela Portaria Nº 2914 de 25 Dezembro de 2011, 

de 0,3 mg/L. 

• Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Representa a concentração de íons hidrogênio H+, dando uma indicação sobre a condição 

de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. A variação do pH influência o equilíbrio dos 

compostos químicos. A forma dos principais constituintes responsáveis são os sólidos 

dissolvidos e os gases dissolvidos. Tem origem natural em função da dissolução de rochas, 

absorção de gases da atmosfera, oxidação da material orgânica e fotossíntese. A origem 

antropogênica decorre de despejos domésticos ou industriais. Não tem implicação em 

termos de saúde pública (ao menos que os valores sejam extremamente elevados ou 

baixos, podendo vir a causar irritação na pele ou nos olhos). 

Em termos de avaliação de qualidade de água, valores de pH elevados podem estar 

associados à proliferação de algas, valores baixos ou elevados podem ser indicativos de 

presença de efluentes industriais. 

• Nitrogênio Total 

O nitrogênio total é formado pelo nitrogênio molecular (N2), escapando para a atmosfera; 

nitrogênio orgânico, dissolvido e em suspensão; amônia (livre NH3 e ionizada NH4+), nitrito 

(NO2-) e nitrato (NO3-). O nitrogênio é um componente importante em termos de geração e 

do próprio controle da poluição das águas. 

A determinação da forma predominante do nitrogênio pode fornecer indicações sobre o 

estágio de poluição eventualmente ocasionada por algum lançamento de esgoto a 
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montante. Se a poluição é recente, o nitrogênio estará basicamente na forma de nitrogênio 

orgânico ou amônia e, se antiga, basicamente na de nitrato (as concentrações de nitrito são 

normalmente mais reduzidas).  

O nitrato é a forma mais oxidada da série do nitrogênio. O elemento é formado durante os 

estágios finais da decomposição biológica, tanto em estações de tratamento de água como 

em mananciais de água natural. Sua presença não é estranha, principalmente em águas 

armazenadas em cisternas em comunidades rurais. Já os nitratos inorgânicos, assim como 

o nitrato de amônia, são largamente utilizados como fertilizantes. As baixas concentrações 

de nitrato podem estar presentes em águas naturais.  

Conforme os dados de coleta, os resultados apresentaram valores abaixo do estabelecido 

pela Portaria Nº 2914 de 25 Dezembro de 2011, de 10 mg/L. 

A amônia é formada pelo processo de decomposição da matéria orgânica e transforma-se 

no estágio final em nitrato. A presença deste elemento indica poluição recente. Todos os 

pontos avaliados apresentaram valores abaixo do estabelecido pela Portaria Nº 2914 de 25 

Dezembro de 2011, de 1,5 mg/L. 

• Condutividade Elétrica 

O parâmetro de condutividade elétrica está relacionado com a quantidade de íons 

dissolvidos na água, os quais conduzem a corrente elétrica. Quanto maior a quantidade de 

íons, maior a condutividade. Seus valores estão diretamente relacionados com presença de 

sais e sólidos dissolvidos.  

• Temperatura 

A temperatura indica a intensidade de calor. Elevações da temperatura aumentam a taxa de 

reações físicas, químicas e biológicas, diminuem a solubilidade e aumentam a taxa de 

transferência de gases. 

• Alcalinidade 

A alcalinidade de uma amostra é a sua capacidade quantitativa de reagir com um ácido forte 

até um valor determinado de pH. Os compostos mais comuns: 

o hidróxidos de cálcio ou de magnésio; 

o carbonatos de cálcio ou de magnésio; 

o bicarbonatos de cálcio ou de magnésio; 

o bicarbonatos de sódio ou de potássio. 
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Em geral, as águas com pH inferior a 7,0 (5,5 por exemplo), podem apresentar alcalinidade, 

pois normalmente contém bicarbonatos. Dependendo do pH da água, podem ser 

encontrados os seguintes compostos: 

o valores de pH acima de 9,4: hidróxidos e carbonatos (alcalinidade cáustica); 

o valores de pH entre 8,3 e 9,4: carbonatos e bicarbonatos; 

o valores de pH entre 4,4 e 8,3: apenas bicarbonatos. 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Representa a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar, por meio de processos 

bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea. A determinação da DBO indica a taxa de 

consumo de oxigênio em função do tempo e a quantidade requerida de oxigênio para a 

estabilização biológica da matéria orgânica presente no corpo d´água. 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A determinação da DQO indica o consumo de oxigênio em função da oxidação química da 

matéria orgânica, portanto uma indicação indireta do teor de matéria orgânica presente. 

Valores de DQO alto indicam uma grande concentração de matéria orgânica e baixo teor de 

oxigênio. 

• Sólidos Totais Dissolvidos 

Correspondem as partículas, incluindo os colóides presentes nos corpos d'água. Estes são 

enquadrados como sólidos dissolvidos totais, com exceção dos gases dissolvidos, podendo 

ser classificados de acordo com o tamanho e características químicas. Todos os pontos 

avaliados apresentaram valores abaixo do estabelecido pela Portaria Nº 2914 de 25 

Dezembro de 2011, de 1000 mg/L. 

• Cloretos 

Os cloretos são sais inorgânicos, sendo que o mais comum é o cloreto de sódio. A presença 

de cloretos nas águas naturais é decorrente da dissolução de sais minerais presentes no 

solo. Um aumento significativo no teor de cloreto é indicativo de poluição de esgoto e de 

despejos industriais. Alterações discrepantes estão relacionadas com estas fontes de 

poluição, mas é comum a presença em baixas concentrações. 

Todos os pontos avaliados apresentaram valores inferiores ao estabelecido pela Portaria Nº 

2914 de 25 Dezembro de 2011, de 250 mg/L. 
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• Manganês 

O comportamento do manganês nas águas é muito semelhante ao do ferro em seus 

aspectos os mais diversos, sendo que a sua ocorrência é mais rara. O manganês 

desenvolve coloração negra na água, podendo-se se apresentar nos estados de oxidação 

Mn+2 (forma mais solúvel) e Mn+4 (forma menos solúvel). A concentração de manganês 

menor que 0,05 mg/L geralmente é aceitável em mananciais, devido ao fato de não 

ocorrerem, nesta faixa de concentração, manifestações de manchas negras ou depósitos de 

seu óxido nos sistemas de abastecimento de água. Todos os pontos avaliados 

apresentaram valores semelhante ao limite estabelecido pela Portaria Nº 2914 de 25 

Dezembro de 2011, de 0,1 mg/L. 

4.2.4.2.3.5.3 Conclusões 

As características químicas das águas subterrâneas refletem os meios por onde percolam e 

apresentam estreita relação com os tipos de rochas e com os produtos das atividades 

humanas adquiridas ao longo da sua trajetória. 

Em geral, os parâmetros avaliados encontram-se dentro dos padrões da normalidade. 

Valores acima do estabelecido pela legislação foram obtidos para os parâmetros cor e 

turbidez, quando comparado com a Portaria Nº 2914, de 25 de dezembro de 2011, para 

padrões de potabilidade de água. 

A continuidade da análise hídrica subterrânea permitirá um conhecimento do 

comportamento geoquímico dos recursos hídricos subterrâneos e da influência do 

empreendimento sobre os aquíferos locais. 

Não foram identificadas áreas de preservação permanente no interior da poligonal do 

empreendimento conforme exposto no Mapa 12 - Areas de Preservacao Permanente – APP. 

4.3 MEIO BIÓTICO 

4.3.1 FLORA 

4.3.1.1 Introdução 

O Cerrado é o segundo maior Bioma Brasileiro, abrangendo aproximadamente uma área de 

2 milhões de km², incluindo as áreas de transição com os outros tipos de vegetação (IBGE 

1993, Pereira jr. 1992). Grande parte de sua extensão localiza-se no Planalto Central, 

cobrindo também grande parte dos Estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Maranhão e Piauí, e outros estados em menor proporção. 
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As crescentes fronteiras agrícolas e urbanas estão cada vez mais suprimindo o Cerrado, 

que perde suas fontes de informações sem antes haver um conhecimento completo 

registrado sobre ele. Tais fatos indicam a extrema importância de estudos vegetacionais que 

caracterizem a vegetação, gerando um banco de informação que possibilite futuros planos 

de manejo. 

O presente estudo visa caracterizar a área de Cerrado predominantemente antropizada e 

degradada contígua à Cidade do Automóvel, na Quadra 16 do Setor Complementar de 

Indústria e Abastecimento (SCIA), a fim de fornecer dados para a compensação ambiental 

que deverá ser realizada. 

4.3.1.2 Metodologia 

A campanha contou com uma visita de campo, contando com um Engenheiro Florestal e um 

estagiário da área, os quais desempenharam as funções de identificar espécies, medir e 

anotar os dados de campo. 

Foram realizadas três atividades principais: 

• Coleta e análise de dados disponíveis sobre a flora regional, na literatura 

especializada; 

• Mapeamento fitofisionômico e descrição da cobertura vegetal com enfoque no seu 

estado de conservação; e 

• Inventário Florístico para fins de compensação florestal, de acordo com o disposto 

nos Decretos Distritais 14.783/93 e 23.585/03, na área que deverá ser suprimida 

pelas obras na Quadra 16 do SCIA. 

No inventário, as árvores foram identificadas por meio de suas características morfológicas, 

e quantificadas por espécie, família botânica e unidade amostral. As espécies cujos nomes 

são desconhecidos tiveram seu material botânico coletado para posterior análise. Os nomes 

das famílias botânicas foram expostos de acordo com o sistema proposto pelo Angiosperm 

Phylogeny Group (APGIII).  

Para a conferência dos nomes científicos, foi verificado o banco de dados disponibilizado 

virtualmente pelo Missouri Botanical Garden (MOBOT), disponível no sítio eletrônico 

www.tropicos.org. 

Os materiais utilizados para estabelecimento de parcelas e mensuração em campo foram: 4 

(quatro) trenas de 50 m (cinquenta metros), GPS, fita métrica, prancheta e caneta 

esferográfica. Para identificação e registro das espécies foram utilizados mapas e fichas de 

campo, máquina digital e manuais de campo. 
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A vegetação remanescente ocupa cerca de 5,88 ha da área de estudo, a qual possui uma 

área total de 10,38 ha. Considerando que se trata de uma área extremamente antropizada, 

com elevado grau de intervenção na vegetação, optou-se por locar uma única unidade 

amostral com área de 1.000 m² (50x20 m) dentro do espaço remanecente (Figura 37). A 

ocorrência de fogo nas áreas adjacentes também reforçou a metodologia proposta. 

Os parâmetros utilizados para a determinação dos indivíduos arbóreos foram os expostos 

pelos Decretos Nº 14.783/93 e 23.585/03 (altura igual ou superior a 2,50 m (dois metros e 

cinquenta centímetros) e com circunferência superior a 20 cm (vinte centímetros) a 30 cm 

(trinta centímetros) do solo – CAB 30 cm). A altura foi estimada visualmente e a CAB 30 cm 

mensurada com o auxílio de uma fita métrica. 

 

Figura 37 – Localização da Parcela do Inventário Florestal. 
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As coordenadas geográficas em UTM (Datum SIRGAS 2000) dos vértices identificados na 

figura acima estão apresentadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 15 – Coordenadas em UTM dos vértices da parcela inventariada. 

Vértice E N 
1 182124,46 8251680,71 
2 182143,94 8251677,45 
3 182141,99 8251626,17 
4 182121,84 8251628,68 

 

Para o calculo de compensação florestal, foram utilizados as proporções dispostas no 

Decreto nº 14.783/93, que indica que para cada indivíduo nativo erradicado, deverão ser 

plantados 30 novos indivíduos e para cada indivíduo exótico suprimido, dez deverão ser 

plantados.  

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS 

Densidade Absoluta − DA: informa a quantidade de indivíduos por unidade de área, isto é, 

o número de árvores em que uma determinada espécie possui por hectare. 

Densidade Relativa − DR: relação entre o número de indivíduos de uma espécie e o 

número total de indivíduos registrados na área. 

DA= ni/A 
DR = (n/N) x 100 
onde: 

ni – número de indivíduos da espécie i; 

N – número total de indivíduos amostrados; 

A – unidade de área (hectare). 

Dominância Absoluta −DoA: informa qual o tamanho que a área basal de uma 

determinada espécie ocupada na unidade amostral. A dominância absoluta é a soma das 

áreas basais dos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, por unidade de área (ha). 

Dominância Relativa −DoR: relação entre a área basal de determinada espécie (ABi) pela 

área basal de todas as espécies amostradas (ABt). 

DoA = ABi / ha 
DoR = (ABi / ABt) x 100 
onde: 

ABi – área basal da espécie i; 
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ABt – somatória das áreas basais individuais de todas as espécies amostradas (ABi); ha – 

hectare (10.000 m²) 

Para estimar a importância das espécies que compõe a área, utilizou-se o Índice de Valor 
de Cobertura (IVC), obtido pelo somatório da DR(%) e DoR(%).  

Por não sofrer influência do processo de amostragem uma vez que não considera o 

parâmetro da frequencia, o IVC não superestima a presença de indivíduos numa área, além 

de sua densidade (Silva & Bruni, 2005). 

4.3.1.3 Resultados 

Foram levantados 51 indivíduos, classificados em 18 espécies, 18 gêneros e 15 famílias. A 

espécie mais abundante foi a Dalbergia miscolobium (6), seguida de Banisteriopsis latifólia 

(5), Eremanthus glomerulatus(5) e Strychnos pseudoquina (5) com cinco indivíduos cada. A 

tabela fitossociológica (Tabela 1), com os parâmetros observados se apresenta ao final 

deste tópico. 

Avaliando-se o Índice de valor de cobertura, as cinco espécies mais importantes em ordem 

decrescente foram: Dalbergia miscolobium, Solanum lycocarpum, Eriotheca pubescens, 

Strychnos p. e Machaerium opacum (Figura 38).  

Dalbergia miscolobium foi a espécie mais importante e apresentou os maiores valores de 

dominância e densidade, denotando uma boa adaptação desta espécie na área. Outra 

espécie de destaque foi a Solanum lycocarpum, ocupando a segunda posição no Indice de 

cobertura, essa espécie é conhecida por ser pioneira e frequentemente encontrada em 

áreas degradadas e/ou em recuperação.  
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Figura 38 - Ilustração dos parâmetros de dominância e densidade que determinam o IVC das cinco 
espécies mais importantes. Legenda: IVC – Índice de Valor de Cobertura; DoR – Dominância 

Relativa; DR – Densidade Relativa 
 

Comparando-se em gráficos separados as cinco espécies que melhor representaram a 

dominância e a densidade (Figura 39 e Figura 40), observam-se três espécies em comum 

nos dois gráficos (Dalbergia m., Eriotheca p. e Strychnos p.). Pelos quadros observados, 

sugere-se que o fator que mais determinou os valores do IVC foi o da dominância, que 

apresentou valores menos uniformes. 
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Figura 39 - Demonstração dos cinco indivíduos mais representativos em termos de área basal 
ocupada na área. . Legenda: DoR – Dominância Relativa 

 

 
Figura 40 - Demonstração dos cinco indivíduos mais representativos em termos de densidade na 

área. . Legenda: DR – Densidade Relativa 
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A análise aponta a Fabaceae sendo a família botânica que apresentou a maior densidade 

(Figura 41), registrando dez indivíduos. Tal fato, corroboracom outros estudos de Cerrado 

que vem apresentando este resultado (J. R. R. Pinto et al., 2009; Assunção & Felfili, 2004). 

Do total de espécies Fabaceae representou 19% da densidade. Asteraceae (7), 

Loganiaceae (5), Malpighiaceae (5) e Malvaceae (4) seguem para formar a lista das cinco 

mais densas do estudo. Estas famílias somadas representam 61% do total de indivíduos 

encontrados. 

 

 

Figura 41 - Representação ilustrativa das cinco famílias mais densas em comparação com o restante 
das famílias. 

 

Relacionando as famílias em termos de área basal ocupada (Figura 42), Fabaceae ficou à 

frente novamente, representando 36% da área total ocupada pelos indivíduos arbóreos. 

Solanaceae, Malvaceae, Asteraceae e Loganiaceae completam as cinco famílias mais 

representativas neste sentido. Solanaceae se apresentou como segunda maior dominância 

e indica o motivo de Solanum l. ter ocupado a segunda colocação no IVC, sendo a única 

espécie para esta família. As cinco espécies mais dominantes ocuparam 85% da área total 

que os indivíduos arbóreos ocuparam no estudo. 
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Figura 42 - Gráfico da relação das áreas ocupadas por indivíduos de cada família. 

 

Extrapolando os dados encontrados para um hectare, teríamos 510 ind./ha. Este valor é 

inferior à média de estudos encontrados para o Cerrado stricto sensu (Assunção & Felfili, 

2004; Fonseca & Silva Jr., 2004). Detecta-se dos dados a realidade biológica encontrada na 

área, muito afetada por ações antrópicas, alvo de alterações na estrutura vegetal. 
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Tabela 16 - Lista de espécies com parâmetros fitossociológicos utilizadas. 

Nº Espécie Família Nome popular DA DR DoA DoR IVC 

1  Aegiphila lhotzkiana Cham Lamiaceae  Tamanqueiro do Cerrado 10 1,960784 0,008931 1,459619 3,420403 

2  Brosimum gaudichaudii Trécul Moraceae Maminha-cadela 30 5,882353 0,003428 0,560241 6,442594 

3 Aspidosperma tomentosum Mart. Apocynaceae Peroba do campo 10 1,960784 0,004029 0,658438 2,619222 

4 Banisteriopsis latifolia (A. Juss.) B. Gates Malpighiaceae (vazio) 50 9,803922 0,004858 0,794028 10,59795 

5 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Myrtaceae Murta 10 1,960784 0,003183 0,520247 2,481032 

6 Connarus suberosus Planch. Connaraceae Cabelo de negro 20 3,921569 0,010353 1,692105 5,613673 

7 Dalbergia miscolobium Benth. Fabaceae  Jacarandá do Cerrado 60 11,76471 0,193121 31,56373 43,32844 

8 Eremanthus glomerulatus Less. Asteraceae Coração de negro 50 9,803922 0,010651 1,740878 11,5448 

9 Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl  Malvaceae Paineira do Cerrado 40 7,843137 0,064899 10,60719 18,45033 

10 Machaerium opacum Vogel Fabaceae Jacarandá cascudo 40 7,843137 0,028023 4,580128 12,42327 

11 Morta (vazio) (vazio) 10 1,960784 0 0 1,960784 

12 Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Ochnaceae Vassoura de bruxa 30 5,882353 0,029979 4,899755 10,78211 

13 Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Asteraceae Coração de negro 20 3,921569 0,037276 6,092422 10,01399 

14 Plenckia populnea Reissek Celastraceae Marmelo do Cerrado 10 1,960784 0,001353 0,221105 2,181889 

15 Psidium laruotteanum Cambess. Myrtaceae Araçá 10 1,960784 0,004974 0,812887 2,773671 

16 Myrsine guianensis Aubl. Primulaceae Cafézinho 20 3,921569 0,009328 1,52465 5,446219 

17 Roupala montana Aubl. Proteaceae  Carne de vaca 20 3,921569 0,01248 2,039695 5,961264 

18 Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Solanaceae  Lobeira 20 3,921569 0,143239 23,41113 27,3327 

19 Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Loganiaceae Quina 50 9,803922 0,041738 6,821744 16,62567 

        510 100 0,611843 100 200 

105 

 



 

4.3.1.4 Compensação Florestal 

Os critérios de compensação florística são determinados pelos Decretos Distritais nº 

14.783/93 e 23.585/03. Será apresentada uma proposta de compensação para o 

empreendimento em tela, considerando como nativas todas as espécies passíveis de 

supressão (Extrapolando os dados coletados na parcela, estima-se que a área apresentaria 

uma densidade de 510 ind./ha.  

 

Tabela 17). Extrapolando os dados coletados na parcela, estima-se que a área apresentaria 

uma densidade de 510 ind./ha.  

 

Tabela 17 –. Proposta Compensação florística. Decretos Distritais n°14.783/93 e 

23.585/2003. 

Densidade 

(ind./ha) 

Área Total 

(ha) 

Total de espécies 

passíveis de 

supressão 

N° de mudas a ser 

compensado. 

510 10,38 5.294 158.820 

 

Por meio dos resultados apresentados e visando atender ao disposto no Decreto n° 

14.783/93, calculou-se um montante de 158.820 (cento e cinquenta e oito mil oitocentos e 

vinte) mudas de espécies nativas a serem plantadas como forma de compensação florística. 

. 

4.3.1.5 Conclusão 

A área, mesmo em sua parte mais conservada, encontra efeitos de antropização, com 

valores de densidade inferiores aos comumentes encontrados. 

Estima-se que a compensação florística gire em torno de 158.820 (cento e cinquenta e oito 

mil e oitocentos e vinte) mudas. Poderá ser feita a valoração do plantio e a quantia em reais 

convertida para outras finalidades benéficas ao Meio Ambiente, conforme dispõe o Decreto 

nº 23.585/03. 

4.3.2 FAUNA 

4.3.2.1 Introdução 

O DF possui uma área de aproximadamente 5.789,16 km2, está inserido no Estado de 

Goiás, e se apresenta em 100% na área nuclear dos Cerrados. 
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O bioma Cerrado, maior savana neotropical, situa-se basicamente no Planalto Central do 

Brasil e ocupa uma área de 2.000.000 km2, o que corresponde a 23% do território Brasileiro. 

É considerado como um dos 25 ”Hot Spots” mundiais, ou seja, regiões com uma alta riqueza 

biológica e um grande nível de ameaça para fauna (ALHO, 2005). Com grande percentual 

de endemismo, com valores estimados de 30% para anfíbios, 20% para répteis, 12% para 

mamíferos e 1,4% para aves, é resultante de uma longa e dinâmica história evolutiva (MMA 

2005). Pode ser encontrado, principalmente, nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito 

Federal, além de outros 13 estados brasileiros (SANO e ALMEIDA, 1998). 

Nas últimas décadas, apesar das restrições edáficas e hídricas, poucas regiões do mundo 

tiveram crescimento como ocorrido no Centro-Oeste brasileiro. O grande aumento da 

produção agropecuária, da infraestrutura, da atividade industrial, da exploração do subsolo, 

além do forte crescimento do contingente populacional, fez com que a região mudasse 

radicalmente seu perfil nos últimos 30 anos. A forma como vem sendo produzido esse 

crescimento tem deixado muito a desejar, pois se instalou um processo permanente de 

degradação ambiental e social, que chega a colocar em risco parte significativa das riquezas 

da região, seus recursos naturais, o patrimônio cultural e a própria continuidade da atividade 

econômica em relação à conservação da natureza (FONSECA, 2001). Caso este modelo 

cultural e insustentável de uso da terra seja mantido, estima-se que em poucas décadas as 

áreas de vegetação nativa do cerrado irão desaparecer (MACHADO, et al., 2004). 

4.3.2.2 Área de Estudo 

A área caracteriza-se por estar inserida em uma área urbana limítrofe ao Parque Nacional 

de Brasília e à área do Exército. Diretamente, a Quadra 16 faz divisa com a área do Exército 

Brasileiro, a qual se encontra bem preservada em relação ao cerrado.  

No local do empreendimento foram observadas áreas com depósito irregular de resíduos 

sólidos e de empréstimo de solo (Figura 43 e Figura 44), mas em sua divisa com a área do 

Exército pode-se observar um Cerrado bem preservado (Figura 45 e Figura 46). 
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Figura 43 - Depósito irregular de resíduos sólidos. 

 

Figura 44 - Depósito irregular de resíduos e retirada de solo. 
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Figura 45 - Cerrado preservado na divisa com a área do exército. 

 

 

Figura 46 - Cerrado preservado na divisa com a área do exército. 

 

4.3.2.3 Metodologia 

109 

 



 
Os dados secundários para todos os grupos foram obtidos por meio de pesquisa 

documental e por meio de consultas em coleções científicas. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada a partir da seleção, fichamento e arquivamento dos tópicos de interesse para a 

investigação, objetivando conhecer o estado da arte do material concernente ao tema 

proposto pelo estudo. Foram feitas visitas em bibliotecas e também foram visitados alguns 

órgãos públicos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e Universidade de Brasília (UnB), assim como buscas em sites 

especializados como ScIELO, Web of Science, Capes, Instituto Hórus de Desenvolvimento e 

Conservação Ambiental, do Global Invasive Species Program – GISP, da International Union 

for Conservation of Nature – IUCN e do Grupo Especialista em Espécies Invasoras (GEEI), 

além de estudos referentes ao Parque Nacional de Brasília, APA da Cafuringa, APA do 

Planalto Central e ARIE Cabeceira do Valo.  

As espécies ameaçadas de extinção foram classificadas de acordo com a Lista de Espécies 

da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Instrução Normativa N° 3, de 27 de maio de 

2003, Ministério do Meio Ambiente) atualizada em 2008 (MMA, 2008) e a categorização 

proposta pela International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2011), Lista da Fauna 

Ameaçada a Nível Mundial. As informações sobre endemismos, dieta e distribuição 

geográfica foram baseadas em literatura atual. 

4.3.2.4 Mastofauna 

Os mamíferos de grande e médio porte são animais geralmente de baixa abundância e 

possuem áreas de vida muito dispersas, o que torna difícil sua visualização. No entanto, 

através de vestígios como fezes, pegadas e pelos, eles são facilmente identificados.  

Quanto aos mamíferos de pequeno porte, roedores e marsupiais, por serem mais 

abundantes e em maior número de espécies, apresentam semelhança fenotípica muito 

grande entre as espécies, por isso exigem a captura e, em muitas vezes, a coleta para 

identificação. 

Resultado  

Com base em fontes secundárias, onde o trabalho utilizado trata-se do Plano de Manejo da 

Área de Relevante Interesse Ecológico do Córrego Cabeceira do Valo, foram levantadas 14 

espécies de mamíferos terrestres (grandes, médios e pequenos), todas de provável 

ocorrência para a região do estudo. 
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Tabela 18 - Espécies de provável ocorrência. 

Taxa Nome 
Popular Dieta Método de 

Amostragem 
Status de 
Conservação Abundância Valor 

cinegético 

DIDELPHIMORPHIA             

Didelphidae             

Didelphis albiventris Saruê ON AV   AB   

XENARTHRA             

Dasypodidae             

Euphractus sexcinctus Tatu- peba ON VE   AB X 

Myrmecophagidae             

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-
bandeira IN VE MMA, IUCN RA X 

PRIMATES             

Callithrichidae             

Callithrix penicillata Sagui IN, FR AV   AB   

Cebidae             

Cebus apella Macaco-prego IN, FR EN   AB X 

CARNIVORA             

Canidae             

Cerdocyon thous Cachorro-do-
mato ON AV   AB   

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará ON EN MMA, IUCN RA   

Procyonidae             

Procyon cancrivorus Mão-pelada ON AV   AB   

Mephitidae             

Conepatus semistriatus Jaritataca IN EN   RA   

PERISSODACTYLA             

Tapiridae             

Tapirus terrestris Anta FO, FR VE   RA   

RODENTIA             

Hydrochaeridae             
Hydrochoerus 
hydrochaeris Capivara FO EN   AB X 

Cricetidae             

Pseudoryzomys simplex Rato ON CA   PC   

 

Para as espécies de mamíferos terrestres, foram registradas espécies pertencentes a 10 

famílias, sendo a mais representativa a família Canidae, com duas espécies. As duas 
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espécies de mamíferos, de médio e grande porte, que foram consideradas mais abundantes 

para as proximidades da área do estudo são: Procyon cancrivorus (mão pelada) e Callithrix 

penicillata (sagui). 

Espécies de valor Cinegético  

No presente estudo foram encontradas algumas espécies com valor cinegético como tatu-

peba (Euphractus sexcinctus), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), macaco-

prego (Cebus apella) e capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). Os animais com valor 

cinegéticos são muito apreciados pela comunidade local e são caçados constantemente, 

fato que aliado à fragmentação de habitat pode colocar em risco a estabilidade da 

população destas espécies. 

 

 

 

Espécies Endêmicas 

A única espécie considerada endêmica encontrada neste estudo foi a raposinha (Lycalopex 

vetulus), que é a única espécie de carnívoro endêmica do bioma Cerrado (MARINHO-FILHO 

et al., 2002). 

Espécies Raras e Ameaçadas de Extinção 

A despeito da menor diversidade, o Cerrado é um ambiente que comporta diversas espécies 

de mamíferos consideradas como ameaçadas de extinção pelo Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008) e pela IUCN (2011). Entre as espécies de 

médio e grande porte registradas para este estudo, destacam-se lobo-guará (Chrysocyon 

brachyurus) e tamanduá bandeira (Mymercophaga tridactyla). Além das espécies citadas 

como ameaçadas, destacam-se como espécies raras: mão-pelada (Procyon cancrivorus) e a 

raposinha (Lycalopex vetulus).  

Espécies Exóticas 

Na área do estudo foi identificada uma intensa disposição irregular de resíduos sólidos 

(Figura 47 e Figura 48), o que pode gerar um desequilíbrio na cadeia alimentar das 

espécies, visto que existe um aumento desproporcional de decompositores e carniceiros. 

Nesse caso, um número de ratos, cães, carcarás e urubus são muito elevados (HOROWITZ, 

2003). 

Desta forma, foram identificadas como espécies exóticas os ratos (Rattus norvegicus e 

Rattus rattus), os gatos (Felis catus) e os cães (Canis familiares) (Figura 49 e Figura 50). 
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Todas estas espécies são pragas em habitats urbanos e compete pelos recursos com os 

vertebrados silvestres. 

 

 

Figura 47 – Disposição irregular de resíduos sólidos. 

 

 

Figura 48 - Disposição irregular de resíduos sólidos. 
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Figura 49 - Pegada de cachorro. 

 

 

Figura 50 - Pegada de cachorro. 
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Os cães (Canis familiares) são considerados como caso mais grave da presença de animais 

exóticos, pois asselvajados formam matilhas e atacam a fauna nativa, além de competir por 

recursos. Existe ainda o problema da transmissão de doenças dos canídeos aos mamíferos 

silvestres, ou seja, estes animais exercem impactos negativos à fauna da localidade, uma 

vez que, generalistas, predam desde pequenos animais como lagartos e gambás, a animais 

de maior porte como antas e veados.  

Existem evidências que cães asselvajados atacam e matam antas, veados, porcos do mato, 

raposas, tamanduás, macacos, além de pequenos mamíferos, pássaros, e répteis. Para que 

as populações de animais silvestres tenham um futuro no Parque Nacional de Brasília é 

importante erradicar ou pelo menos diminuir de maneira significativa, tanto os cães 

residentes e os cães visitantes, quanto os animais exóticos no Parque Nacional de Brasília.  

A dispersão de espécies exóticas invasoras é hoje conhecida como uma das maiores 

ameaças ao bem estar ecológico do planeta. Estas espécies vêm causando enormes danos 

à biodiversidade e aos valiosos sistemas naturais e agrícolas (GISP, 2005).  

4.3.2.5 Herpetofauna 

Introdução 

A herpetofauna é composta, atualmente, por cerca de 7.000 (sete mil) espécies de anfíbios 

(FROST, 2011) e mais de 9.000 (nove mil) espécies de répteis (UETZ et al., 2011). No Brasil 

já foram identificadas 1598 (mil quinhentas e noventa e oito) espécies, sendo 877 

(oitocentos e setenta e sete) anfíbios e 721 (setecentos e vinte e um) répteis (SBH, 2014). 

Acreditava-se que a herpetofauna do Cerrado fosse formada principalmente por espécies 

generalistas originárias de biomas vizinhos (VANZOLINI, 1976; VITT, 1991), no entanto, 

sabe-se hoje que a diversidade da herpetofauna do Cerrado havia sido subestimada. Muitos 

autores acreditam que as amostragens eram insatisfatórias e por isso, conforme novas 

áreas são amostradas, o número de espécies e endemismos aumenta consideravelmente 

(COLLI, et al., 2002).  

Atualmente, são descritas para o Cerrado um total de 297 espécies, incluindo répteis e 

anfíbios. São 10 espécies de quelônios, cinco crocodilianos, 15 anfisbênias, 47 lagartos, 107 

serpentes e 113 anfíbios. Destas espécies, cerca de 20% dos anfíbios e 30% dos répteis 

são considerados endêmicos (COLLI, et al., 2002). 

Resultado 

Ao total foram levantadas 15 espécies de provável ocorrência da herpetofauna, sendo oito 

espécies de lagartos, seis de serpentes, e uma de anfíbio. Este resultado se deu pelo fato 
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do local do presente estudo não apresentar recursos hídricos e estar em avançado estado 

de antropização. 

 

Tabela 19 - Espécies de provável ocorrência da herpetofauna. 

Taxa Nome Popular 
Status de Ameaça 

Endêmica 
IUCN CITES MMA 

AMPHIBIA           

Anura           
BUFONIDAE           
Rhinella schneideri Sapo-cururu LC - -   

REPITILIA           

Squamata           

DIPLOGLOSSIDAE           
Ophiodes striatus Cobra-de-vidro - - -   

GEKKONIDAE            
Hemidactylus mabouia Lagartixa-de-Parede - - - Ex 

POLYCHROTIDAE           
Polychrus acutirostris Camaleão-americano - - -   
MABUYIDAE           
Copeoglossum nigropunctatum Calango-liso - - -   
Notomabuya frenata  Calango-liso - - -   

TEIIDAE           
Ameiva ameiva Calango-verde - - -   
Ameivula ocellifera Calanguinho-verde - - -   

TROPIDURIDAE           
Tropidurus torquatus Calango LC - -   

AMPHISBAENIDAE           
Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeças LC - -   

BOIDAE           
Boa constrictor Jibóia - II -   

DIPSADIDAE           
Oxyrhopus guibei Coral-falsa - - -   
Pseudoboa nigra Cobra-preta - - -   

VIPERIDAE           
Bothrops moojeni Jararacuçu - - -   
Crotalus durissus Cascavel LC - -   
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A área não possui recursos hídricos, desta forma não é possível encontrar a maioria das 

espécies de anfíbios, pois estes são dependentes da água para completar seu ciclo 

reprodutivo. Apenas o Sapo-cururu (Rhinela schneideri), espécie bastante comum e 

andarilha, pode ser encontrado a quilômetros de distância de corpos d´água. Durante o dia, 

abrigam-se sob as pedras e troncos de madeira, ou mesmo no interior de calhas, canaletas 

e entulhos (FROST, 2011). 

Das 14 espécies de répteis que foram levantadas para a área de estudo, 50% podem ser 

consideradas espécies generalistas (Trodidurus torquatus, Ameiva ameiva, Ameivula 

ocellifera, Oxyrhopus guibei, Pseudoboa nigra, Crotalus durissus, Bothrops moojeni) e 

possuem ampla distribuição pelo cerrado e até mesmo se adaptam com facilidade a 

ambientes antropizados (MEIRA, 2007; PINTO, 2005 ;.TEIXEIRA & GIOVANELLI, 1999) .  

A lagartixa (Hemidactylus mabouia) é uma espécie invasora bem estabelecida no Brasil. É 

um lagarto de hábitos noturnos e periantrópicos, mas também pode ocorrer em outros 

ambientes naturais não antrópicos, como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o 

Cerrado, a Caatinga, as Restingas e algumas ilhas da costa brasileira (ANJOS. 2004). 

A espécie Ophiodes striatus é de difícil visualização, pois possui hábitos semi-fossoriais. É 

comum em ambientes abertos, principalmente campos úmidos. Os membros reduzidos, 

corpo alongado e a superfície lisa das escamas auxiliam no deslocamento, permitindo que o 

lagarto deslize através do substrato em ambientes com densa cobertura de gramíneas. 

Alimenta-se basicamente de artrópodos (COLLI, 2011). 

A área estudada se encontra em um local de forte influencia antrópica. Esse fato contribuiu 

com a degradação de ambientes disponíveis para a herpetofauna e acabou por refletir em 

uma baixa riqueza de espécies.  

Além de reduzir os hábitats naturais, a ação antrópica causa modificações na estrutura das 

comunidades, alterando as relações ecológicas de predação, competição e partilha espacial 

e temporal dos recursos, previamente estabelecidas entre as espécies da comunidade. 

Estas modificações podem acarretar alterações na composição e abundância das espécies, 

devido à invasão de espécies generalistas ou oportunistas de ambientes degradados ou 

mesmo exclusão das espécies de baixa plasticidade ecológica. 

4.3.2.6 Ornitofauna 

Em relação à diversidade de aves, o Cerrado apresenta também extraordinária Riqueza, 

com 856 espécies, das quais 777 se reproduzem na região, porém ainda se sabe pouco 

sobre distribuição, biologia e história de vida das espécies típicas deste bioma de elevada 

riqueza. Na literatura, tais informações são representadas em geral por estudos pontuais 
117 

 



 
dentro de sua grande abrangência territorial (Silva, 1995; Cavalcanti, 1999; Braz, 2002; Silva 

Bates, 2002). 

Em relação ao Distrito Federal, este se insere em uma região singular que compreende 

afluentes das bacias de grandes rios brasileiros (Paraná, São Francisco e bacia 

Amazônica), resultando em uma comunidade de aves com influência de grandes biomas 

como Caatinga, Amazônia e Mata Atlântica, com uma riqueza registrada de 454 espécies 

(Bagno & Marinho-Filho, 2001; Lopes et al., 2005; Bagno et al. no prelo). Esta relevante 

diversidade de aves registrada para o DF resulta também da grande variedade de habitats 

presentes em ambientes que variam de campos a formações florestais, incluindo corpos 

d’água e afloramentos rochosos. A grande fragmentação da paisagem e a expansão da 

urbanização e fronteiras agrícolas da região acarretam um crescente isolamento das 

unidades de conservação.  

Para o inventário da avifauna, a classificação, nomenclatura e ordem filogenética das aves 

estão de acordo com o Comitê Brasileiro de registros Ornitológicos (CBRO, 2011). 

Resultado  

Ao total foram levantadas 74 espécies de provável ocorrência para a avifauna na área de 

estudo, sendo que estas espécies estão distribuídas em 38 famílias. 

 

Tabela 20 - Espécies de provável ocorrência para a Ornitofauna. 

Nome do Táxon Nome em Português 
Tinamiformes Huxley, 1872   
Tinamidae Gray, 1840   
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó 
Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) perdiz 
Pelecaniformes Sharpe, 1891   
Ardeidae Leach, 1820   
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira 
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira 
Threskiornithidae Poche, 1904   
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca 
Cathartiformes Seebohm, 1890   
Cathartidae Lafresnaye, 1839   
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta 
Accipitriformes Bonaparte, 1831   
Accipitridae Vigors, 1824   
Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira 
Falconiformes Bonaparte, 1831   
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Nome do Táxon Nome em Português 
Falconidae Leach, 1820   
Caracara plancus (Miller, 1777) caracará 
Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira 
Gruiformes Bonaparte, 1854   
Rallidae Rafinesque, 1815   
Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó 
Charadriiformes Huxley, 1867   
Charadrii Huxley, 1867   
Charadriidae Leach, 1820   
Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 
Columbiformes Latham, 1790   
Columbidae Leach, 1820   
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa 
Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão 
Psittaciformes Wagler, 1830   
Psittacidae Rafinesque, 1815   
Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776) periquitão-maracanã 
Alipiopsitta xanthops (Spix, 1824) papagaio-galego 
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 
Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) periquito-de-encontro-amarelo 
Cuculiformes Wagler, 1830   
Cuculidae Leach, 1820   
Cuculinae Leach, 1820   
Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 
Crotophaginae Swainson, 1837   
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto 
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco 
Strigiformes Wagler, 1830   
Strigidae Leach, 1820   
Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira 
Caprimulgiformes Ridgway, 1881   
Caprimulgidae Vigors, 1825   
Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) bacurau 
Apodiformes Peters, 1940   
Apodidae Olphe-Galliard, 1887   
Tachornis squamata (Cassin, 1853) tesourinha 
Trochilinae Vigors, 1825   
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura 
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) beija-flor-de-orelha-violeta 
Galbuliformes Fürbringer, 1888   
Bucconidae Horsfield, 1821   
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Nome do Táxon Nome em Português 
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo 
Piciformes Meyer & Wolf, 1810   
Ramphastidae Vigors, 1825   
Ramphastos toco Statius Muller, 1776 tucanuçu 
Picidae Leach, 1820   
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado 
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo 
Passeriformes Linnaeus, 1758   
Tyranni Wetmore & Miller, 1926   
Thamnophilida Patterson, 1987   
Melanopareiidae Ericson, Olson, Irested, Alvarenga & Fjeldsa, 
2010   
Melanopareia torquata (Wied, 1831)   
Dendrocolaptinae Gray, 1840 tapaculo-de-colarinho 
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado 
Furnariidae Gray, 1840   
Furnariinae Gray, 1840   
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 
Hylocryptus rectirostris (Wied, 1831) fura-barreira 
Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817) graveteiro 
Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim 
Tyrannida Wetmore & Miller, 1926   
Pipridae Rafinesque, 1815   
Tityrinae Gray, 1840   
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto 
Tyrannidae Vigors, 1825   
Elaeniinae Cabanis & Heine, 1856   
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha 
Elaenia chilensis Hellmayr, 1927 guaracava-de-crista-branca 
Elaenia cristata Pelzeln, 1868 guaracava-de-topete-uniforme 
Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 chibum 
Tyranninae Vigors, 1825   
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 
Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 suiriri-de-garganta-branca 
Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha 
Fluvicolinae Swainson, 1832   
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe 
Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera 
Passeri Linnaeus, 1758   
Corvida Wagler 1830   
Vireonidae Swainson, 1837   
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 
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Nome do Táxon Nome em Português 
Corvidae Leach, 1820   
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) gralha-do-campo 
Passerida Linnaeus, 1758   
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora 
Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo 
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-branco 
Troglodytidae Swainson, 1831   
Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 
Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 1845) garrinchão-de-barriga-vermelha 
Polioptilidae Baird, 1858   
Polioptila dumicola (Vieillot, 1817) balança-rabo-de-máscara 
Turdidae Rafinesque, 1815   
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca 
Mimidae Bonaparte, 1853   
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo 
Thraupidae Cabanis, 1847   
Saltatricula atricollis (Vieillot, 1817) bico-de-pimenta 
Angara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 
Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha 
Emberizidae Vigors, 1825   
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico 
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo 
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 
Sporophila plumbea (Wied, 1830) patativa 
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) baiano 
Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) caboclinho 

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van 
Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947   
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra 
Basileuterus leucophrys Pelzeln, 1868 pula-pula-de-sobrancelha 
Icteridae Vigors, 1825   
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna 
Fringillidae Leach, 1820   
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim 
Passeridae Rafinesque, 1815   
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal 
 

Espécies de habitats antropogênicos 
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A avifauna de habitats antropogênicos (pastos, áreas recentemente desmatadas ou 

queimadas, lavouras e áreas agrícolas) é pobre e bastante uniforme quando comparada 

àquela dos habitats naturais existentes. Entre as aves frequentemente encontradas nestes 

ambientes e registradas ao longo deste trabalho estão: inhambu-chororó (Crypturellus 

parvirostris), urubu-de-cabeça-preta (Coragypis atratus), quero-quero (Vanellus chilensis), 

coruja-buraqueira (Athene cunicularia), joão-de-barro (Furnarius rufus), sabiá-do-campo 

(Mimus saturninus), tico-tico-do-campo (Ammodramus humeralis) e o tiziu (Volatinia 

jacarina). É importante ressaltar que muitas aves como gaviões, falcões e corujas, 

tipicamente predadoras e relativamente comuns dessas áreas antropogênicas, 

principalmente referente ao local do estudo, têm sua densidade populacional aumentada 

devido à abundancia de alimentos, exercendo pressão negativa sobre muitas espécies da 

fauna, por outro lado, são também eficazes no controle populacional de alguns insetos 

maiores e de pequenos roedores. Dentre estas espécies estão: caracará (Caracara 

plancus), falcão-de-coleira (Falco femoralis), coruja-buraqueira (Athene cunicularia). 

Espécies cinegéticas 

Foram registradas espécies que podem ser consideradas cinegéticas, normalmente 

utilizadas na alimentação pela população regional, além de serem alvos frequentes de 

caçadores, são elas: jaó (Crypturellus parvirostris), perdiz (Rhynchotus rufescens), sanã-

carijó (Porzana albicolis) e pombão (Patagioenas picazuro). 

Espécies visadas pelo tráfico 

Muitas das espécies registradas em campo são procuradas pelo tráfico de animais 

silvestres, dentre as quais merecem destaque o periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris 

chiriri), papagaio-galego (Aliopsitta xanthops), sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris), baiano 

(Sporophila nigricollis) e caboclinho (Sporophila bouvreuil). 

4.4 MEIO SOCIOECONÔMICO 

4.4.1 INTRODUÇÃO 

Como principal agente no espaço geográfico, o ser humano, por meio de atividades 

relacionadas a sua sobrevivência, por muitas vezes tende a causar danos irreparáveis ao 

meio ambiente. A Quadra 16 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA, 

objeto desse estudo, também não é diferente, pois mudanças sobre a dinâmica local serão 

perceptíveis, seja a curto prazo, seja a longo prazo pelos empreendimentos que serão 

instalados. 
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O objetivo desse item é caracterizar a socioeconomia das áreas de influência direta e 

indireta, o que servirá de base para a fase de prognóstico, onde serão elencados e 

caracterizados os impactos e propostas ações no sentido de mitigar os efeitos.  

 

 

4.4.2 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA  

4.4.2.1 Área de Influência Direta (AID) 

Como AID, foram escolhidas as quadras do SCIA adjacentes à Quadra 16, tendo em vista a 

abrangência local dos impactos diretos do empreendimento.  

4.4.2.2 Área de Influência Indireta (AII) 

Como AII, optou-se pela poligonal da Região Administrativa - RA do SCIA, abrangendo a 

Cidade Estrutural. 
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Figura 51 - Áreas de Influência Direta e Indireta do meio socioeconômico. Fonte: Geo Lógica, 2014. 

 

4.4.3 METODOLOGIA 

A base do trabalho se deu a partir da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios da RA do 

SCIA de 2013. Como complemento, saídas de campo na área se deram para melhor 

conhecer a realidade local. 

4.4.4 REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SCIA (RA XXV) 

4.4.4.1 Histórico 

A RA tem sua história atrelada à construção da rodovia DF-095, que tinha por objetivo 

interligar a Estrada Indústria e Abastecimento – EPIA ao Pistão Norte de Taguatinga ou DF -
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001. Essa integração facilitou a instalação de ocupações irregulares próximas à via, a 

exemplo da Vila Estrutural, pertencente à época da Região Administrativa do Guará. Um 

agravante às famílias ali instaladas e que ainda persiste é o lixão.  

Paralelamente, em 1989, se criou o SCIA o qual abrange a Cidade do Automóvel, próximo à 

Vila Estrutural, no sentido de desocupá-la, porém sem sucesso. Posteriormente, o governo 

da época compreendeu que a melhor forma de resolver o problema era oficializar a área. 

Com isso, em janeiro de 2004, a Lei nº 3.315 criou oficialmente o SCIA, o transformando em 

Região Administrativa e tendo a Vila Estrutural como sua sede urbana.  

4.4.4.2 Aspectos Demográficos 

Segundo os dados da PDAD 2013, a população urbana estimada no SCIA é de 35.801. 

Para o ano de 2011, o quantitativo foi de 32.148, o que caracteriza uma taxa de 

crescimento, no período, de 5,5%.  

Quanto ao sexo da RA, se observa ligeiro predomínio da população masculina (50,51%) em 

relação à população feminina (49,49%) (Tabela 21).  

 

Tabela 21 – População, segundo o sexo - SCIA-Estrutural - Distrito Federal – 2013. 

Sexo Nº % 
Masculino 18.082 50,51 
Feminino 17.719 49,49 

Total 35.801 100,00 
Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-Estrutural - PDAD 

2013 

 

Ao segmentar essa população em grupos de idade, destaca-se o grupo compreendido entre 

25 a 39 anos (23,14%). O grupo de 15 a 59 anos, o qual concentra a força de trabalho, se 

insere 62,23% do total. Esse fator é positivo, no entanto sabe-se que a oferta de postos de 

trabalho não cresce no mesmo patamar que a demanda, portanto essa questão merece 

atenção dos gestores públicos. A terceira idade é representada por apenas 2,65% dos 

habitantes (Figura 52). 
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Figura 52 - População, segundo o grupo de idade - SCIA-Estrutural - Distrito Federal – 2013. Fonte: 
Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-Estrutural - PDAD 2013. 

 

4.4.4.3 Aspectos Sociais 

Um indicativo importante a ser avaliado nesse item diz respeito ao nível de instrução da 

população. A PDAD de 2013 apresenta resultados pouco satisfatórios para a RA em 

questão. Da população total do SCIA, 62,95% não estuda. Dentre os que estudam (37,05%), 

34,85% frequentam a escola pública e 2,20%, escola privada ( 

Tabela 22).  

 

Tabela 22 - População, segundo a condição de estudo - SCIA-Estrutural - Distrito Federal – 2013. 

Condição de Estudo  Nº  % 
Não estuda 22.537 62,95 
Escola Pública  12.478 34,85 
Escola Particular  786 2,2 
Total 35.801 100 

Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-Estrutural - PDAD 

2013 

 

Quanto ao nível de escolaridade, 2,59% da população se declarou analfabeta. Dos grupos 

significativos, 47,29% tem o nível fundamental incompleto e 12,44%, ensino médio 

completo. Dos que concluíram o ensino superior (0,51%), nenhum obteve título posterior de 

especialização, mestrado ou doutorado. Um destaque positivo da pesquisa se refere ao 
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baixo percentual (1,80%) da população que não concluiu ou não teve acesso ao ensino 

fundamental e ao ensino médio em idade apropriada, pelo fato de frequentar ou ter 

frequentado o EJA – Educação de Jovens e Adultos (Figura 53). 

 

 

Figura 53- População, segundo o nível de escolaridade - SCIA-Estrutural - Distrito Federal – 2013. 
Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-Estrutural - PDAD 2013. 

 

No que se referem à assistência social, os dados mostram que em um universo de 9.071 

domicílios, 34% deles recebem recursos do Programa Bolsa Família. Esse número é 

significativo e revela a importância dessa ação à população local.  

Outro aspecto importante se dá na saúde, elemento fundamental para o bem estar da 

população local. A primeira constatação com base na PDAD 2013 é a baixa adesão aos 

planos de saúde, 94,93 % da população não possui. Com isso, o serviço público de saúde é 

utilizado pela maioria e se for considerada a questão geográfica, 76,17 % fazem uso de 

hospitais/unidades de pronto atendimento (UPA) na RA do Guará, seguida de Brasília, 

18,94%. Quanto à utilização de postos de saúde, 93,27% dos habitantes usam a estrutura 

local do SCIA e apenas 5% se desloca para o Guará. Os demais percentuais são irrisórios.  

4.4.4.4 Aspectos Econômicos 
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Notadamente, a economia local tem como principal vocação a prestação de serviços 

relacionados ao mercado de automóveis. Conforme mencionado anteriormente, existe um 

complexo denominado Cidade do automóvel com essa finalidade. Cabe destacar também a 

presença da AMBEV, da Fábrica Social, de alguns estabelecimentos institucionais e de 

outros tipos de empresas, principalmente relacionadas ao segmento de engenharia civil. 

 

 

Figura 54 - Lojas na Cidade do Automóvel. Fonte: Geo Lógica, 2014. 
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Figura 55 – Idem anterior. Fonte: Geo Lógica, 2014. 

 

 

Figura 56 - Fábrica da Ambev. Fonte: Geo Lógica, 2014. 
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Figura 57 - Fábrica Social. Fonte: Geo Lógica, 2014. 

 

  

Figura 58 - Sede de empresa do segmento de engenharia civil. Fonte: Geo Lógica, 2014. 

 

Conforme a PDAD 2013, 13.526 habitantes estão empregados em algum setor da 

economia. No que se refere à localidade do trabalho, 38,43% é absorvida na própria RA. 

Esse ponto é positivo, pois reafirma a posição importante do SCIA na geração de empregos. 
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Como no Distrito Federal, problemas de deslocamento e tráfego de automóveis são cada 

vez mais latentes, quem tende a ganhar com a absorção de mão-de-obra é a população 

local. 

Uma percepção em campo que se confirma na PDAD 2013 diz respeito aos setores 

empregadores. Comércio (21,31%) seguido de construção civil (15,05%) se constituem 

como os setores mais expressivos. Outro destaque cabe ao setor de serviços gerais8 que 

absorve 38,32% do contingente. Outro ponto observado é a pouca expressividade das 

administrações públicas federal (0,89%) e distrital (1,34%) no emprego da população. 

No que diz respeito à renda, a pesquisa PDAD apresentou como renda domiciliar média R$ 

1.465,159, o que corresponde a 2,16 salários mínimos. A renda per capita média mensal 

obtida foi de R$ 378,44. 

Ao esmiuçar a renda em classes, nota-se a concentração em dois grupos principais, a que 

ganha mais de 2 a 5 salários mínimos (41,97%) e a que recebe mais de 1 a 2 salários 

mínimos (40%). Apenas 0,69 % da população ocupada recebe mais de 10 20 a salários 

mínimos (Figura 59). 

 

 

Figura 59 - Distribuição dos domicílios ocupados segundo as classes de renda. Fonte: Codeplan – 
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-Estrutural - PDAD 2013, 2014. 

8 Relacionados à execução de trabalhos de limpeza, conservação, entrega, atendimento. Geralmente 

esses serviços apresentam rotinas previamente definidas.  
9 O salário mínimo em 2013 foi de R$ 678,00.  
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4.4.4.5 Aspectos Relacionados aos Domicílios 

O número total de domicílios para a RA é de 9.071 e, ao considerar a população total, 

35.801 habitantes, a média de moradores por domicílio é de 3,95 habitantes por domicílio. 

No que diz respeito à espécie, 86,23% dos domicílios são permanentes e o restante 

improvisado. Quanto ao tipo, 86,23% são casas e 13,33%, barracos, os outros tipos não são 

relevantes (Figura 60).  

 

 

Figura 60 - Domicílios ocupados, segundo o tipo - SCIA-Estrutural - Distrito Federal - 2013. Fonte: 
Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-Estrutural - PDAD 2013. 

 

Quando se trata de infraestrutura que atende aos domicílios, os números apresentados pela 

pesquisa se mostram significativos. Apenas a rede de drenagem pluvial não apresenta 

cobertura satisfatória, cerca de 26,89%. 

 

Tabela 23 - Cobertura de serviços prestados relacionados à infraestrutura urbana. 

Cobertura de serviços % Nº 
Rede geral de água  90,89 8.245 
Rede geral de energia elétrica  91,11 8.265 
Rede geral de esgotamento sanitário  89,33 8.104 
Serviço de limpeza urbana 93,78 8.507 
Rua asfaltada  85,11 7.720 
Calçada  83,11 7.539 
Meio-fio 88 7.982 
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Iluminação pública  90 8.164 
Rede de água pluvial  26,89 2.439 

Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-Estrutural - PDAD 

2013 

 

Outro aspecto importante nesse item diz respeito à mobilidade urbana. O transporte é 

elemento essencial no sentido de facilitar o deslocamento de pessoas na cidade. A pesquisa 

PDAD identificou que apenas 35,77% dos domicílios possuem automóveis. 
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5 URBANISMO 

5.1 PROJETO URBANÍSTICO 

5.1.1 ÍNDICES URBANÍSTICOS DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO 

A poligonal de estudo está localizada na Região Administrativa do SCIA – RA XXV, e 

inserida em duas zonas urbanas segundo o PDOT/2012.  

A maior porção da poligonal está na zona Urbana de Uso Controlado II, caracterizada com 

densidade populacional baixa – 15 a 50 hab/ha e coeficiente de aproveitamento 4 e uma 

pequena porção em Zona Urbana Consolidada, caracterizada com densidade populacional 

média – 50 a 150 hab/ha e coeficiente de aproveitamento 9. 

 

 

Figura 61 - Mapa de Zoneamento PDOT-2012. 
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Para os novos parcelamentos, o PDOT determina um percentual de 15% da área total da 

gleba para equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público, assim 

como para o parcelamento em lotes considerar a área mínima de 125m², área máxima de 

500m² e frente mínima de 5 metros. 

5.1.2 PROPOSTA DE USO E OCUPAÇÃO 

5.1.2.1 Usos 

O Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA foi desenvolvido e executado 

por etapas, sendo a 4º etapa a implantação da Quadra 16. O projeto consiste no 

parcelamento de 10,38 hectares (103.826,51m²) destinados aos usos Comerciais de bens e 

serviços, Industriais e uso Coletivo.  

O Plano de Ocupação em desenvolvimento pela TERRACAP, contemplado no MDE 022/12, 

NGB 022/12 e URB 022/12, tem como finalidade suprimir a demanda existente por áreas 

comerciais e indústrias, além da necessidade de designar áreas especiais para 

equipamentos públicos e coletivos no setor. 

A proposta levou em consideração a continuidade do traçado e uso existente nas quadras 

limítrofes, parcelando a quadra em 6 (seis) conjuntos de lotes, totalizando 110 (cento e dez) 

lotes e 4 (quatro) Áreas Especiais (Figura 62). 
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Figura 62 - Divisão do parcelamento em conjuntos e áreas especiais. 

 

Os lotes menores de uso comercial e/ou industrial foram dimensionados com 4 tamanhos 

diferentes sendo, os lotes 01 (93 unidades) com 200,00m² que apresentam 12,50 metros de 

frente e fundo por 16,00 metros nas laterais, os lotes 02 (10 unidades) com 207,09m² que 

apresentam 15,34 metros de frente e fundo por 13,50 metros nas laterais, os lotes 03 (5 

unidades) com 179,55m² que apresentam 13,30 metros de frente e fundo por 13,50 metros 

nas laterais e os lotes 04 (2 unidades) com 232,00m² que apresentam 14,50 metros de 

frente/fundo por 16,00 metros nas laterais (Figura 63). 

Para o setor também foram instituídos quatro lotes maiores dedicados a atender a demanda 

por áreas especiais, contemplando áreas entre 949,61m² e 25.054,78m². Os usos propostos 
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para essas áreas foram, o uso coletivo – AE 03, uso comercial – AE 02 e Equipamento 
Público Comunitário – AE 01 e AE 04 (Figura 64). 

As atividades para os lotes designados a Equipamento Público Comunitário – EPC foram 

determinadas no memorial descritivo em, AE-01 para implantação da Escola Técnica e AE-

04 para implantação do Tribunal. 

O percentual de áreas destinadas às unidades imobiliárias (Uso Comercial e/ou Industrial e 

Uso Coletivo) corresponde a 56,49% da área do empreendimento e o percentual de áreas 

públicas corresponde a 43,50% da área do empreendimento, sendo 42,42% destinados a 

Sistema de Circulação e 1,08% destinados a Espaços Livres de Uso Público. 

 

 

Figura 63 - Dimensionamento dos lotes. 
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Figura 64 – Áreas Especiais. 

 

5.1.2.2 Taxa de Ocupação 

Conforme NGB-22/12, a taxa de ocupação para as unidades imobiliárias do parcelamento 

foram determinadas em 80% (porcento) da área do lote para os lotes comerciais e/ou 

industriais, 70% (Setenta porcento) da área do lote para as Áreas Especiais 02, 03 e 04 e 

65% (Sessenta e cinco porcento) da área do lote para Área Especial 01. 

5.1.2.3 Coeficiente de Aproveitamento  

Os coeficientes de aproveitamento, índice que multiplicado pela área do lote resulta na área 

máxima de construção permitida, são estabelecidas por meio da NGB-022/12. Para os lotes 
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comerciais e/ou industriais o índice definido é de 2,0 (dois) e para as Áreas Especiais o 

índice será de 1,8 (um vírgula oito). 

5.1.2.4 Volumetria dos Imóveis 

A volumetria das edificações é caracterizada pelas definições de altura, coeficiente de 

aproveitamento, taxa de ocupação e afastamentos obrigatórios que são parâmetros que 

delimitam e organizam a ocupação. 

Na proposta do parcelamento, as edificações podem ter até 3(três) pavimentos e atingir 

10(dez) metros de altura, caracterizando uma volumetria mais homogênea e limitada (Figura 

65). Diferente das características volumétricas das edificações limítrofes que não definem as 

alturas e número de pavimentos (conforme NGB-29/99), conferindo assim uma volumetria 

mais heterogênea e descontinua (Figura 66 e Figura 67). 

 

 

Figura 65 - Volumetria das edificações para proposta de ocupação. 

 

Figura 66 - Imagem das áreas limítrofes, Quadras 14 e 15. 
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Figura 67 - Volumetria das áreas próximas à Quadra 16. 

 

5.1.2.5 Áreas Permeáveis 

As áreas verdes estão distribuídas pelas áreas destinadas aos Espaços Livres de Uso 

Público e na permeabilidade obrigatória dos lotes, quando especificado. 

O terreno apresenta uma área non aedificandi devido à presença de rede de distribuição de 

energia elétrica de alta tensão. Essa área foi determinada por uma faixa de 30 metros, 

dividida em 15 metros para cada lado, a partir do eixo da linha de transmissão.  

Buscando aproveitar todos os espaços no parcelamento e devido o impedimento de edificar 

nessa área, a mesma foi aproveitada para inserir os espaços verdes, bem como os 

estacionamentos públicos (Figura 68). 
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Figura 68 - Faixa de 30 com a área non aedificandi e área verde. 

 

Os espaços verdes, assim como os estacionamentos de toda a quadra serão arborizados e 

sempre que possível, serão utilizados materiais (nas áreas que necessitem ser 

pavimentadas) que venham a garantir a permeabilidade do solo. Porém, vale ressaltar que a 

implantação de árvores na área non aedificandi deverá ser bastante rigorosa no 

dimensionamento, devido à periculosidade de interferência com a rede elétrica. 

Além da permeabilidade oferecida nas áreas verdes, a proposta urbanística determina 

dentro do limite dos lotes especiais uma taxa de permeabilidade de 20% (vinte porcento) da 

área do lote. 

Assim, computando a área destinada a ELUP – espaços verdes (1.122,00m²) e as áreas 

permeáveis dentro das Áreas Especiais (7.343,87m²), a poligonal de estudo oferece 

8.465,87m² de área permeável, que é proporcional a 8,15% da gleba.  

141 

 



 
Outro fator que agregaria esse percentual seria a utilização de materiais e/ou vazios 

preenchidos com grama nas faixas de afastamento obrigatório, que permitam a infiltração 

das águas pluviais. 

5.1.2.6 Áreas Impermeáveis 

As áreas a serem impermeabilizadas no parcelamento compreendem as áreas edificadas de 

cada lote (especificadas na taxa de ocupação), as vias, as calçadas e os estacionamentos. 

Essas áreas são consideradas impermeáveis por utilizarem materiais que impossibilitam a 

infiltração das águas pluviais e não proporcionarem a devida permeabilidade ao solo. 

 

   

Figura 69 - Sistema viário (áreas impermeabilizadas). 
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O sistema viário do plano de ocupação compreende uma área de 44.046,83m², ou seja, 

42,42% da área total do terreno. No caso dos estacionamentos, estes só serão distinguindos 

dessa definição caso utilizem materiais permeáveis. 

5.2 RESTRIÇÕES À OCUPAÇÃO 

5.2.1 LINHA DE TRANSMISSÃO 

Dentro dos limites da área de estudo foi informado pela CEB por meio da carta nº 129/2012 

– GRCD constante no MDE, que existe interferência com a passagem de rede de 

distribuição de energia elétrica. A consulta realizada pela Geo Lógica à CEB ratificou essa 

informação e ainda informou que não existe espaço para remanejamento da rede, haja vista 

a existência de projeto do DER para alargamento da via principal e implantação de vias 

marginais. 

A CEB destaca a necessidade do atendimento à faixa de segurança das linhas de 138 Kv 

que é de 12 m a partir do eixo. Nesse sentido, para elaboração do projeto foi determinada 

pela TERRACAP uma faixa non aedificandi de 30 metros (15 m para cada lado do eixo), que 

garante a segurança da ocupação e delimita interferências com a linha de transmissão 

(Figura 70). 

5.2.2 DECLIVIDADE 

A Lei Federal de Uso e Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979) determina em seu 

art.3º que não será permitido o parcelamento, entre outros pontos, em terrenos com 

declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências 

específicas das autoridades competentes. 

Na poligonal de estudo, a declividade é bem favorável à ocupação, apresentando uma 

pequena área com declividade acima de 30% no conjunto 5 da Quadra 16, o que não 

prejudicará o parcelamento proposto, caso seja realizada a conformação do terreno (Figura 

70). 
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Figura 70 – Restrições à Ocupação. 

 

5.3 CONSTRUÇÕES EXISTENTES NAS QUADRAS LIMÍTROFES 

Próximas à área de estudo estão localizadas as Quadras 14 e 15, aprovadas por meio do 

Decreto nº 20.698, de 14 de outubro de 1999, e descritas no MDE-URB-NGB – 029/99. 

Nessas quadras, as construções são destinadas ao uso comercial de bens e serviços, uso 

industrial e uso coletivo, sendo proibido o uso residencial permanente ou transitório. 
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Figura 71 - Imagens das tipologias – uso comercial. 

 

 

Figura 72 - Imagens das edificações da Quadra 15. 

 

A tipologia dos lotes dessa quadra são definidas em Lote tipo A (até 400m²) e Lote tipo B 

(acima de 400m²), possibilitando a construção de aproximadamente 2,1 vezes a área do lote 

para tipo A e 1,8 vezes a área do lote para tipo B. (Coeficiente de Aproveitamento). 

A normativa para as edificações dessas quadras, estabelecidas pela NGB-29/99, é pouco 

restritiva na questão da ocupação e volumetria, devido a não delimitação dos afastamentos 

obrigatórios, número de pavimentos, altura das edificações e taxa de ocupação. Com isso, é 

possível observar uma volumetria bastante heterogênea e uma ocupação desordenada. 
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Figura 73 - Ocupação da Quadra 14 – Volumetria. 

 

 

Figura 74 - Ocupação da Quadra 15 – Volumetria. 

 

5.4 SISTEMA VIÁRIO 

A rodovia DF-095, denominada Estrada Parque Ceilândia – EPCL é a continuidade da BR 

070 e liga as cidades de Brazlândia, Ceilândia e Taguatinga ao Plano Piloto, passando ao 

longo da Colônia Agrícola Vicente Pires, o assentamento da Vila Estrutural, o Setor 

Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA e o Setor de Inflamáveis – SIN. 

A EPCL funciona como importante corredor de transporte coletivo e individual, ligando 

cidades do Eixo Oeste ao Plano Piloto. Por dar continuidade à BR-070 serve também de 

entrada aos veículos advindos de cidades do entorno. Não existem aberturas no canteiro 

central e todas as interseções operam em desnível. 
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O Plano de Ocupação prevê um sistema viário que possibilita integração entre os setores e 

as atividades, permitindo o entrelaçamento e o acesso direto a outras quadras e atendendo 

a legislação viária. 

 

Figura 75 - Sistema viário da proposta. 

 

O acesso à Quadra 16, elaborado em mão dupla para entrada e saída de veículos, é 

realizado logo após a rotatória que liga a principal via do SCIA com a EPCL – Via Estrutural.  

Para a implantação desse acesso, o projeto prevê a interferência com a Avenida Principal 

do SCIA. A Quadra 16 também se conecta a quadra 14 pelos conjuntos 03 e 04, facilitando 

ainda mais o fluxo viário do setor e o vínculo com as outras atividades.  

As calçadas foram propostas com 3,0 metros de largura, garantindo o espaço necessário 

para a locomoção de pedestres e para garantir o desenvolvimento da implantação da 

acessibilidade do setor. 

5.4.1 CAPACIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO 
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Após a renovação da frota de ônibus, acontecida entre 2013/2014, o DF foi dividido em 5 

áreas. Cada área conta com uma empresa de transporte, além de cooperativas de 

transportes que reforçam o transporte das cidades. A empresa São José atua, dentre outras 

localidades, na região do SCIA com uma frota de 576 ônibus10  Os veículos articulados da 

São José tem capacidade para transportar 130 passageiros, atendendo um total de 74.880 

pessoas. 

5.4.2 CONSULTAS AOS ÓRGÃOS 

Os órgãos DETRAN e DER foram consultados com relação ao sistema viário, mais 

especificamente sobre: 

• Às possíveis indicações da capacidade de atendimento da demanda do sistema 

viário da área do empreendimento e em seu entorno; 

• Às faixas de domínio do sistema viário que circunda o setor e se existem propostas 

para modificações das vias próximas ao setor; 

• Aos possíveis problemas identificados; 

• Às alternativas, potenciais ou sugeridas, para o sistema viário projetado, 

caracterizando o sistema da área do empreendimento e entorno; e 

• Necessidade de elaboração do estudo de polo gerador de trafego. 

Em resposta, o DER-DF informou que o interessado, no caso, a TERRACAP, deverá 

apresentar o Estudo de Polo Gerador de Tráfego – Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) 

para manifestação por parte da Superintendência de Trânsito – SUTRAN do DER/DF acerca 

da aprovação e parecer quanto aos impactos no trânsito, conforme procedimentos do 

DER/DF, para a análise de impactos na circulação viária devido à implantação de Polos 

Atrativos de Trânsito. 

Ainda, foi solicitado pelo DER/DF o encaminhamento do RIT também ao DETRAN/DF para 

anuência concernente às vias sob sua circunscrição. 

O DETRAN informa que a TERRACAP, deverá se atentar para a necessidade de 

apresentação de um Relatório de Impacto de Trânsito – RIT. 

5.5 CONSIDERAÇÕES 

O projeto de urbanismo para a Quadra 16 do SCIA, após uma analise da morfologia urbana 

empregada, caracteriza-se como uma proposta com pontos positivos para sua implantação.  

10 FONTE: Disponível em: http://www.dftrans.df.gov.br/informacoes/empresas.html 
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Nota-se que o uso dos lotes descrito para a área de estudo prossegue com o uso utilizado 

atualmente nas quadras do SCIA, promovendo assim, lotes que possam dar continuidade às 

atividades do setor com comércio especializado e de apoio ao comércio automobilístico já 

implantado. 

Com isso, as atividades da Quadra 16 não irão alterar a qualidade de vida das áreas 

comerciais e industriais próximas ao empreendimento, visto que a proposta para a área 

prevê um mesmo uso.  

Ressalat-se que, para aumentar ainda mais a permeabilidade do solo no local, recomenda-

se a utilização de materiais que possibilitem uma melhor infiltração das águas pluviais. 
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6 INFRAESTRUTURA 

Neste capítulo será detalhado o tema Infraestrutura relative ao saneamento ambiental 

(manejo de águas pluviais urbanas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 

de resíduos sólidos), à energia elétrica e à telefonia presentes no SCIA. 

Para embasar os estudos, foram realizadas consultas para verificação da existência de 

infraestruturas urbanas e redes, implantadas ou a implantar, ou ainda as possíveis 

interferências e/ou recomendações de natureza operacionais, às Concessionárias, 

Empresas, Órgãos e Instituições responsáveis pelas referidas benfeitorias. 

Nos estudos ora apresentados foram considerados os diversos Planos Diretores do Distrito 

Federal, quais sejam: a) de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do DF; b) de 

Drenagem Urbana – PDDU-DF; e c) de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – PDRS-DF, 

além das informações colhidas junto à Companhia Energética de Brasília - CEB (energia 

elétrica), à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, à Agência 

Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA e à Oi 

Telefônica. 

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Para o componente de sistemas de abastecimento de água, que faz parte do diagnóstico de 

infraestrutura, busca-se identificar a situação atual do sistema de abastecimento de água no 

Distrito Federal, bem como uma caracterização da estrutura física existente na área de 

estudo. 

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) é a Empresa 

concessionária responsável pela captação, tratamento e distribuição de água potável e 

coleta, tratamento e lançamento de esgotos sanitários no Distrito Federal (DF) e atua em 

todas as Regiões Administrativas. 

Para o suprimento de água à população do Distrito Federal, a CAESB conta, atualmente, 

com cinco sistemas produtores (Descoberto, Torto-Santa Maria, Sobradinho-Planaltina, 

Brazlândia e São Sebastião), representando uma disponibilidade hídrica mínima de 11.689,7 

l/s e capacidade instalada de 9.506,1 l/s, tendo produzido uma vazão média de 7.448,7 l/s. 

6.1.1 DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 

No intuito de caracterizar o sistema de abastecimento de água existente no local, foram 

realizadas visitas técnicas na área de estudo. Verificou-se, preliminarmente, a existência de 

rede de abastecimento de água tratada da CAESB. Em complemento, foi enviada Carta-

150 

 



 
Consulta nº 379/2014 à CAESB, que solicitou informações referentes ao cadastro de redes 

de abastecimento implantadas e projetadas, bem como a possibilidade de atendimento à 

demanda a ser gerada pelo empreendimento.  

A concessionária, através da Carta Nº62-2015 – DE/CAESB, valida a existência da rede de 

abastecimento implantada, e envia o cadastro da rede de distribuição, planta anexada nesse 

estudo. A acompanhia esclarece ainda sobre a viabilidade técnica do atendimento. De 

acordo com os usos previstos, a demanda média estimada foi considerada pouco relevante 

para os sistemas locais de abastecimento.  

6.1.2 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Apresenta-se, a seguir, o estudo preliminar para o abastecimento de água potável da 

Quadra 16 do SCIA. 

Nesse sentido, o presente estudo avaliou a implementação do sistema de abastecimento 

para o parcelamento através de interligação ao sistema da CAESB. 

O estudo seguiu as recomendações normativas da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, como também as prerrogativas e diretrizes usuais estabelecidas pela 

CAESB. 

6.1.2.1 Parâmetros de Projeto 

Para a estimativa das vazões necessárias ao abastecimento do empreendimento em tela, 

foram definidos o “per capita” de produção de água e os coeficientes do dia e da hora de 

maior consumo de água. 

6.1.2.1.1 Per Capita de Produção de Água e Perdas Totais 

Como a área em estudo não prevê população residente, mas sim flutuante, foi adotado o 

valor único de produção de 0,3 L/s x ha, conforme padrão da CAESB. 

É importante explicitar que ainda não existe projeto urbanístico aprovado da área. Portanto, 

a consideração do valor de produção de 0,3 L/s x ha configura-se somente como uma 

primeira estimativa de consumo de água para o local em tela. 

As perdas totais de água foram estimadas em 25%. 

6.1.2.1.2 Coeficientes do Dia e da Hora de Maior Consumo de Água 

Conforme as recomendações das normas técnicas da ABNT, o valor, usualmente, utilizado 

pela CAESB é: 

• Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,2; e 
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• Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,5. 

 

6.1.2.2 Vazões de Projeto  

Os estudos para o cálculo das vazões de projeto fundamentaram-se no dia de maior 

consumo para o sistema produtor e de reservação, e na hora de maior consumo para o 

sistema de distribuição de água potável. Os resultados estão apresentados na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Vazões de Projeto para Abastecimento de Água Potável. 

Média Máx. Diária Máx. Horária
Abastecimento de Água
Potável

0 5,87 1,76 2,11 3,17

Sistema
População 

(hab.)
Vazão (L/s)Unidades 

Imobiliárias (ha)

 

 

6.1.2.3 Interligação ao Sistema da CAESB 

Como o parcelamento em questão trata-se de uma ampliação de um setor consolidado e 

atendido pela CAESB, logo a melhor proposta para abastecimento de água é a interligação 

ao sistema existente da CAESB, em virtude dos riscos existentes e problemas ambientais 

para captações superficiais e em manancial subterrâneo. 

O sistema existente, operado e mantido pela CAESB, mais próximo do empreendimento em 

epígrafe é o que atende a cidade do Guará (I e II), (por meio do Sistema Integrado 

Descoberto). 

Em 2012, o Sistema Descoberto produziu uma vazão média de 4.522 l/s, abastecendo cerca 

de 63% da população atendida do Distrito Federal, além de reforçar o Sistema Torto/Santa 

Maria. A captação do rio Descoberto, maior manancial de abastecimento do DF, contribuiu 

com 98,7% da produção desse sistema, que corresponde a aproximadamente 61% do total 

da água de abastecimento produzida pela CAESB. O sistema é composto por 07 captações 

superficiais e 07 captações subterrâneas (SIAGUA, 2013). 

6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Para o componente de sistemas de esgotamento sanitário, que faz parte do diagnóstico de 

infraestrutura, busca-se identificar a situação atual do sistema de esgotamento sanitário no 
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Distrito Federal, bem como uma caracterização da estrutura física existente na área de 

estudo. 

Para exercer a prestação dos seus serviços no âmbito do esgotamento sanitário, a CAESB 

desempenha as funções de planejar, projetar, construir, operar e manter sistemas completos 

de esgotamento sanitário no DF. 

Para coletar e tratar os esgotos sanitários da população do Distrito Federal, a CAESB opera, 

atualmente, 5.367 km de redes e 16 Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s). O 

controle operacional e o monitoramento da eficiência das estações de tratamento são 

realizados com o apoio de laboratórios, que executam análises físico-químicas e 

microbiológicas (SIESG, 2013). 

6.2.1 DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE 

No intuito de caracterizar o sistema de esgotamento sanitário existente no local, foram 

realizadas visitas técnicas na área de estudo, bem como o envio de Carta-Consulta nº 

379/2014 à CAESB. Verificou-se, preliminarmente, a existência de redes de esgotamento 

sanitário. 

A concessionária, através da Carta Nº62-2015 – DE/CAESB, valida a existência da rede de 

esgotamento sanitário implantada, e envia o cadastro da rede coletora, planta anexada 

nesse estudo. A acompanhia esclarece também que a vazão de esgoto produzida pelo 

empreendimento pode ser absorvida pelas redes locais. 

A fotografia apresentada a seguir, possibilita a visualização de parte do sistema implantado 

no SCIA.  
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Figura 76 - Detalhe do sistema de esgotamento implantado nas proximidades (SCIA). 

 

6.2.2 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

6.2.2.1 Parâmetros de Projeto 

De forma análoga ao item Parâmetros de Projeto de Água, para a definição das vazões de 

esgotos produzidos no empreendimento foram considerados o mesmo per capita de 

produção de água e os coeficientes do dia e da hora de maior consumo (k1 e k2), acrescidos 

de: 

Coeficiente de retorno esgoto/água   c = 0,8; 

Taxa de infiltração    ti = 0,3 L/s x km; 

Extensão média de rede   L = 3,0 m/hab. 

Nesse contexto, é importante destacar que: 

• A taxa de infiltração adotada é equivalente à média admitida entre as redes públicas 

e os ramais condominiais (padrão CAESB); E 

• O valor adotado da extensão média de rede coletora reflete a proposta do uso e 

ocupação da área em estudo. 

Para a estimativa da vazão de infiltração foi estimada uma população equivalente a partir 

das vazões previstas para produção de água para o setor em tela. Assim, foram 

consideradas a estimativa de vazões de produção de água e um per capita de produção de 

água de 250 L/habxdia. 
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Logo, tem-se uma população equivalente a 609 habitantes para o setor em tela. 

6.2.2.2 Vazões de Projeto 

As redes coletoras e estações elevatórias de esgotos deverão ser dimensionadas para a 

vazão máxima horária e as estações de tratamento para a máxima diária, caso apresentem 

tempo de detenção inferior a 1 dia. 

As expressões, a seguir, foram utilizadas para calcular as vazões de projeto para o 

empreendimento: 

Qm = q x P x c   +   L x P x ti   +   c x A x qq 

           86.400 

Qd = q x P x c x k1   +   L x P x ti   +   c x A x qq x k1 

            86.400 

Qh = q x P x c x k1 x k2   +   L x P x ti   +   c x A x qq x k1 x k2 

               86.400 

 

onde: 

Qm = vazão média (L/s); 

Qd = vazão máxima diária (L/s); 

Qh = vazão máxima horária (L/s); 

q = per capita de consumo de água (L/dia x hab); 

P = população de projeto (hab); 

c = coeficiente de retorno esgoto/água; 

k1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

k2 = coeficiente da hora de maior consumo; 

L = comprimento estimado da rede (Km/hab); 

ti = taxa de infiltração (L/s x Km); 

A = área comercial e/ou institucional (ha); 

qq = per capita de consumo de água por área (L/s x ha). 

Os resultados estão apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Vazões Estimadas de Esgotos Sanitários. 
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Média Máx. Diária Máx. Horária

Esgptamento Sanitário 0 5,87 1,60 1,92 2,89

Vazão (L/s)
S istema

População 
(hab.)

Unidades 
Imobiliárias (ha)

 
 

6.2.2.3 Situação Proposta 

Apresenta-se, a seguir, o estudo preliminar para o sistema de esgotamento sanitário para a 

Quadra 16 do SCIA. 

O presente estudo avaliou alternativas para implementação do sistema de esgotamento 

sanitário, isto é, a disposição individual em fossas sépticas seguidas por valas de infiltração 

ou sumidouros e a interligação ao sistema operado pela CAESB. 

 

 

6.2.2.3.1 Sistema de Disposição Individual por Fossas Sépticas Seguidas de 
Valas de Infiltração ou Sumidouros 

Para essa alternativa seriam implantadas fossas sépticas seguidas por valas de infiltração 

ou sumidouros no empreendimento, respeitando-se a norma técnica NBR 7229/82 (Projeto 

de Instalação de Fossas Sépticas) e as recomendações usualmente adotadas pela CAESB. 

A localização das fossas sépticas, das valas de infiltração e dos sumidouros deve atender 

às seguintes condições: 

• Afastamento mínimo de 30 m de qualquer fonte de abastecimento de água e a 

menos de 1,5 m do sistema de distribuição de água potável; 

• Facilidade de acesso, pois existe a necessidade de remoção periódica de lodo; 

• O sistema deve ser construído afastado da residência, numa distância mínima de 6 

m da construção ou limite do terreno, devendo haver disponibilidade de pelo menos 

20 m2 de área verde contínua e privativa; 

• Possibilidade de fácil ligação a um futuro coletor público. 

Especificamente na área do empreendimento, predominam solos com boa condutividade 

hidráulica na zona vadoza. Dessa forma, a implantação de um sistema individual, 

constituído de fossas sépticas seguidas por sumidouros ou valas de infiltração, é exequível. 

Entretanto, a proximidade com o Parque Nacional de Brasília e com as Áreas de 

Preservação Permanente – APPs em seu interior indicam que a utilização de fossas 

sépticas não é a melhor opção para a área em tela. 
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6.2.2.3.2 Interligação ao Sistema da CAESB 

Para a adoção dessa alternativa, o empreendimento em estudo estaria sendo atendido pelo 

sistema de esgotamento sanitário que atende conjuntamente as cidades do SIA, SCIA, 

Guará, Asa Sul, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Cruzeiro/Octogonal, 

Guará, Sudoeste e Águas Claras. 

O sistema de esgotamento sanitário do Guará é o mesmo que atende o SCIA, no qual 

existem 3 (três) estações elevatórias em operação, isto é, a Estação Elevatória da QE 18, 

QE 46 e Guará Oeste. 

A ETE Sul foi projetada para atender cerca de 430.000 habitantes das cidades de Brasília, 

com capacidade média de 1.500 L/s. A estação encontra-se em operação desde novembro 

de 1993. Atualmente, segundo dados da CAESB (SIESG, 2013), a ETE Sul trata uma vazão 

média de 1.112,3 l/s, correspondente a 74,2% de sua capacidade hidráulica.  

 

6.2.2.3.3 Análise das Alternativas de Esgotamento Sanitário 

As alternativas estudadas para o sistema de esgotamento sanitário foram: a disposição 

individual em fossas sépticas seguidas por valas de infiltração ou sumidouros e a 

interligação ao sistema da CAESB. 

Na área do empreendimento predominam solos com condutividade hidráulica boa na zona 

vadoza. O solo predominante na área do parcelamento é classificado como latossolo 

vermelho. Esses solos são bem drenados e apresentam boa condutividade hidráulica, 

portanto, no caso do não atendimento da CAESB, a utilização de fossas sépticas seguidas 

por valas de infiltração ou sumidouros é uma alternativa a ser considerada. 

Entretanto, a interligação ao sistema existente de coleta e tratamento de esgotos da CAESB 

representa a alternativa mais plausível, no momento, em virtude dos menores riscos 

ambientais. Outro aspecto que reforça tal cenário é a existência de folga hidráulica na ETE 

Sul, a partir das informações oficiais disponíveis. 

Deverá ser previsto um projeto de rede de esgotamento sanitário para atender a área em 

tela, assim como, a reavaliação da capacidade hidráulica da ETE Sul em receber a vazão 

adicional não prevista. 

6.3 DRENAGEM PLUVIAL 

O sistema de drenagem e o manejo de águas pluviais, quando bem planejado, projetado e 

executado proporcionam benefícios importantes ao desenvolvimento urbano, possibilitando 
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um crescimento ordenado, livre de inundações e de prejuízos ao tráfego de pedestres e de 

veículos. 

As informações quanto à situação atual do sistema de drenagem na área em estudo, foram 

elaboradas tendo em vista a identificação de pontos críticos nos equipamentos do sistema, e 

o consequente levantamento das necessidades de adequação e melhorias. Tendências para 

a manutenção, operação e desenvolvimento de tecnologia de sistemas de drenagem e 

manejo de águas pluviais, abordando o diagnóstico do desempenho de sistemas de 

drenagem natural e de sistemas construídos. 

Aborda, ainda, a reflexão sobre as tendências que se delineiam como exigência imposta 

pelas medidas previstas no PDDU-DF, uma vez que a ADASA, pela Resolução nº 09, de 08 

de abril de 2011, estabeleceu os critérios e procedimentos gerais para requerimento e 

obtenção de outorga do direito de uso dos recursos hídricos para lançamento de águas 

pluviais em corpos de água de domínio do Distrito Federal. 

Tal resolução objetiva a implantação de soluções compensatórias de drenagem, agindo 

complementarmente às estruturas convencionais, evitando deste modo a transferência dos 

impactos para jusante do ponto de lançamento, através da utilização de dispositivos de 

infiltração, detenção e retenção das águas pluviais. Os principais aspectos considerados são 

a vazão máxima de lançamento (critérios quantitativos) e tempo de detenção do sistema 

(critérios qualitativos). 

6.3.1 DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM EXISTENTES 

No intuito de caracterizar as estruturas de drenagem existentes no local, foram realizadas 

visitas técnicas na área em estudo, bem como o envio de Carta-Consulta nº 384/2014 à 

NOVACAP, solicitando informações sobre o sistema de drenagem existente.  

Em resposta, a NOVACAP informa que não existem redes projetadas/implantadas para área 

em questão. A NOVACAP ainda informa que o projeto, quando elaborado, deve atender a 

Resolução nº 09 da ADASA e verificar através de cálculos hidráulicos se as redes próximas 

têm capacidade de atendimento, caso contrário, encaminhar ao corpo hídrico mais próximo. 

Em função da ausencia de um traçado de drenagem pluvial, o corpor receptor e os pontos 

finais de lançamento, não estão definidos. Entretanto, este estudo optou por detalhar os 

critérios para definição dos volumes necessários para o controle de qualidade/quantidade 

exigidos pela ADASA. 

6.3.1.1 Estimativa do Volume do Reservatório - Fase de Planejamento 
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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. 

Assim, serão analisados os volumes calculados pelo método da Resolução nº 9 da ADASA.  

6.3.1.1.1 Método da Adasa (Resolução nº 9 de 2011) 

Atualmente, os sistemas de drenagem pluvial no Distrito Federal são submetidos às 

normativas da ADASA (Resolução nº 9). 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: 

 

 

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). 

 

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). 
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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, afim 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. 

 

 

 

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: 

 

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 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; 
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• 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 26 apresenta o dimensionamento preliminar do reservatório pelo Método da 

ADASA. 

Tabela 26 - Dimensionamento preliminar do reservatório pelo Método da ADASA. 

RESERVATÓRIO ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 
(há)

ÁREA 
IMPERMEÁVEL (%)

VOLUME 
MÍNIMO (m³)

VAZÃO 
MÁXIMA (l/s)

VOLUME 
MÍNIMO (m³)

VAZÃO 
MÁXIMA (l/s)

VOLUME 
TOTAL (m³)

RES 01 10,38 70 1.659,14 19,20 3.419,51 253,34 5.078,65

ASPECTO QUALITATIVO ASPECTO QUANTITATIVO

DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO (QUALIDADE E QUANTIDADE) TR=10 ANOS                                                                                                       
MÉTODO DA ADASA(RESOLUÇÃO Nº 09 DE ABRIL DE 2011)                          

 
 

Ressalta-se que, por se tratar de uma implantação de reservatório em áreas urbanas, nem 

sempre o amortecimento ótimo do ponto de vista técnico e/ou econômico é possível, por 

causa das inúmeras restrições existentes, como disponibilidade de área, aspectos 

institucionais e outros. 

No entanto, esse mapeamento preliminar permite que, a priori, possam ser indicados 

aqueles locais de particular interesse, conduzindo assim, para a reserva/aquisição da área 

para esse fim. 

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, conforme aborda o PDDU-DF. 

Os critérios aplicados no dimensionamento preliminar 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, 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. 
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6.3.2 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE 

Considerou-se no prognóstico do sistema implantado o cenário com atendimento adequado 

do serviço de drenagem. Estruturas de detenção nos lotes e em áreas verdes para controle 

de escoamento é uma alternativa, bem como a utilização de trincheiras de infiltração no 

canteiro central das vias e estacionamentos, em busca de melhorias na preservação das 

vazões de pré-ocupação e controle da produção de escoamento. 

A proposta de utilização de reservatório de detenção nos lotes e em áreas verdes busca 

amortecer o 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. Esta 

alternativa é efetiva e de baixo custo no controle do pico de cheias, reduzindo a frequência 

de ocorrência de inundações com potencial erosivo a jusante. Para extinguir a possibilidade 

de instalação de bacias de qualidade e quantidade no parcelamento, os dispositivos deverão 

ser executados em cada lote, proporcionalmente ao tamanho da área. 

Dentre as vantagens de um reservatório de detenção citam-se: 

• Amortização das vazões de pico; 

• Sedimentação de detritos. 

Dentre as desvantagens ocorrem: 

• Necessidade de manutenção periódica e eventual custo para a remoção de 

sedimentos; 

• Necessidade de grandes áreas, dependendo do volume a ser retido. 

Quanto à proposta de execução de trincheira de infiltração na área busca: 

• Atenuação da vazão de pico de cheia;  

• Recarga das águas subterrâneas e das camadas superiores do solo; 

• Remoção dos poluentes da água superficial, uma vez que a infiltração no solo 

consiste em prática natural de despoluição;  

• Auxílio no controle da erosão e de melhoria da qualidade das águas a jusante.  

As trincheiras deverão ser executadas no canteiro central próximo às áreas destinadas a 

estacionamento de veículos. 

Para otimização do sistema, ainda sugere-se instalação de estacionamento verde, com a 

finalidade de aumentar consideravelmente as áreas permeáveis dos pavimentos, mantendo 

conforto para os usuários. 
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6.3.2.1 Medidas Difusas de Controle de Escoamentos 

As medidas difusas de controle de escoamentos, frequentemente denominadas soluções 

compensatórias ou alternativas, podem ser aplicadas em diferentes escalas espaciais, como 

o lote, o quarteirão, um conjunto de quarteirões, espaços destinados a grandes 

equipamentos urbanos, como centros comerciais, centros esportivos, grandes estruturas 

viárias, áreas industriais, etc. 

As águas de chuva são poluídas, particularmente em meio urbano, em razão da poluição da 

atmosfera por emissões industriais e da circulação automotiva. Deve-se ter em conta que o 

reservatório destinado ao armazenamento temporário de águas pluviais deve ser mantido 

vazio, razão pela qual, quando se pretende o uso das águas armazenadas é necessário 

transferi-las de reservatório. 

Como medida de controle sugere-se também algumas alternativas que podem ser adotadas 

com a finalidade amortecer e/ou diminuir o volume de água de contribuição na rede de 

drenagem convencional. 

Alguns exemplos de estruturas de armazenamento designadas como reservatórios de 

detenção, estruturas de controle de detenção em lotes urbanos, trincheira de infiltração e 

estacionamento verde são ilustrados a seguir. 

 

Figura 77 - Implantação de estrutura de armazenamento em área urbana. Fonte: CODAU, 2009. 
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Figura 78 - Reservatório de detenção, em São Paulo-SP. Fonte: PMAPSP, 2012. 
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Figura 79 - Estruturas de controle e detenção em lotes urbanos. Fonte: Cruz, Tucci e Silveira; 1998. 
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Figura 80 - Estruturas de controle e detenção em lotes urbanos. Fonte: Cruz, Tucci e Silveira; 1998 
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Figura 81 - Estacionamento Verde. Fonte: Ecotelhado, 2014. 

 

 

Figura 82 – Imagem ilustrativa de Estacionamento Verde. 
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Figura 83 – Imagem ilustrativa de trincheira de infiltração. 

 

 

Figura 84 - Imagem ilustrativa de trincheira de infiltração. 
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6.4 SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para o componente de resíduos sólidos, que faz parte do diagnóstico de infraestrutura, 

buscou-se identificar os diversos tipos de resíduos gerados por domicílios particulares, pelas 

atividades econômicas, bem como uma caracterização da estrutura física atual na área de 

estudo. 

A parte executiva dos serviços de limpeza urbana está a cargo do Serviço de Limpeza 

Urbana (SLU), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente (SEDUMA), nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, 

e conforme Decreto nº 27.898, de 23 de abril de 2007. 

O sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do Distrito Federal é composto por três 

unidades operacionais, as Unidades de Transbordo, as Unidades de Tratamento e a 

Unidade de Disposição Final.  

Conforme a avaliação feita no Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal (PDRS-

DF), a principal característica do resíduo recebido no Aterro Controlado do Jóquei é peculiar 

ao resíduo urbano proveniente da coleta residencial e comercial; recebendo também rejeitos 

da usina de triagem e compostagem, entulhos gerados na construção civil, resíduos de 

serviços de limpeza pública, lodos da estação de tratamento de esgotos (ETE), cinzas do 

incinerador de resíduos dos serviços de saúde, resíduos de grande porte como geladeiras, 

móveis, além de resíduos dos hipermercados de todo o Distrito Federal. 

O SLU também é responsável pelos serviços de varrição dos logradouros públicos, pintura 

de meios-fios, catação de resíduos leves em áreas gramadas ou ajardinadas, limpeza em 

locais de feiras livres ou após a realização de eventos, remoção de animais mortos, varrição 

mecanizada e a limpeza das passagens subterrâneas e abrigos para pedestres (TC/BR, 

2008).  

6.4.1 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA DE ESTUDO 

No intuito de caracterizar a situação dos resíduos sólidos gerados no local, foi realizado o 

envio de Carta-Consulta nº 386/2014 ao SLU, solicitando informações sobre a possibilidade 

de atendimento ao empreendimento que será implantado, ressalvas ou restrições técnicas 

e/ou ambientais.  

Em resposta, o SLU se posicionou positivamente quanto ao atendimento da Quadra 16 do 

SCIA, ou seja, não contestou a implantação do empreendimento, informando que já realiza 

o serviço de coleta de lixo nas proximidades do parcelamento, e que este poderá ser 

estendido até o novo parcelamento. O SLU recomendou, no entanto, que deverão ser 
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providenciados por meios próprios, os recipientes necessários ao acondicionamento dos 

resíduos sólidos gerados, observando as características dos resíduos e seus quantitativos, 

assim como as especificações determinadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas para recipientes estacionários. 

O SLU ainda destaca que, no caso de grandes geradores de resíduos, ou seja, aqueles que 

produzem resíduos diários em quantidade superior a 100 (cem) litros ou 30 (trinta) quilos, 

são responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos até o destino final de 

responsabilidade do Governo. 

Atualmente, é possível verificar que a situação atual do manejo dos resíduos sólidos da área 

em estudo apresenta diversos problemas, podendo-se citar a má conscientização da 

população e do poder público quanto à gravidade do componente resíduo sólido, a 

deficiência no aspecto de gerenciamento dos resíduos no local, problemas sociais graves 

decorrentes da presença de catadores. 

 

 

Figura 85 - Disposição de resíduos sólidos em local inadequado. 
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Figura 86 – Idem anterior. 

 

6.5 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

Para a realização do componente de energia elétrica que faz parte do diagnóstico de 

infraestrutura, faz-se inicialmente, uma análise dos subsistemas de suprimento e 

subdistribuição do Distrito Federal, bem como uma caracterização da estrutura física atual 

da área de estudo. 

A concessão para a distribuição de energia elétrica que abrange todo o Distrito Federal é de 

responsabilidade da Companhia Energética de Brasília (CEB), com atendimento de 

5.779,9km2. Suas instalações totalizam 34 subestações de tensões variando entre 15 e 138 

kV, atendendo a 947.324 clientes com 1.173 colaboradores em dezembro de 2013. 

O atual sistema da CEB é abastecido pelas instalações de Furnas Centrais Elétricas por 

meio de 3 subestações: Brasília Sul (345/138 kV), Brasília Geral (230/34,5 kV) e 

Samambaia (500/345/138 kV), com potenciais instaladas de 900 MVA, 180 MVA e 450 

MVA, respectivamente. Esta potência instalada corresponde a aproximadamente 15% do 

total produzido pela Eletrobrás Furnas. A CELG também abastece as subestações de 

Samambaia, UHE Rio Vermelho e Brasília Sul, UHE Marajoara. 
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6.5.1 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

No intuito de caracterizar a situação do sistema de distribuição de energia elétrica no local, 

foram realizadas visitas técnicas na área em estudo pelos engenheiros desta Empresa, bem 

como o envio de Carta-Consulta nº 380/2014 à CEB. Em resposta, a CEB informa que 

possui condições técnicas para fornecer energia elétrica à área em referência. Os detalhes 

do atendimento deverão ser definidos por meio de um estudo técnico, que será elaborado 

após a formalização de pedido por parte do interessado. 

Com relação às interferências de rede, a CEB informa que existem trechos de rede de 

distribuição na poligonal indicada. Havendo interesse na eliminação das interferências 

sinalizadas, torna-se necessário formalizar a solicitação de orçamento junto a CEB. 

Existe também interferência com a faixa de segurança das Linhas de Distribuição em 138 Kv 

Brasília Norte x Brasília Sul (3 circuitos) e Brasília Norte x Samambaia. Não existe espaço 

para remanejamento do trecho das referidas linhas, haja vista a existência de projeto do 

DER para alargamento da via principal e implantação de vias marginais. 

A CEB destaca a necessidade do atendimento às distâncias mínimas de segurança entre 

edificações e redes elétricas (no caso das redes de média tensão, a distância mínima é de 

1,5 m entre o condutor de energia elétrica e a edificação, e a faixa de segurança das linhas 

de 138 Kv é de 12 m partindo do eixo das linhas). Destaca também a necessidade de 

observância de espaços suficientes que permitam a implantação das redes em obediência à 

Lei de Acessibilidade. 

Nesse contexto, a TERRACAP adotou uma faixa non aedificandi de 30 metros de largura no 

caminhamento da rede elétrica, sendo 15 metros para cada lado do eixo, ou seja, uma faixa 

até mais restritiva que aquela recomendada pela CEB. 

Ressalta-se que tanto a Norma NBR 5422 quanto a NTD 4.36 (condições mínimas de 

projetos para implantação de loteamentos onde existem uma ou mais Linhas de 

Distribuição) deverão ser respeitadas para implantação do loteamento em questão. 
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Figura 87 - Rede de distribuição e rede secundária na área do parcelamento. 

 

6.6 SISTEMA DE TELEFONIA FIXA 

A rede telefônica fixa é o sistema básico de telecomunicações que correspondente aos 

aparelhos utilizados pelos usuários do sistema e de um vasto conjunto de acessórios, tudo 

isto com o objetivo de prover a interligação dos usuários do sistema de telefonia 

(assinantes) à central telefônica e as várias centrais entre si. 

Existem ainda sistemas secundários que fornecem apoio aos equipamentos de comutação e 

transmissão, chamados de infraestrutura. Fazem parte deste conjunto, por exemplo, torres 

de transmissão, aterramento, refrigeração e energia. 

Com os novos sistemas de comunicação móvel (telefonia celular), o termo telefonia fixa 

passou a ser utilizado para caracterizar os sistemas telefônicos tradicionais que não 

apresentam mobilidade para os seus terminais. 

Quanto à aplicação, a central telefônica pode ser classificada em pública ou privada. As 

centrais privadas são utilizadas em empresas e outros setores nos quais existe uma 

demanda de alto tráfego de voz. 

A Oi Brasília Geo./DF foi consultada com relação à capacidade de atendimento à demanda, 

bem como sobre a localização das redes implantadas e projetadas, suas interferências com 

o empreendimento e possibilidade de remanejamento (Volume II - Anexos - Cartas 

Consultas e Respostas). Em resposta, afirmou que não existe interferência de rede 
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telefônica para a área pretendida. Plantas cadastrais foram encaminhadas pela Oi, 

indicando rede telefônica nas quadras vizinhas à Quadra 16. 
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7 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A legislação nacional de meio ambiente considera impacto ambiental como "qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente afetem:  

i - a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

ii - as atividades sociais e econômicas; 

iii - a vida; 

iv - a qualidade dos recursos ambientais" (Conama,1988). 

Este capítulo visa apresentar uma síntese conclusiva dos impactos ambientais mais 

significativos, sejam eles positivos ou negativos, que já ocorrem na área do 

empreendimento, assim como aqueles que serão desencadeados junto aos meios físico, 

biótico e socioeconômico, em função das fases de planejamento, instalação e operação do 

empreendimento. 

A avaliação de impacto ambiental é um instrumento que contribui de maneira significativa 

para o processo de gestão ambiental do empreendimento e objetiva basicamente orientar a 

concepção dos projetos ou programas de desenvolvimento, identificando e avaliando as 

consequências ambientais da não implantação ou implementação dos mesmos.  

7.1 IMPACTOS PRÉ-EXISTENTES 

O empreendimento está localizado em área urbana. Desta forma, é de suma importância o 

conhecimento dos impactos pré-existentes para realizar um planejamento de obras e de 

ocupação, com o objetivo de não potencializar os impactos negativos e até de minimizá-los, 

e ao mesmo tempo, potencializar os impactos positivos. 

Logo, os aspectos ambientais impactados atualmente na Quadra 16 do SCIA e na área 

circunvizinha, bem como os respectivos impactos são: 

7.1.1 SOLO 

Este aspecto foi impactado na Quadra 16 do SCIA por meio da retirada da cobertura vegetal 

e da retirada de solo para empréstimo (Figura 88 e Figura 89), ocasionando algumas 

depressões no terreno. A principal consequência da exposição do solo na área poderá ser o 

surgimento de erosões, em virtude do aumento do fluxo superficial da água. Além da 
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retirada de solo, observaram-se algumas áreas que foram alvo de aterro (Figura 90) e 

depósito de resíduos sólidos in natura a céu aberto (Figura 91). 

 

 

Figura 88 – Retirada de solo na Quadra 16 (coordenada UTM 0182080; 8251765). 

 

 

Figura 89 – Retirada de solo na Quadra 16 (coordenada UTM 0182056;8251654). 
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Figura 90 - Detalhe para a porção de aterro presente no perfil de solo da figura anterior. Notar 
resquícios de concreto e sacos plásticos. 

 

 

Figura 91 – Depósito de resíduos sólidos a céu aberto na Quadra 16. 

 

 

Aterro 

Solo 

Saco 
Plástico Concreto 
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7.1.2 QUANTIDADE DE ÁGUA 

Nas últimas décadas, o aumento do adensamento populacional na área do SCIA ocasionou 

o aumento da impermeabilização do solo, o que prejudica a recarga natural dos aquíferos da 

região e acarreta na diminuição da quantidade de água subterrânea disponível, conferindo 

um caráter negativo a estes impactos. 

7.1.3 QUALIDADE DO AR 

O fluxo de veículos na área do SCIA faz com que haja a suspensão de partículas em 

repouso no asfalto, enquanto que os motores dos veículos são responsáveis por emitir uma 

série de poluentes, o que compromete a qualidade do ar e a saúde da população nas áreas 

urbanas adjacentes.  

A quantidade de impactos provenientes do lançamento de poluentes na atmosfera é ampla, 

logo os diversos efeitos podem se apresentar de duas maneiras, a saber: 

• Forma aguda - quando os danos são causados pelo contato com uma grande 

concentração de poluentes e em curto espaço de tempo; e 

• Forma crônica - quando os danos são resultados do contato com o poluente, em 

quantidades pequenas, de forma constante e em um longo período.  

Os alvos da poluição são variados com efeitos sobre a flora, a fauna, a saúde das pessoas e 

o meio físico (com as chuvas ácidas), assim como sobre as estruturas criadas pelo homem 

ao ar livre, a exemplo de prédios e monumentos. 

7.1.4 RUÍDO 

O SCIA concentra uma grande quantidade de comércio e fluxo de veículos responsáveis 

pela geração de ruídos, com danos à saúde e incômodo para os comerciantes e 

frequentadores. 

7.1.5 PAISAGEM URBANA 

O SCIA, mais especificamente, a Cidade do Automóvel, concentra grande quantidade de 

out-doors que impacta negativamente a paisagem urbana, em função da poluição visual 

(Figura 92).  
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Figura 92 – Poluição visual na Cidade do Automóvel. 

 

Na Quadra 16 também é possível verificar esse tipo de impacto (Figura 93). Além disso, a 

área do empreendimento apresenta uma situação de abandono que impacta negativamente 

a paisagem. 

 

 

Figura 93 – Out-doors fixados na Quadra 16 promovendo poluição visual. 
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7.1.6 FLORA E FAUNA 

Devido à atual urbanização da região, a fauna e flora perderam espaço para a ocupação 

humana, com rebatimento negativo sobre o habitat natural da fauna e a biodiversidade.  

Mesmo em sua parte mais conservada, a Quadra 16 encontra efeitos de antropização, com 

valores de densidade inferiores aos comumentes encontrados. Dessa forma, as espécies 

animais migraram para outros locais pela falta de condições (área e alimento) para 

manutenção da população. 

 

Tabela 27 - Síntese dos impactos pré-existentes. 

Aspectos Impactados Ações Impactantes Impactos 

Quantidade de Água 

Retirada da vegetação. Prejuízo à recarga natural dos aquíferos da 

região e a diminuição da quantidade de 

água subterrânea disponível. 
Impermeabilização do solo. 

Solo 

Retirada da vegetação. 

Erosões ocasionadas pelo aumento do fluxo 

superficial da água. 

Aterro de áreas. 

Empréstimo de solo. 

Impermeabilização do solo. 

Qualidade do Ar Fluxo de Veículos. 
Poluição do ar. 

Danos à saúde e incômodo à população. 

Ruído 
Atividades de comércio. 

Danos à saúde e incômodo à população. 
Fluxo de veículos. 

Flora e Fauna Retirada da vegetação. Perda de biodiversidade da região. 

Paisagem Urbana Atividades de comércio. Poluição visual. 

 

7.2 IMPACTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO 

De forma geral, os impactos identificados nesta fase correspondem àqueles decorrentes das 

ações de planejamento da ocupação e estudos prévios para a implantação do 

empreendimento. A fase de planejamento é a de menor impacto ambiental dentro de todo o 

processo de implantação de um projeto imobiliário, sendo que os impactos se restringem ao 

meio socioeconômico. 

Apresenta-se a seguir os aspectos afetados e seus respectivos impactos. 
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7.2.1 MERCADO IMOBILIÁRIO 

Nesta fase do projeto dificilmente ocorrem impactos de natureza negativa, de intensidade 

forte ou de persistência permanente, sendo que em alguns casos podem ocorrer impactos 

negativos devido a fatores especulativos, pois a divulgação da notícia da implantação do 

empreendimento poderá provocar valorização e especulação imobiliária nas adjacências. 

7.2.2 ANSEIOS E EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO 

Em geral, durante o processo de planejamento de qualquer tipo de empreendimento, a 

comunidade se ressente da falta de informações que possam sanar suas dúvidas e 

incertezas quanto ao sucesso do empreendimento e de um canal adequado para uma maior 

participação no processo. Estes impactos associam-se à geração de expectativa quanto ao 

que será de fato implantado, em especial na comunidade próxima ao empreendimento.  

7.2.3 MERCADO DE TRABALHO 

O mercado de trabalho será afetado positivamente por ações relativas a estudos e projetos 

urbanísticos e de infraestrutura, licenciamento ambiental etc. Tais ações se darão em duas 

etapas, de escritório e campo, ambas descritas a seguir. 

7.2.3.1 Etapa de Escritório 

Os estudos preliminares apresentarão efeitos de longo prazo a serem observados apenas 

na conclusão do projeto ou quando o empreendimento estiver ocupado. É importante frisar 

que na conclusão do projeto, todas as decisões tomadas poderão ser avaliadas e 

remodeladas, de acordo com os resultados obtidos. 

No que diz respeito à natureza do impacto, o planejamento de um projeto apresenta 

característica indiscutivelmente positiva, pois na fase de planejamento se define o tipo e 

modo de ocupação da área prevendo a minimização ou anulação dos impactos pré-

existentes e controle dos impactos futuros. Desta forma, o planejamento apresenta impacto 

regional, forte e permanente. Este horizonte permanente se deve, principalmente, às 

decisões tomadas, como por exemplo, a escolha em proteger ou ocupar uma área relevante 

do ponto de vista ambiental, o que poderá gerar consequências dificilmente reversíveis. 

7.2.3.2 Etapa de Campo 

Os serviços de campo serão rápidos e terão efeitos de curto prazo, que ocorrem em até um 

mês. Não apresentam efeitos cumulativos durante o passar dos anos e apresentam 

resultados, na sua maioria, instantâneos (no momento do serviço). 
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Esta ação apresenta alcance regional de natureza positiva, além disso, intensidade fraca e 

temporária devido à suas especificidades (demandam pouca mão de obra) e pela rapidez na 

conclusão dos serviços (demonstrando que a ação apresenta duração limitada). 

 

Tabela 28 - Síntese dos impactos esperados na fase de planejamento. 

Aspectos Impactados Ações Impactantes Impactos 

Mercado Imobiliário 

Divulgação da notícia da 

implantação do 

empreendimento. 

Valorização e 

especulação imobiliária 

nas adjacências. 

Anseios e Expectativas da População 

Falta de informações que 

possam sanar as dúvidas e 

incertezas da população quanto 

ao sucesso do 

empreendimento. 

Geração de expectativa. 

Mercado de Trabalho 

Elaboração de estudos e 

projetos urbanísticos e de 

infraestrutura, licenciamento 

ambiental etc. 

Geração de emprego. 

 

7.3 IMPACTOS NA FASE DE INSTALAÇÃO 

Apresenta-se a seguir os impactos previstos para a fase de instalação do empreendimento 

separadamente para cada meio estudado, ou seja, para os meios físico, biótico e 

socioeconômico. Ao final de cada meio é apresentada uma tabela síntese dos impactos 

constando os aspectos impactados, as ações impactantes e os impactos gerados. 

7.3.1 MEIO FÍSICO 

7.3.1.1 Solo 

Erosão do solo em áreas expostas – A supressão da cobertura vegetal poderá conferir à 

área de influência direta, ou seja, à Quadra 16, um risco com relação à ocorrência de 

erosões, que poderá ser potencializado pelas chuvas. Entretanto, as baixas declividades 

poderão reduzir a probabilidade de ocorrência deste evento. 

Contaminação do solo por resíduos sólidos e efluentes – Esse impacto estará 

relacionado à disposição inadequada de resíduos da construção civil e efluentes (inclusive 

drenagem pluvial) nos canteiros das obras da Quadra 16 e nas áreas de bota–fora. 
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7.3.1.2 Água 

Aspectos Qualitativos – Os recursos hídricos subterrâneos poderão ter sua qualidade 

afetada pelos efluentes gerados nos canteiros das obras da Quadra 16, tais como, óleos, 

graxas e combustíveis, efluentes sanitários advindos das fossas construídas para 

atendimento dos trabalhadores etc. 

Aspectos Quantitativos da Água – A impermeabilização do solo na Quadra 16 poderá vir 

a corroborar com a diminuição da recarga natural dos aquíferos da região e, 

consequentemente, da oferta de água subterrânea. 

7.3.1.3 Qualidade do Ar 

Aumento da Poluição Atmosférica – Esse impacto estará relacionado com o aumento das 

emissões de material particulado, gases e fumaça. Este problema afetará comerciantes e 

frequentadores do SCIA e, principalmente, trabalhadores envolvidos com a execução das 

obras da Quadra 16, podendo causar desde incômodo a danos à saúde. 

7.3.1.4 Ruído 

Aumento da Poluição Sonora – A movimentação de maquinário, a utilização de 

equipamentos pesados, as operações de carga e descarga e o uso de sirenes durante o 

período de implantação das obras da Quadra 16 poderão intensificar temporariamente a 

geração de ruídos e vibrações, ocasionando danos à saúde e incômodo aos trabalhadores 

envolvidos diretamente com a execução das obras, comerciantes e frequentadores do SCIA. 

7.3.1.5 Paisagem Urbana 

Alteração e Degradação da Paisagem – Esse impacto é esperado pela necessidade de se 

obter materiais de empréstimo para as obras (jazidas de areia e cascalho) e de áreas de 

bota-fora para os materiais inservíveis das obras. Destacam-se como consequência, a 

degradação de áreas e a poluição visual. 

 

Tabela 29 - Síntese dos impactos esperados na fase de instalação sobre o meio físico. 

Aspectos Impactados Ações Impactantes Impactos 

Solo 

Supressão da cobertura vegetal. 
Erosões ocasionadas pelo 

aumento do fluxo superficial da 

água. 

Abertura das vias de serviço. 

Obras de terraplanagem. 

Escavações. 
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Aspectos Impactados Ações Impactantes Impactos 

Disposição inadequada de 

resíduos da construção civil e 

efluentes (inclusive drenagem 

pluvial). 

Contaminação do solo por 

resíduos sólidos e efluentes. 

Água 

Utilização de fossas pelos 

operários das obras. 
Contaminação dos recursos 

hídricos subterrâneos por 

efluentes. 

Manutenção de maquinários e 

veículos das obras. 

Vazamento de combustíveis dos 

veículos envolvidos nas obras. 

Impermeabilização do solo. 

Diminuição da recarga natural 

dos aquíferos e da oferta de 

água subterrânea. 

Qualidade do Ar 

Emissão de material particulado 

com a movimentação do solo da 

Quadra 16. 

Poluição do ar. 

Danos à saúde e incômodo aos 

comerciantes e frequentadores 

do SCIA, assim como aos 

trabalhadores das obras da 

Quadra 16. 

Emissão de gases e fumaça 

pelos maquinários e veículos 

utilizados nas obras. 

Ruído 

Movimentação de maquinário e 

utilização de equipamentos 

pesados. 

Geração de ruídos e vibrações 

na circunvizinhança. 

Danos à saúde e incômodo aos 

trabalhadores das obras da 

Quadra 16, comerciantes e 

frequentadores do SCIA. 

Operações de carga e descarga. 

Uso de sirenes. 

Paisagem Urbana 

Obtenção de materiais de 

empréstimo para as obras 

(jazidas de areia e cascalho). 
Degradação de áreas. 

Poluição visual. 
Atividades de bota-fora dos 

materiais inservíveis das obras. 

 

7.3.2 MEIO BIÓTICO 

7.3.2.1 Flora 

Supressão da Cobertura Vegetal – As obras na Quadra 16 demandarão a supressão de 

indivíduos arbóreos. Esses impactos serão restritos à Quadra 16 e pouco significativos, 

tendo em vista o estado antropizado da área. 
184 

 



 
7.3.2.2 Fauna 

Destruição de Habitats – Em virtude do fato da supressão vegetal vir a ocorrer em área 

urbana consolidada, o impacto relacionado à diminuição da capacidade suporte do meio 

ambiente em abrigar a fauna silvestre na Quadra 16 deverá ter baixa significância. 

 

Tabela 30 – Síntese dos impactos esperados na fase de instalação sobre o meio biótico. 

Aspectos Impactados Ações Impactantes Impactos 

Flora e Fauna Atividades de construção. 
Supressão da cobertura vegetal. 

Perda de biodiversidade da região. 

 

7.3.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Antes de tecer qualquer conclusão, cabe afirmar que os impactos diretos e indiretos do 

empreendimento em questão terão alcance local, com nível de relevância restrito à RA. 

7.3.3.1 Mercado de Trabalho 

As obras a serem realizadas na Quadra 16 demandarão a contratação de mão-de-obra 

pelas empreiteiras responsáveis pela execução, ocasionando o incremento na geração de 

empregos e na distribuição de renda durante a fase de implantação. 

Os dados apresentados no diagnóstico remontam uma situação de dependência da RA aos 

programas governamentais, atrelados ao nível de instrução insatisfatório da população e 

que tende impactar diretamente na renda. No entanto, a força de trabalho residente na RA é 

um potencial a ser utilizado de alguma forma desde a concepção até a instalação do 

empreendimento. 

7.3.3.2 Saúde 

Os trabalhadores das obras da Quadra 16 ficarão suscetíveis às doenças 

infectocontagiosas, caso as instalações dos canteiros de obras não sejam as mais 

adequadas, em função da disponibilidade de água fora dos padrões de potabilidade, da 

disposição inadequada de esgotos sanitários; e indevido destino final dos resíduos sólidos. 

7.3.3.3 Segurança 

A execução das obras proporciona um aumento do risco de acidentes envolvendo os 

operários das obras. A ausência de sinalização viária com a indicação da realização das 
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obras e dos desvios no sistema viário poderão ocasionar acidentes de trânsito e 

atropelamentos. Esse impacto é diretamente proporcional ao tempo de conclusão das obras, 

causando prejuízos à trafegabilidade e à mobilidade. 

7.3.3.4 Comércio 

Interferência no comércio local poderá ser sentido na circunvizinhança da Quadra 16, com 

prejuízos aos comerciantes e empresários pela dificuldade de acesso dos clientes e possível 

interrupção temporária no fornecimento de alguns serviços. 

7.3.3.5 Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos 

Como o empreendimento se encontra em área de expansão do SCIA, torna-se necessário o 

aumento da oferta de infraestrutura urbana básica e transporte público existente. 

 

Tabela 31 - Síntese dos impactos esperados na fase de instalação sobre o meio socioeconômico. 

Aspectos Impactados Ações Impactantes Impactos 

Mercado de Trabalho Contratação de mão-de-obra. 
Incremento na geração de empregos 

e na distribuição de renda. 

Saúde 
Manutenção dos canteiros de obra 

em condições inadequadas. 

Suscetibilidade dos trabalhadores 

das obras às doenças 

infectocontagiosas. 

Segurança 

Atividades de construção. 

Ausência de sinalização viária. 

Aumento do fluxo de pessoas e 

veículos. 

Aumento do risco de acidentes 

envolvendo os operários das obras. 

Acidentes de trânsito e 

atropelamentos. 

Comércio 

Mudanças nos acessos dos 

clientes e possível interrupção 

temporária no fornecimento de 

alguns serviços. 

Prejuízos aos comerciantes e 

empresários. 

Infraestrutura Urbana e 

Transporte Público 

Atividades de construção. 

Aumento do fluxo de pessoas. 

Aumento da oferta de infraestrutura 

urbana básica e transporte público. 
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7.4 IMPACTOS NA FASE DE OPERAÇÃO 

7.4.1 MEIO FÍSICO 

7.4.1.1 Água 

Aspectos Quantitativos da Água – Com o aumento das áreas a serem impermeabilizadas 

na Quadra 16 deverá ocorrer uma redução nas taxas de infiltração das águas pluviais no 

solo e, consequentemente, da oferta de água subterrânea. 

7.4.1.2 Qualidade do Ar 

Com a atração de veículos promovida pela Quadra 16 espera-se um aumento da emissão 

de poluentes automotivos na área. Entretanto, a topografia plana da região, associada à 

altura máxima observada de 3 pavimentos dos prédios das quadras vizinhas, não impedirá a 

circulação dos ventos na área do SCIA, promovendo a dispersão dos gases, fumaças e 

particulados. 

7.4.1.3 Ruído 

As atividades a serem desenvolvidas na Quadra 16 são compatíveis com as atividades já 

promovidas nas quadras vizinhas do SCIA. Dessa forma, os ruídos a serem gerados 

deverão se assimilar com os ruídos existentes atualmente no bairro. Ou seja, o ruído 

promovido pelo aumento da circulação de veículos e pessoas não deverá ocasionar prejuízo 

à qualidade de vida dos comerciantes, empresários e frequentadores do SCIA. 

 

Tabela 32 - Síntese dos impactos esperados na fase de operação sobre o meio físico. 

Aspectos Impactados Ações Impactantes Impactos 

Água 
Impermeabilização do 

solo. 

Diminuição da recarga natural dos aquíferos e da 

oferta de água subterrânea. 

Qualidade do ar 
Aumento da circulação 

de veículos. 

Apesar do aumento da emissão de polentes 

automotivos na área, as características da região 

favorecerão a dispersão dos mesmos. 

Ruído 
Aumento da circulação 

de veículos e pessoas. 

Os ruídos a serem gerados deverão se assimilar 

com os ruídos existentes atualmente no bairro e 

não deverão ocasionar prejuízo à qualidade de 

vida. 
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7.4.2 MEIO BIÓTICO 

Na fase de operação não são esperados novos impactos sobre o meio biótico. 

7.4.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Na fase de operação são esperados essencialmente impactos positivos, tendo em vista que 

a Quadra 16 provocará rebatimentos positivos sobre o mercado imobiliário, serviços, saúde, 

emprego, transporte etc. São detalhados a seguir: 

7.4.3.1 Paisagem Urbana 

Após consolidação da Quadra 16, a área antes, praticamente abandonada, terá uma 

destinação comercial/industrial. Com isso, o efeito visual negativo será menor. 

7.4.3.2 Mercado Imobiliário 

O redimensionamento do sistema viário, das calçadas e das áreas destinadas aos 

estacionamentos públicos, além do incremento de áreas verdes e das atividades comerciais 

e industriais promoverá uma requalificação do espaço urbano.  

A requalificação do espaço urbano adivindo da implantação da Quadra 16 deverá promover 

uma valorização dos imóveis do SCIA, em função de uma maior procura por imóveis na 

região. Com isso, espera-se que ocorra a especulação imobiliária. 

7.4.3.3 Mercado de Trabalho 

O incremento das atividades comerciais e industriais trarão um aumento de postos de 

trabalho e, consequentemente, geração de renda para os trabalhadores envolvidos. 

 

Tabela 33 - Síntese dos impactos esperados na fase de operação sobre o meio socioeconômico. 

Aspectos Impactados Ações Impactantes Impactos 

Paisagem Urbana 
Requalificação do espaço urbano com 

a implantação da Quadra 16. 
Redução do efeito visual negativo. 

Mercado Imobiliário 
Requalificação do espaço urbano com 

a implantação da Quadra 16. 

Valorização dos imóveis do SCIA, 

em função de uma maior procura por 

imóveis na região. 

Especulação imobiliária. 

Mercado de Trabalho 

Incremento das atividades comerciais 

e industriais com a implantação da 

Quadra 16. 

Incremento na geração de empregos 

e na distribuição de renda. 
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7.5 SÍNTESE CONCLUSIVA DOS IMPACTOS 

Neste item será considerado o confronto entre o diagnóstico ambiental e os possíveis 

cenários de ocupação, sendo um deles a hipótese de não instalação do empreendimento e, 

o outro, a proposta de ocupação da TERRACAP para a Quadra 16. 

Neste sentido, a observação das condições ambientais da área, bem como a identificação 

dos processos mais atuantes no meio, frente às atividades e formas de ocupação 

existentes, conduziu ao estabelecimento de um quadro das prováveis alterações nos 

componentes físicos, bióticos e socioeconômicos da área de estudo e sua região de 

influência.  

7.5.1 CENÁRIO 1 – NÃO OCUPAÇÃO DA ÁREA 

No Cenário 1, um dos pontos desfavoráveis estará relacionado à perpetuação dos impactos 

observados no local, tais como, retirada de solo sem autorização para utilização em obras, 

depósitos clandestinos de resíduos sólidos a céu aberto, queima de resíduos sólidos, 

criação de áreas propícias para refúgio de bandidos etc. Ou seja, um cenário de completo 

abandono. 

Outro ponto a ser destacado, deve-se ao fato de que a não ocupação da área de forma 

planejada e ambientalmente sustentável colaborará para que parcelamentos ou ocupações 

irregulares se instalem no local, sem a necessária regularização ambiental. 

7.5.2 CENÁRIO 2 – INSTALAÇÃO REGULAR DA QUADRA 16 DO SCIA 

Nesta hipótese é estudada a instalação do empreendimento dentro dos limites impostos 

pelo PDOT/2012 e das restrições ambientais, considerando a implantação dos 

equipamentos urbanos, comunitários e infraestruturas previstas para a área.  

Do ponto de vista dos meios físico e biótico, os impactos negativos relacionados à pressão 

sobre a utilização dos recursos naturais serão mais fortes na fase de implantação, quando 

podem ser elencados os desmatamentos, a perda de biodiversidade, os processos erosivos, 

a impermeabilização do solo, a contaminação dos solos e dos recursos hídricos, a produção 

de ruído e o aumento do volume de particulados na atmosfera. 

Com relação ao meio socioeconômico, na fase de implantação, poderão ocorrer impactos 

negativos relacionados à saúde e à segurança dos trabalhadores. Além disso, poderão ser 

gerados prejuízos aos comerciantes e empresários da região devido a mudanças nos 

acessos dos clientes e possível interrupção temporária no fornecimento de alguns serviços. 

Como impactos positivos, destacam-se o incremento na geração de emprego e distribuição 

de renda e o aumento da oferta de infraestrutura básica e transporte público. 
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Já na fase de operação, com relação ao meio físico, espera-se uma diminuição da recarga 

natural dos aquíferos e da oferta de água subterrânea. O aumento da circulação de veículos 

poderá ocasionar o aumento da emissão de poluentes automotivos e de ruídos. Ao contrário 

do que ocorrerá na fase de implantação, não são esperados desmatamentos. 

Ainda na fase de operação, no tocante ao meio socioeconômico, a melhoria da qualidade de 

vida se destacará, por meio da redução do efeito visual negativo da paisagem, tendo em 

vista que atualmente a área apresenta um aspecto de terreno baldio. Com isso, haverá 

rebatimento na valorização dos imóveis do SCIA. A população também será beneficiada 

com o incremento na geração de empregos e na distribuição de renda, acarretado pelas 

atividades comerciais e industriais previstas para a área. 

Portanto, pode-se concluir que na fase de obras irão predominar impactos negativos sobre 

os meios físico, biótico e socioeconômico, enquanto que, na fase de operação, os impactos 

positivos prevalecerão, com melhorias na qualidade de vida, no mercado imobiliário e no 

mercado de trabalhos. 

Ressalta-se que os impactos negativos poderão ser mitigados, controlados ou compensados 

e os impactos positivos potencializados com a adoção das medidas estabelecidas no 

próximo capítulo. 

7.5.3 CONCLUSÃO 

Os problemas descritos no Cenário 1 precisam ser tratados, uma vez que tais aspectos 

podem inviabilizar projetos, dependendo do seu porte. Dessa forma, a rejeição da proposta 

de implantação da Quadra 16 do SCIA não se constitui no procedimento mais adequado 

para a solução dos problemas. Então, a alternativa mais viável para a área é a exposta no 

Cenário 2, que considera a ocupação em consonância com o PDOT e com a legislação 

urbanística e ambiental. 

7.6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Definido o melhor cenário, os impactos foram avaliados por meio de uma Matriz de 

Impactos, agrupando-se aqueles já existentes e aqueles que serão desencadeados durante 

as etapas de planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

As técnicas ou métodos de avaliação de impacto ambiental são instrumentos que visam 

identificar, avaliar e sumarizar os impactos de um determinado projeto ou programa. 

No presente estudo é utilizada Matriz de Impactos que avalia os impactos com atributos e 

importância numa escala variável. A subjetividade é minimizada pela participação coletiva 

dos técnicos responsáveis pelo estudo na identificação dos impactos. 
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A Matriz de Impactos adotada foi definida pela equipe técnica, que utilizou o critério de 

qualificação dos impactos, o qual apresenta separadamente as consequências de cada um 

dos impactos apontados para cada componente ambiental.  

Para identificação e avaliação dos impactos foram desenvolvidos os seguintes 

procedimentos básicos, combinando diversos métodos de análise com o levantamento de 

dados: 

• Identificação das atividades a serem desenvolvidas no projeto, possivelmente, 

geradoras de impacto; 

• Identificação e seleção dos parâmetros ambientais (físicos, bióticos e 

socioeconômicos) de maior relevância, apontados durante a fase de diagnóstico 

como passíveis de impactos; e 

• Identificação e descrição dos impactos gerados em cada fase do empreendimento, 

assim como a classificação dos mesmos. 

Foram adotados os seguintes critérios de análise: 

Quanto à Natureza 

Informa se o impacto apresenta alterações benéficas ou maléficas ao componente 

ambiental. 

• Positivo: impacto cujos efeitos se traduzem em benefício para melhoria da qualidade 

ambiental de um fator ou parâmetro considerado; 

• Negativo: impacto cujos efeitos se traduzem em prejuízo à qualidade ambiental de 

um fator ou parâmetro considerado. 

Quanto ao Alcance 

Indica a abrangência geográfica do impacto ambiental.  

• Local: impacto cujos efeitos se fazem sentir apenas nas imediações ou no próprio 

sítio onde se dá a ação; 

• Regional: impacto cujos efeitos se fazem sentir além das imediações do sítio onde se 

dá a ação. 

Quanto ao Efeito 

Mostra o grau de relacionamento entre a causa e o efeito do impacto. 

• Direto: impacto resultante da ação do empreendimento sobre um determinado 

parâmetro ambiental, também chamado de impacto de primeira ordem; 
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• Indireto: impacto que resulta das alterações de um impacto de primeira ordem sobre 

um ou mais parâmetros ambientais, também chamado de impacto de segunda ou 

terceira ordem. 

Quanto à Persistência 

Indica a duração do impacto. 

• Temporário: impacto cujos efeitos se manifestam em um intervalo de tempo limitado 

e conhecido, cessando uma vez eliminada a causa da ação impactante; 

• Permanente: impacto cujos efeitos se estendem além de um horizonte temporal 

conhecido, mesmo cessando a causa geradora da ação impactante; 

• Cíclico: impacto cujos efeitos se manifestam de forma intermitente e em intervalos de 

tempo determinados. 

Quanto ao Dinamismo ou Reversibilidade 

• Reversível: impacto para o qual o fator ou parâmetro ambiental afetado, uma vez 

cessada a ação impactante, retorna às suas condições originais; 

• Irreversível: impacto para o qual o fator ou parâmetro ambiental afetado não retorna 

às suas condições originais, uma vez cessada a ação impactante. 

Quanto à Temporalidade 

• Imediato: impacto cujo efeito se faz sentir imediatamente após a geração da ação 

causadora; 

• Médio prazo: impacto cujo efeito se faz sentir gradativamente após a geração da 

ação impactante; 

• Longo prazo: impacto cujo efeito se faz sentir decorrido longo tempo após a geração 

da ação impactante. 

Quanto à Magnitude 

Relacionada à intensidade do impacto. 

A magnitude constitui o parâmetro que tem por objetivo qualificar cada um dos impactos 

identificados, procurando sintetizar e consolidar a sua avaliação, considerando os diversos 

critérios adotados. Esta avaliação foi procedida através da análise individual de cada 

componente ambiental da área de estudo, frente às ações do empreendimento. Os 

seguintes critérios foram adotados: 

• Forte: impacto cujo efeito resulta em alteração significativamente elevada para um 

determinado fator ou parâmetro ambiental considerado, podendo comprometer a 

qualidade do ambiente; 
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• Médio: impacto que resulta em alteração medianamente significativa para um 

determinado fator considerado ou parâmetro ambiental, podendo comprometer 

parcialmente a qualidade do ambiente; 

• Fraco: impacto que resulta em alteração pouco significativa para um determinado 

fator ou parâmetro ambiental, podendo ser considerados desprezíveis seus efeitos 

sobre a qualidade do ambiente.  

Apresenta-se a seguir a Matriz de Impactos, considerando os impactos previstos nas fases 

de planejamento, implantação e de operação do empreendimento, no que tange aos meios 

físico, biótico e socioeconômico.  
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7.6.1 MATRIZ DE IMPACTOS 

 

Legenda 

Natureza Alcance Efeito Persistência Reversibilidade Temporalidade Magnitude 

P - Positivo 

N - Negativo 

L - Local 

R - Regional 

D - Direto 

I - Indireto 

T - Temporário 

P - Permanente 

C - Cíclico 

R - Reversível 

I - Irreversível 

IM - Imediato 

MP - Médio Prazo 

LP - Longo Prazo 

FO – Forte 

ME – Médio 

FR - Fraco 

 

Tabela 34 – Matriz de Impactos. 

FASE DE PLANEJAMENTO 

Aspectos Impactados Impactos Natureza Alcance Efeito Persistência Reversibilidade Temporalidade Magnitude 

Mercado Imobiliário Valorização e especulação imobiliária nas adjacências. P R D T I IM ME 

Anseios e Expectativas da População Geração de expectativa. N R D T R IM ME 

Mercado de Trabalho Geração de emprego. P R D T R IM FR 

FASE DE INSTALAÇÃO 

MEIO FÍSICO 

Aspectos Impactados Impactos Natureza Alcance Efeito Persistência Reversibilidade Temporalidade Magnitude 

Solo Erosões ocasionadas pelo aumento do fluxo superficial da água. N L D T R IM FR 

Contaminação do solo por resíduos sólidos e efluentes. N L D T R IM FR 

Água Contaminação dos recursos hídricos subterrâneos por efluentes. N R D T R IM FR 

Diminuição da recarga natural dos aquíferos e da oferta de água subterrânea. N R D P I MP ME 

Qualidade do Ar Poluição do ar. N R D T R IM FR 

Danos à saúde e incômodo aos comerciantes e frequentadores do SCIA, assim 

como aos trabalhadores das obras da Quadra 16. 

N R D T R MP FR 

Ruído Geração de ruídos e vibrações na circunvizinhança. N R D T R IM FR 

Danos à saúde e incômodo aos trabalhadores das obras da Quadra 16, 

comerciantes e frequentadores do SCIA. 

N R D T R MP FR 

Paisagem Urbana Degradação de áreas. N R D T R IM FR 

Poluição visual. N R D T R IM ME 

MEIO BIÓTICO 

Aspectos Impactados Impactos Natureza Alcance Efeito Persistência Reversibilidade Temporalidade Magnitude 

Flora e Fauna Supressão da cobertura vegetal. N L D P I IM FR 

 Perda de biodiversidade da região. N R I P I IM FR 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Aspectos Impactados Impactos Natureza Alcance Efeito Persistência Reversibilidade Temporalidade Magnitude 

Mercado de Trabalho Incremento na geração de empregos e na distribuição de renda. P R D T R IM FO 

Saúde Suscetibilidade dos trabalhadores das obras às doenças infectocontagiosas. N L D T R IM FR 
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Segurança Aumento do risco de acidentes envolvendo os operários das obras. N L D T R IM FR 

Acidentes de trânsito e atropelamentos. N R D T R IM FR 

Comércio Prejuízos aos comerciantes e empresários. N R D T R IM ME 

Infraestrutura Urbana e Transporte Público Aumento da oferta de infraestrutura urbana básica e transporte público. P R D P I MP ME 

FASE DE OPERAÇÃO 

MEIO FÍSICO 

Aspectos Impactados Impactos Natureza Alcance Efeito Persistência Reversibilidade Temporalidade Magnitude 

Água Diminuição da recarga natural dos aquíferos e da oferta de água subterrânea. N R D P I MP ME 

Qualidade do Ar Apesar do aumento da emissão de polentes automotivos na área, as 

características da região favorecerão a dispersão dos mesmos. 

N R D P R IM FR 

Ruído Os ruídos a serem gerados deverão se assimilar com os ruídos existentes 

atualmente no bairro e não deverão ocasionar prejuízo à qualidade de vida. 

N R D P R IM FR 

MEIO BIÓTICO 

Não foram identificados impactos na fase de operação para o meio biótico. 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Aspectos Impactados Impactos Natureza Alcance Efeito Persistência Reversibilidade Temporalidade Magnitude 

Paisagem Urbana Redução do efeito visual negativo. P R D P I IM FO 

Mercado Imobiliário Valorização dos imóveis do SCIA, em função de uma maior procura por imóveis 

na região. 

P R D T R IM ME 

Especulação imobiliária. N R D T R IM ME 

Mercado de Trabalho Incremento na geração de empregos e na distribuição de renda. P R D T R MP FO 
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8 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

O presente capítulo apresenta as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser 

adotadas nas fases de planejamento, instalação e operação, tendo por objetivo mitigar e 

compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos. 

A proposição das medidas é parte integrante do processo de avaliação dos impactos 

ambientais, uma vez que a aplicação das mesmas irá interferir na avaliação das reais 

alterações a serem observadas nas áreas de influência do empreendimento. 

As informações geradas nas etapas de diagnóstico ambiental e de avaliação dos impactos 

ambientais serviram de base para a proposição das medidas a seguir. 

Para a proposição das medidas foram considerados: 

• A avaliação dos impactos ambientais identificados; 

• Aspectos legais pertinentes à mitigação ou compensação de cada fator ambiental 

afetado negativamente; 

• Práticas atuais de mitigação e controle de impactos ambientais negativos; 

• Práticas atuais de potencialização de impactos positivos. 

8.1 MEIO FÍSICO 

As medidas relacionadas ao meio físico deverão ser aplicadas na fase de instalação do 

empreendimento, no intuito de prevenir e controlar os impactos sobre o solo (erosões e 

contaminação) sobre os recursos hídricos subterrâneos (aspectos qualitativos e 

quantitativos), sobre a qualidade do ar e os níveis de ruído, sendo os dois últimos objetos de 

controle também na fase de operação.  
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Tabela 35 – Medidas ambientais relacionadas aos impactos do meio físico. 

Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

In
st

al
aç

ão
 

Solo 

 Erosões 
ocasionadas pelo 
aumento do fluxo 
superficial da 
água. 

 Desmatar o mínimo necessário para 
abertura das vias. 

 Proceder à pavimentação tão logo seja 
possível, a fim de se evitar a exposição 
excessiva do solo. 

 Priorizar a implantação do sistema de 
drenagem de águas pluviais com 
canalização subterrânea, pavimentação e 
dispositivos para sua coleta e adução 
controlada. 

 Sempre que os terrenos a serem escavados 
se mostrarem instáveis, deverá ser feita a 
proteção do local com a colocação de 
escoras. 

 Explorar as eventuais áreas de empréstimo 
de forma gradativa, à medida que se 
necessitar do material, de forma a se evitar 
desmatamentos desnecessários, com a 
consequente exposição do solo a processos 
erosivos. 

 Acompanhar e orientar os serviços de 
escavação por nivelamento topográfico, no 
intuito de prevenir a retirada de material 
além do necessário. 

 Realizar de imediato a reconformação dos 
taludes íngremes após a execução dos 
cortes ou aterros antes do processo de 
plantio de sementes e gramíneas. 

 Nos cortes que possuírem altura elevada ou 
com ocorrência de deslizamentos deverão 
ser executados terraceamento e 
revestimento vegetal das saias dos taludes, 
para proteção contra a erosão.  

 Manter o greide o mais próximo possível da 
superfície atual de modo a se evitar 
sobrecarga nos aterros. 

 Realizar estudos de estabilidade para 
definição da melhor inclinação dos taludes 
em aterros com alturas acima de 5m, assim 
como executar medidas adicionais de 
proteção dos mesmos, através do sistema 
de drenagem superficial. 

 Executar o sistema superficial de drenagem 
para o disciplinamento do escoamento das 
águas pluviais, protegendo os aterros de 
processos erosivos. 

 Executar, tão logo seja possível, a proteção 
vegetal adequada dos aterros, evitando que 
se formem sulcos de erosão nas saias do 
aterro, com o consequente assoreamento 
do sistema de drenagem natural. 
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Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

 Contaminação do 
solo por resíduos 
sólidos e efluentes 

 Proibir descarte inadequado de resíduos 
sólidos e da construção civil. 

 Observar, durante as obras, os critérios e 
diretrizes previstos na Resolução CONAMA 
nº. 307/2002, que dispõe sobre os resíduos 
de construção civil e Lei Distrital nº. 
3.428/04, que dispõe sobre a exigência de 
apresentação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos. 

 Gerir o lixo gerado nos acampamentos de 
obras, sob pena de permitir a proliferação 
de vetores indesejáveis (ratos, répteis, 
mosquitos, etc.). Ou seja, o lixo dos 
acampamentos deverá ser recolhido 
separadamente (orgânico/úmido e 
inorgânico/seco) para que possam ter 
destino final diferenciado. Os lixos deverão 
ser encaminhados ao Serviço de Limpeza 
Urbana - SLU ou negociado com terceiros 
para a sua posterior reciclagem.  

 Evitar ou diminuir a contaminação dos solos 
utilizando projetos de drenagem adequados, 
controle de vazamento de condutos de 
águas servidas e esgoto e utilização de 
canalizações menos suscetíveis a 
vazamentos. 

 Proibir qualquer tipo de lançamento de 
efluentes de esgotos e fossas diretamente 
sobre o solo, ou vazamentos em coletores 
de esgotos e, ainda, a utilização de fossas 
construídas de forma inadequada. 

 Realizar a manutenção das máquinas em 
área externa do canteiro de obras, em local 
apropriado para tal atividade denominado 
de Pátio de Equipamentos, evitando-se a 
contaminação do solo por combustíveis, 
graxas e óleos. 

In
st

al
aç

ão
 

Água 
 Contaminação dos 

recursos hídricos 
subterrâneos por 
efluentes. 

 Evitar ou diminuir a contaminação dos 
recursos hídricos, utilizando projetos de 
drenagem adequados, controle de 
vazamento de condutos de águas servidas 
e esgoto e utilização de canalizações 
menos suscetíveis a vazamentos. 

 Proibir qualquer tipo de lançamento de 
efluentes de esgotos e fossas diretamente 
sobre o solo, ou vazamentos em coletores 
de esgotos e, ainda, a utilização de fossas 
construídas de forma inadequada. 

 Realizar a manutenção das máquinas em 
área externa do canteiro de obras, em local 
apropriado para tal atividade denominado 
de Pátio de Equipamentos, evitando-se a 
contaminação das águas subterrâneas por 
combustíveis, graxas e óleos. 
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Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

 Diminuição da 
recarga natural 
dos aquíferos e da 
oferta de água 
subterrânea. 

 Desmatar o mínimo necessário para 
abertura das vias. 

In
st

al
aç

ão
 / 

O
pe

ra
çã

o 

Qualidade do Ar 

 Poluição do ar. 
 
 
 Danos à saúde e 

incômodo aos 
comerciantes e 
frequentadores do 
SCIA, assim como 
aos trabalhadores 
das obras da 
Quadra 16. 

 A utilização de caminhões-pipa para 
irrigação das áreas de terraplenagem que 
possam produzir poeira durante a 
construção, em épocas secas. 

 Instalar lava-rodas na saída da obra, a fim 
de evitar que os sedimentos presos nas 
rodas dos caminhões sujem as vias 
públicas, diminuindo a quantidade de poeira 
suspensa no ar. 

 Quando da utilização de materiais 
carreáveis pelos ventos ou águas pluviais, 
deve-se sempre que possível fazer a 
umectação do material ou preparar as 
misturas em ambientes fechados. 

 Evitar o excesso de carregamento dos 
veículos e cobrir com lona as caçambas ou 
carrocerias dos caminhões, a fim de se 
evitar a perda de material durante o 
transporte, e consequentemente, a emissão 
de particulados. 

 Dotar os operários de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs (capacetes, 
cintos de segurança, óculos, luvas, botas, 
capas, abafadores de ruídos, etc.), e tornar 
obrigatório o seu uso. 

 Na fase de operação, monitorar a qualidade 
do ar contemplando poluentes como: 
partículas totais em suspensão, dióxido de 
enxofre e hidrocarbonetos. Este 
monitoramento será realizado a partir do 
uso de estações fixas e móveis, dotadas de 
dois equipamentos: Amostrador de Grandes 
Volumes (HI-VOL), utilizado na coleta de 
partículas totais em suspensão - PTS e 
Amostrador de Pequenos Volumes 
(OPS/OMS) usado na coleta de fumaça e 
SO2. 
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Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

In
st

al
aç

ão
 / 

O
pe

ra
çã

o 

Ruído 

 Geração de ruídos 
e vibrações na 
circunvizinhança. 

 
 
 Danos à saúde e 

incômodo aos 
trabalhadores das 
obras da Quadra 
16, comerciantes e 
frequentadores do 
SCIA. 

 Respeitar durante a implantação os níveis 
sonoros máximos permitidos em ambientes 
externos e internos que são fixados pelas 
Normas nº. 10.151 (Avaliação do Ruído em 
Áreas Habitadas Visando o Conforto da 
Comunidade) e nº. 10.152 (Níveis de Ruído 
para Conforto Acústico) da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
além de outras normas vigentes. 

 Respeitar durante a implantação os padrões 
máximos de exposição diária permissíveis, 
segundo a Norma Regulamentadora NR 15 
da Portaria n 3.214, baixada pelo Ministério 
do Trabalho. 

 Evitar o trabalho dos operários no horário 
noturno (das 22 até às 7 horas). 

 Os trabalhos que possam gerar ruídos 
devem ser executados preferencialmente 
em período diurno, devendo-se evitar 
domingos e feriados, como forma de 
minimizar os incômodos à população. 

 Evitar a instalação de máquinas e 
equipamentos nas proximidades de 
aglomerados urbanos e do próprio 
acampamento da obra, a fim de se evitar 
que os ruídos e vibrações provenientes da 
operação causem perturbação. 

 Exercer um controle da emissão de ruídos 
por motores mal regulados ou com 
manutenção deficiente, por meio de uma 
manutenção rotineira do maquinário 
utilizado nas obras. 

 Dotar os operários de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs (capacetes, 
cintos de segurança, óculos, luvas, botas, 
capas, abafadores de ruídos, etc.), e tornar 
obrigatório o seu uso. 

200 

 



 

Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

In
st

al
aç

ão
 

Paisagem Urbana 

 Degradação de 
áreas. 

 
 
 Poluição visual. 

 Desmatar o mínimo necessário para 
abertura das vias. 

 Todas as atividades de plantio ou 
revegetação de áreas deverão ser 
executadas no início da estação chuvosa, 
ou seja, nos meses de setembro e outubro. 

 Adquirir substâncias minerais (pedras, 
areias e argilas) advindas de áreas 
legalizadas quanto aos aspectos minerário 
e ambiental, e que desenvolvam planos de 
controle ambiental. 

 Dispor ordenadamente as pilhas dos 
materiais escavados nas valas e reutilizar 
ao máximo o material escavado como 
reaterro, após o assentamento dos dutos de 
infraestrutura. 

 Utilizar o material resultante da sobra do 
aterro dos dutos nas áreas que necessitem 
da substituição do leito, no qual os dutos 
irão ser assentados, e para a compactação 
e revestimento das vias que serão 
pavimentadas. 

 Depositar os materiais terrosos extraídos 
das escavações nas adjacências do local 
escavado, entretanto, atenção especial 
deverá ser dada quanto à disposição deste 
material, no sentido de facilitar a 
operacionalização da obra, bem como de 
obstruir o mínimo possível as vias públicas. 

 Sempre que os terrenos a serem escavados 
se mostrarem instáveis, deverá ser feita a 
proteção do local com a colocação de 
escoras. 

 Explorar as eventuais áreas de empréstimo 
de forma gradativa, à medida que se 
necessitar do material, de forma a se evitar 
desmatamentos desnecessários, com a 
consequente exposição do solo a processos 
erosivos. 

 Acompanhar e orientar os serviços de 
escavação por nivelamento topográfico, no 
intuito de prevenir a retirada de material 
além do necessário. 

 Encaminhar o solo escavado que não será 
utilizado para áreas de bota-fora ou para 
áreas degradadas, selecionadas a critério 
dos órgãos competentes. 
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8.2 MEIO BIÓTICO 

No que tange ao meio biótico, as medidas deverão ser aplicadas na fase de instalação 

sobre a flora, com orientações para o desmate e plantio, que por sua vez terão rebatimentos 

sobre a fauna e a perda da biodiversidade. 

 

Tabela 36 – Medidas ambientais relacionadas aos impactos do meio biótico. 

Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

In
st

al
aç

ão
 

Flora e Fauna 

 Supressão da 
cobertura vegetal. 

 
 
 Perda de 

biodiversidade da 
região. 

 Realizar a limpeza do terreno somente 
dentro das áreas dos canteiros de obras e 
dos projetos. 

 Localizar e marcar os indivíduos de maior 
porte e aqueles reconhecidos por sua 
beleza cênica e propor a incorporação em 
projeto paisagístico do local. 

 Evitar acidentes que possam comprometer 
a cobertura vegetal das áreas de entorno, 
como incêndios, derramamento de óleos e 
disposição de materiais incompatíveis 
(entulhos de construção). 

 O responsável pela obra deverá manter os 
operários preparados para situações de 
emergência, no sentido de evitar perdas da 
cobertura vegetal. 

 Executar a ação de limpeza da área, de 
forma manual, entretanto, se for realizada 
de forma mecanizada, deverá ser feita 
previamente a manutenção e a regulagem 
dos equipamentos, visando evitar emissão 
abusiva de ruídos e gases, bem como o 
derramamento de óleos e graxas. 

 Evitar a incineração dos restos vegetais. 
 Executar as atividades de plantio ou 

revegetação de áreas no início da estação 
chuvosa, ou seja, nos meses de setembro e 
outubro. 

 Deverão ser plantadas 158.820 (cento e 
cinquenta e oito mil e oitocentos e vinte) 
mudas para compensar a supressão 
realizada na poligonal estudada. 

 Todos os trabalhadores envolvidos com a 
operação deverão utilizar Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI compatíveis com 
os trabalhos a serem executados. 
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8.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

Tabela 37 - Medidas ambientais relacionadas aos impactos do meio socioeconômico. 

Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

Pl
an

ej
am

en
to

 

 Anseios e 
Expectativas da 
População 

 Geração de 
Expectativas. 

 Manter um canal de comunicação com a 
população por meio do qual deverão ser 
realizados informativos sobre andamento 
dos projetos, início e conclusão das obras e 
sobre alterações no funcionamento dos 
comércios. 

Pl
an

ej
am

en
to

 / 
In

st
al

aç
ão

 / 
O

pe
ra

çã
o 

 Mercado de 
Trabalho 

 Incremento na 
geração de 
empregos e na 
distribuição de 
renda. 

 Priorizar os trabalhadores da região da área 
de influência do empreendimento durante o 
cadastro e seleção de pessoal.  

 Fornecer informações claras e precisas aos 
trabalhadores na etapa de cadastramento 
de pessoal, quanto ao tipo de serviço 
oferecido, duração, número de vagas por 
categoria e grau de instrução, o que evitará 
frustrações. 

203 

 



 

Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

In
st

al
aç

ão
 

 Saúde 

 Suscetibilidade 
dos trabalhadores 
das obras às 
doenças 
infectocontagiosas. 

 Manter os operários vacinados contra 
doenças infecciosas, tais como tétano e 
febre tifoide. 

 Evitar abandonar tábuas sem lhes tirar os 
pregos. São comuns os registros de 
problemas de saúde, devido infecção por 
tétano. 

 Incentivar a higiene pessoal com água e 
sabão em abundância, como forma de 
combater as dermatoses.  

 Disponibilizar condições mínimas de 
trabalho e habitação nas edificações do 
canteiro, ou seja, ventilação e temperatura 
adequadas, dependências apropriadas para 
refeições dos operários, abastecimento de 
água potável, sendo que devem ser 
utilizados filtros e a cloração da água com 
hipoclorito.  

 Na infraestrutura de esgotamento sanitário 
do canteiro de obras, caso não se disponha 
de rede coletora próxima, deverão ser 
adotadas fossas sépticas ou banheiros 
químicos para seus funcionários. 

 O armazenamento dos resíduos sólidos 
produzidos diariamente deverá ser realizado 
em “contêineres” dispostos pela firma 
contratada, e solicitado ao serviço de 
limpeza pública o recolhimento diário dos 
resíduos, a fim de evitar a proliferação de 
vetores e animais que venham tentar se 
alimentar destes. 

 Elaboração pelo empreendedor do Relatório 
de Avaliação de Impacto à Saúde (AIS), 
conforme exigência formulada em resposta 
à consulta realizada pela Geo Lógica. 
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Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

In
st

al
aç

ão
 

 Segurança 

 Aumento do risco 
de acidentes 
envolvendo os 
operários das 
obras. 

 

 

 Acidentes de 
trânsito e 
atropelamentos. 

 Efetuar um levantamento prévio das condições da 
infraestrutura local do setor saúde, de modo a agilizar o 
atendimento médico dos operários, no caso de 
ocorrerem acidentes.  

 Disponibilizar estrutura para atendimento de primeiros 
socorros. 

 Munir os operários de ferramentas e equipamentos 
apropriados a cada tipo de serviço, os quais devem 
estar em perfeitas condições de manutenção, de 
acordo com as recomendações dos fabricantes. 

 Dotar os operários de Equipamentos de Proteção 
Individual – EPIs (capacetes, cintos de segurança, 
óculos, luvas, botas, capas, abafadores de ruídos, 
etc.), e tornar obrigatório o seu uso. 

 Instruir os operários a não deixarem ferramentas em 
lugares ou posições inconvenientes, advertindo-os que 
o local correto é o almoxarifado, até mesmo durante a 
hora do almoço. 

 Efetuar a estocagem de material e de ferramentas nos 
depósitos, de tal maneira que permita a perfeita 
circulação no almoxarifado, sem se contundir. Devem-
se evitar ferramentas sobrando das prateleiras e 
quando isso for impossível, deve-se adotar uma 
precaução mínima de segurança através de placas, 
bandeiras ou qualquer outro sinal indicativo. 

 Zelar pela correta maneira de transportar materiais e 
ferramentas. 

 Evitar o uso de viaturas com os freios em más 
condições ou com pneus gastos além do limite de 
segurança. 

 Atentar para a segurança com os pedestres e 
sinalização noturna adequada. 

 Alertar sobre os riscos de fechamento do escoramento 
das valas escavadas na área, podendo ocorrer 
soterramento com perdas de vidas humanas. 

 Advertir quanto ao possível solapamento dos taludes 
em valas cheias d’água, podendo ocorrer danos às 
pessoas por afogamento. 

 Estabelecimento de sinalização de trânsito nas áreas 
de aproximação das obras, nas vias de acesso e nos 
pontos de intersecção com outras vias, a fim de se 
evitar ocorrências de acidentes relacionados com a 
movimentação de maquinário, alterações ou 
interrupções do trânsito local. 

 Instalar sinalização no local da obra com objetivo de 
isolá-la do tráfego de veículos e pedestres. Para tanto, 
deverão ser utilizados tapumes para o fechamento total 
da obra, barreiras para o fechamento parcial da obra, 
grades de proteção e sinalização para orientação e 
proteção dos pedestres. 

 Nos locais onde ocorrerão escavações e 
movimentações de terra, a população deverá ser 
informada antecipadamente, o que poderá ser feito por 
meio de placas colocadas no local, informando sobre o 
início e a conclusão da ação. 

 Todos os dispositivos de sinalização deverão estar em 
boas condições de uso e serem colocados em pontos 
estratégicos de grande visibilidade destinados a 
proteger operários, transeuntes e veículos durante a 
execução das obras. 

 Recolher todos os dispositivos de sinalização do local 
ao final das implantações de trechos da obra ou da 
obra total. 
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Fase 
Aspectos 

Impactados 
Impactos Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

In
st

al
aç

ão
/O

pe
ra

çã
o 

 Segurança 

 Aumento do risco 
de acidentes 
envolvendo os 
operários das 
obras e a 
população. 

 Atendimento às distâncias mínimas de 
segurança entre edificações e redes 
elétricas (no caso das redes de média 
tensão, a distância mínima é de 1,5 m entre 
o condutor de energia elétrica e a 
edificação, e a faixa de segurança das 
linhas de 138 Kv é de 12 m partindo do eixo 
das linhas).  

 Observância de espaços suficientes que 
permitam a implantação das redes de 
energia em obediência à Lei de 
Acessibilidade. 

 Respeito às Normas NBR 5422 e NTD 4.36 
(condições mínimas de projetos para 
implantação de loteamentos onde existem 
uma ou mais Linhas de Distribuição). 

In
st

al
aç

ão
 

 Comércio 
 Prejuízos aos 

comerciantes e 
empresários. 

 Manter um canal de comunicação com a 
população, por meio do qual deverão ser 
realizados informativos sobre início e 
conclusão das obras e sobre alterações no 
funcionamento dos comércios. 
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9 PLANO DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 

Apresenta-se no presente item um Plano de Monitoramento e Controle Ambiental dos 

impactos ambientais identificados em todas as fases do empreendimento. Ou seja, as 

medidas mitigadoras apresentadas no capítulo anterior foram distribuídas em Programas 

Ambientais específicos, a saber: 

• Programa de Acompanhamento da Infraestrutura; 

• Programa de Acompanhamento das Ações de Limpeza do Terreno; 

• Programa de Controle da Qualidade do Ar; 

• Programa de Controle de Resíduos Sólidos; 

• Programa de Controle de Efluentes Líquidos; 

• Programa de Controle de Ruídos. 

Cada programa possui justificativa, objetivo e atividades a serem executadas. 

9.1 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA INFRAESTRUTURA 

9.1.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Acompanhamento da Infraestrutura deverá ser executado nas fases de 

implantação e operação da Quadra 16 do SCIA. 

Nesse contexto, serão apresentados os procedimentos e as rotinas para planejamento, 

implantação e acompanhamento (incluindo a manutenção e operação) dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e energia elétrica. No que 

tange aos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, serão apresentados 

procedimentos para controle dos efluentes líquidos. 

O contínuo monitoramento do andamento das obras proporcionará a identificação de não-

conformidades, subsidiando a escolha das medidas de controle ambiental. É de se notar 

que a simples inspeção visual e o acompanhamento da execução permitem muitas vezes 

detectar problemas, tais como, a utilização de materiais sem qualidade adequada ou 

execução deficiente, que poderiam, se passassem despercebidos, criar graves problemas 

para o desempenho da obra. 

9.1.2 OBJETIVO 

Sistematizar as ações a serem desenvolvidas, a fim de proporcionar ao empreendedor, 

órgãos setoriais, instituições científicas e sociedade, o acompanhamento e supervisão da 

implantação e operação da infraestrutura do empreendimento. 
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9.1.3 ATIVIDADES 

9.1.3.1 Projetos de Infraestrutura 

• Condicionar a construção das edificações somente à efetiva implantação dos 

seguintes projetos: 

 Sistema de esgotamento sanitário; 

 Sistema de drenagem de águas pluviais; 

 Sistema de abastecimento de água potável; 

 Sistema de pavimentação – com sinalização vertical e horizontal (vias e 
calçadas para pedestres); 

 Sistema de fornecimento de energia elétrica; e 

 Sistema de iluminação pública. 

• Considerar as interferências existentes de partes ou de sistemas inteiros de 

infraestrutura de saneamento ambiental, realizando as devidas consultas e acordos 

com as concessionárias de serviços públicos, não apenas para os já implantados, 

mas também, considerando os que estejam em fase de planejamento. 

9.1.3.2 Cronograma de Implantação da Infraestrutura 

Apresenta-se a seguir uma ordem preferencial de implantação de infraestrutura, a ser 

seguida no decorrer da implantação da Quadra 16 do SCIA: 

1) Limpeza do terreno dentro da área do projeto; 

2) Terraplenagem; 

3) Implantação dos canteiros de obra e dos pátios de equipamentos; 

4) Drenagem Pluvial* 

A implantação da drenagem pluvial das vias internas do empreendimento deverá ser 

realizada concomitantemente com os trabalhos de pavimentação e calçamento das ruas, de 

modo a assegurar as condições ótimas de projeto, minimizando o carreamento de sólidos, 

que prejudica o funcionamento das galerias, além de veicular poluentes. 

*Execução das escavações na época de seca ou de precipitações menos intensas (entre 

abril e setembro), das cotas inferiores para as mais elevadas. 
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5) Redes de Água e Esgoto* 

*Execução das escavações na época de seca ou de precipitações menos intensas (entre 

abril e setembro), das cotas inferiores para as mais elevadas. 

6) Energia Elétrica (posteamento); 

7) Compactação; e 

8) Sistema Viário. 

9.1.3.3 Canteiros de Obras 

• Os canteiros de obras deverão se localizar, preferencialmente, em locais já 

degradados, evitando o desmatamento de novas áreas; 

• O local deverá ser de fácil acesso às máquinas e aos operários, livre de inundações, 

ventilado e com insolação adequada; 

• O desmatamento deverá ser mínimo, procurando-se preservar as árvores de grande 

porte;  

• Dever-se-á escolher locais onde não serão necessários grandes movimentos de terra 

(aplainamento); 

• Na infraestrutura de esgotamento sanitário do canteiro de obras, caso não se 

disponha de rede coletora próxima, deve ser adotado o uso de fossas sépticas, as 

quais devem ser localizadas distante de poços de abastecimento de água, a fim de 

se evitar a poluição dos mesmos; 

• Quando as obras estiverem a uma distância grande do canteiro, a empresa 

contratada deverá providenciar banheiros químicos para seus funcionários, bem 

como assegurar a integridade dos mesmos, a fim de se evitar vazamentos, bem 

como a destinação adequada dos dejetos para tratamentos nas estações (ETE); e 

• O armazenamento dos resíduos sólidos produzidos diariamente deverá ser realizado 

em “containeres” dispostos pela firma contratada, e solicitado ao serviço de limpeza 

pública o recolhimento diário dos resíduos, a fim de evitar a proliferação de vetores e 

animais que venham tentar se alimentar destes. 

9.1.3.4 Pátio de Equipamentos 

Deverão ser estabelecidos critérios de filtração e recuperação de óleos e graxas, de forma 

que os refugos ou perdas de equipamentos não escoem, poluindo o solo e os aquíferos, 

principalmente na época de chuva.  
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9.1.3.5 Sinalização de Vias Públicas e Desvios de Tráfego 

A fase de implantação das obras de sistemas de saneamento, sobretudo da rede de 

distribuição e da rede coletora, requer a abertura de valas nas calçadas e ao longo das ruas, 

provocando a interrupção total ou parcial do trânsito de veículos – nas áreas urbanizadas no 

entorno do empreendimento. Visando causar, o mínimo possível de inconvenientes à 

população local, recomenda-se a implementação de sinalização adequada e de desvios 

temporários de tráfego. As medidas deverão ser efetivadas pelas empreiteiras, sempre 

levando em conta as orientações do DETRAN – Departamento de Trânsito. 

• A sinalização deve advertir o usuário da via pública quanto à existência da obra, 

delimitar seu contorno, bem como ordenar o tráfego de veículos e pedestres; 

• A sinalização deverá compreender dois grupos de sinais, quais sejam: sinalização 

anterior à obra e sinalização no local da obra; 

• A sinalização anterior à obra deverá advertir aos usuários da via sobre a existência 

das obras, desvios de tráfego e ainda canalizar o fluxo de veículos e pedestres de 

forma ordenada; 

• A sinalização no local da obra deverá caracterizar a obra e isolá-la com segurança 

do tráfego de veículos e pedestres. Para tanto, deverão ser utilizados tapumes para 

o fechamento total da obra, barreiras para o fechamento parcial da obra, grades de 

proteção e sinalização para orientação e proteção dos pedestres; 

• Sinalização complementar deverá ser colocada, visando auxiliar o conjunto de sinais 

convencionais, destacando-se placas de desvio de tráfego, placas de fechamento de 

vias, indicação de obras nas vias transversais, atenção à mão dupla, devendo todas 

estas placas indicar a distância em metros até a obra; 

• Nos locais onde ocorrerão escavações e movimentações de terra, a população 

deverá ser informada antecipadamente, o que poderá ser feito por meio de placas 

colocadas no local, informando sobre o início e a conclusão da ação; 

• Colocar dispositivos, sempre em boas condições de uso, em pontos estratégicos de 

grande visibilidade, destinados a proteger operários, transeuntes e veículos durante 

a execução das obras; e 

• Ao final das implantações de trechos da obra ou da obra total, todos os dispositivos 

de sinalização utilizados deverão ser recolhidos do local.  

Tendo em vista a inexistência de um manual com normas padrão para sinalização de áreas 

com infraestrutura de saneamento, a exemplo do que ocorre com a sinalização de trânsito, 

podem-se adotar alguns padrões vigentes da NR-26 – Sinalização de Segurança, bem como 

no Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT. Tais padrões versam sobre tipos de cores e 
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dimensionamentos dos sinais, caracteres tipográficos e materiais para confecção de placas 

e de postes de sustentação, entre outros. 

Quanto à padronização das cores, todas as placas de regulamentação deverão ter fundo 

branco, letras pretas e tarja vermelha, enquanto que as placas de advertência deverão 

apresentar fundo amarelo, letras pretas e tarja preta. Todas as placas deverão ter verso 

preto. 

As legendas a serem postas nas placas previstas variam de acordo com a classificação dos 

sinais quanto as suas funções de regulamentação e advertência. 

9.1.3.6 Montagem das Tubulações 

• Não armazenar tubulações no local da obra, devendo as mesmas serem deslocadas 

para o local somente quando de sua utilização efetiva, pois a exposição destes 

materiais por muito tempo na área poderá causar depreciação dos mesmos, bem 

como poluição visual ou ainda acidentes com pessoas; 

• Tamponar cada extremidade de trecho de tubulação instalado, para evitar a entrada 

de materiais no interior dos tubos; 

• Durante a ação, os trabalhadores deverão utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual - EPIs, o que deverá mitigar os acidentes de trabalho; e 

• Esta ação deverá ter acompanhamento técnico permanente, posto que estas obras 

ficarão em sub-superfície, o que dificultará a correção de falhas e reparos no arranjo 

instalado. 

9.1.3.7 Drenagem Pluvial 

• Na fase de implantação do sistema de drenagem deverão ser adotadas, pela 

NOVACAP, as medidas necessárias para o pronto cadastramento das redes e 

demais infraestruturas, de acordo com o “as built”; 

• Priorizar a implantação do sistema de drenagem urbana concomitantemente com os 

trabalhos de pavimentação e calçamento das ruas, de modo a assegurar as 

condições ótimas de projeto, minimizando o carreamento de sólidos, que prejudica o 

funcionamento das galerias, além de veicular poluentes; 

• Priorizar a implantação do sistema de drenagem de águas pluviais com canalização 

subterrânea, pavimentação e dispositivos para sua coleta e adução controlada; 

• Prever inspeções e normas de manutenção preventiva regulares do sistema de 

drenagem implantado, de modo a assegurar a integridade das estruturas, detectando 
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precocemente problemas que possam comprometer sua estabilidade ou seu 

funcionamento hidráulico; 

• Realizar inspeções em situações específicas, tal como após a ocorrência de chuvas 

mais intensas; 

• Os supervisores das empresas construtoras/empreiteiras deverão inspecionar 

diariamente as áreas dos projetos, com vistas à detecção de eventuais não-

conformidades, às quais identificarão a necessidade de adequação e 

complementação dos Projetos de Infraestrutura. Os eventos detectados deverão ser 

devidamente registrados pelos supervisores; e 

• O referido registro deverá conter data, hora e local correspondente, a natureza e 

condicionamento enfocado, bem como a especificação das medidas corretivas 

pertinentes. 

9.1.3.8 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

• Proibir qualquer tipo de lançamento de efluentes de esgotos e fossas diretamente 

sobre o solo, ou vazamentos em coletores de esgotos e, ainda, a utilização de fossas 

construídas de forma inadequada; 

• Na fase de implantação dos sistemas de água e de esgotamento sanitário deverão 

ser adotadas, pela CAESB, as medidas necessárias para o pronto cadastramento 

das redes e demais infraestrutura, de acordo com o “as built”; 

• Deverão ser utilizadas canalizações menos suscetíveis a vazamentos, a fim de evitar 

ou diminuir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;  

• Prever inspeções da estanqueidade das redes coletoras de esgoto e das redes de 

abastecimento de água. 

9.1.3.9 Energia Elétrica 

• Áreas verdes - jardins, gramados e arborização baixa poderão eventualmente ser 

construídas dentro da faixa das linhas de transmissão; 

• Não é aconselhável a permanência de pessoas perto das torres de transmissão em 

face de condições atmosféricas adversas (mau tempo); 

• Utilização de fogo é terminantemente proibida na faixa de servidão das linhas de 

transmissão, pois podem causar incêndios e cortes de energia; 

• Para o uso de máquinas de terraplenagem dentro da faixa de servidão, deve-se ter 

sempre o cuidado de manter o veículo permanentemente aterrado através de uma 
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corrente ou cordoalha, de tal maneira que fique constantemente em contato com o 

solo; 

• As travessias de ruas, avenidas, estradas de acesso interno, rodovias, linhas 

elétricas (transmissão, subtransmissão e distribuição) por linhas de transmissão são 

permitidas, desde que sejam feitas com um ângulo mínimo de 15º entre o eixo 

vertical da linha e obstáculo; 

• Nas travessias das linhas de telecomunicações, tubulações, etc., recomenda-se um 

ângulo mínimo de 60º. Em decorrência, não poderão ser construídas ruas, avenidas, 

estradas de acesso ao loteamento, rodovias, linhas elétricas e de telecomunicações 

e tubulações paralelas às LTs, dentro das faixas de servidão; 

• Máquinas, equipamentos ou veículos que possuam lanços e/ou braços, como 

escavadeiras, guindastes, etc. deverão ser evitados dentro de faixa de servidão; 

• É vedado erigir qualquer espécie de construção, bem como o plantio de árvores de 

porte alto na área da faixa de servidão; 

• As ferragens das estruturas não poderão ser utilizadas para a colocação de 

ferramentas ou quaisquer outros fins; 

• Os cortes e aterros necessários à realização de obras (estradas, escavações, etc.) 

deverão possuir proteções contra erosões, devendo ser realizados sem danificar os 

fios contrapesos que se encontram em Sub-superfície; e 

• A faixa non aedificandi da linha de transmissão existente na área possui largura de 

30 (trinta) metros dividida em relação ao eixo. 

9.2 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA DO 
TERRENO 

9.2.1 JUSTIFICATIVA 

A área do SCIA Quadra 16 que será alvo de ocupação possui valores predominantes de 

declividade entre 0 e 10%, caracterizando um relevo plano a suave ondulado, bem como 

fitofisionomia Cerrado Restrito predominantemente antropizada e degradada. 

Contudo, nesse Programa serão incluídas as ações de remoção de vegetação e de 

movimento de terra, assim como as respectivas ações de monitoramento e controle dos 

impactos. 

9.2.2 OBJETIVO 

Minimizar a supressão de vegetação por meio do estabelecimento de especificações e 

procedimentos ambientais, a serem adotados na fase de implantação do empreendimento. 
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9.2.3 ATIVIDADES 

• A ação de limpeza do terreno deverá ser de curta duração e executada somente 

dentro das áreas dos canteiros de obras e do projeto; 

• Localizar e marcar os indivíduos de maior porte e aqueles reconhecidos por sua 

beleza cênica e propor a incorporação em projeto paisagístico do local; 

• Durante os trabalhos, evitar acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal 

das áreas de entorno, como incêndios, derramamento de óleos e disposição de 

materiais incompatíveis (entulhos de construção); 

• O responsável pela obra deverá manter os operários preparados para situações de 

emergência, no sentido de evitar perdas da cobertura vegetal; 

• É recomendável, sempre que possível, a execução da ação de limpeza da área de 

forma manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverá ser feita 

previamente a manutenção e a regulagem dos equipamentos, visando evitar 

emissão abusiva de ruídos e gases, bem como o derramamento de óleos e graxas; 

• Evitar a incineração dos restos vegetais; e 

• Todos os trabalhadores envolvidos com a operação deverão utilizar Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI compatíveis com os trabalhos a serem executados. 

9.3 PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO AR 

9.3.1 JUSTIFICATIVA 

A preocupação com o controle da poluição do ar faz parte de um interesse público de se 

manter a qualidade de vida dentro das cidades. A manutenção da qualidade do ar em níveis 

bons, não só favorece esteticamente a cidade como interfere positivamente na saúde da 

população. Tendo em vista os motivos expostos, já existe o monitoramento das condições 

de qualidade do ar realizado pelo IBRAM (divulgadas pela Internet no Site da 

SEMARH/IBRAM) nas regiões de Taguatinga (centro), Rodviária do Plano, Centro 

Comercial Sul e Fercal.  

Nexte contexto, de forma a melhorar a análise de qualidade do ar no Distrito Federal, se 

justifica o monitoramento e o controle da qualidade do ar no SCIA, em especial na área da 

Quadra 16. 

9.3.2 OBJETIVO 

Controlar as fontes de emissão atmosférica e acompanhar os níveis de poluição 

atmosférica. 
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A partir da obtenção dos dados dos níveis de poluição do ar têm-se como objetivos, elaborar 

e definir estratégias voltadas à redução dos níveis de poluição do ar e, consequentemente, à 

melhoria da qualidade do ar e da qualidade de vida. 

9.3.3 ATIVIDADES 

9.3.3.1 Fase de Instalação 

• A utilização de caminhões-pipa para irrigação das áreas de terraplenagem que 

possam produzir poeira durante a construção, em épocas secas; 

• Instalar lava-rodas na saída da obra, a fim de evitar que os sedimentos presos nas 

rodas dos caminhões sujem as vias públicas, diminuindo a quantidade de poeira 

suspensa no ar; 

• Quando da utilização de materiais carreáveis pelos ventos ou águas pluviais deve-se 

sempre que possível fazer a umectação do material ou preparar as misturas em 

ambientes fechados; 

• Evitar o excesso de carregamento dos veículos e cobrir com lona as caçambas ou 

carrocerias dos caminhões, a fim de se evitar a perda de material durante o 

transporte, e consequentemente, a emissão de particulados; 

• Realizar a manutenção adequada do maquinário utilizado nas obras; 

• Fiscalizar quinzenalmente a emissão de fumaça pelo maquinário da obra (utilizar a 

escala Ringelmann). Além, de realizar relatório descrevendo os dados obtidos pela 

medição; e 

• Dotar os operários de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs (capacetes, 

cintos de segurança, óculos, luvas, botas, capas, abafadores de ruídos, etc.), e 

tornar obrigatório o seu uso. 

9.3.3.2 Fase de Operação 

• Monitorar a qualidade do ar contemplando poluentes como: partículas totais em 

suspensão, dióxido de enxofre e hidrocarbonetos. Este monitoramento será realizado 

a partir do uso de estações fixas e móveis, dotadas de dois equipamentos: 

Amostrador de Grandes Volumes (HI-VOL), utilizado na coleta de partículas totais 

em suspensão - PTS e Amostrador de Pequenos Volumes (OPS/OMS) usado na 

coleta de fumaça e SO2. 
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9.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

9.4.1 JUSTIFICATIVA 

Em recente pesquisa, foi apontada a geração de cerca de 5.500 ton/dia de resíduos sólidos 

de construção e demolição no Distrito Federal. Em outro levantamento realizado em 

canteiros de obra em Brasília, estimaram uma média de geração de entulho de 0,12 ton/m². 

Sabe-se que, apesar deste grande volume de resíduo gerado, a construção e ampliação de 

vias e estradas apresentam um menor volume de geração de resíduos, quando comparado 

a outros setores da construção civil. Para obras de pavimentação e infraestrutura, grande 

parte do volume de resíduos gerados é fruto de materiais obtidos de escavação (solo) e 

limpeza de terreno (material vegetal).  

Desta forma, ciente da situação do Distrito Federal, em que grande parte dos resíduos 

gerados é disposta em pontos clandestinos de seu território, é preciso realizar a gestão 

correta dos resíduos gerados nas obras da Quadra 16 do SCIA. A disposição inadequada 

dos resíduos da construção civil provoca os seguintes impactos ambientais:  

• Degradação das áreas de manancial e de proteção permanente; 

• Proliferação de agentes transmissores de doenças; 

• Assoreamento de rios e córregos; 

• Obstrução dos sistemas de drenagem; e 

• Ocupação de vias e logradouros públicos por resíduos, com prejuízo à circulação de 

pessoas e veículos, além da própria degradação da paisagem urbana. 

Em vista desta situação, o Poder Público criou um conjunto de leis, normas e políticas 

públicas fundamentais para propiciar a gestão de resíduos, o que inclui os originários da 

construção civil, contribuindo para minimizar os impactos ambientais. 

No Distrito Federal destaca-se Lei Distrital nº. 3.428/04, que dispõe sobre a exigência de 

apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Federalmente destaca-se dentre as leis, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 

12.305/2010, que dispõe sobre as diretrizes para gerenciamento de resíduos sólidos. Estão 

sujeitas à observância desta Lei, as pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos.  

Para as empresas de construção civil, está prevista no art. 20 desta Lei, a elaboração de 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em que na gestão de resíduos devem ser 

executadas as seguintes ações: 

• Não geração de resíduos; 
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• Redução; 

• Reutilização; 

• Reciclagem; 

• Tratamento de resíduos; e 

• Disposição final adequada. 

Outro destaque apontado para o gerenciamento de resíduos da construção civil é a 

Resolução CONAMA nº 307, que define, classifica e estabelece a destinação final dos 

resíduos da construção e demolição, além de atribuir responsabilidades para o poder 

público e para os geradores de resíduos. Um dos grandes feitos desta Resolução é a 

classificação de resíduos de atividades relacionadas à construção como recicláveis para 

agregados. 

Ao disciplinar os resíduos da construção civil, a Resolução CONAMA nº 307 leva em 

consideração as definições da Lei de Crimes Ambientais, de fevereiro de 1998, que 

prevêem penalidades para a disposição que esteja em desacordo com a legislação.  

Esta resolução exige do poder público municipal e do Distrito Federal a elaboração de leis, 

decretos, portarias e outros instrumentos legais como parte da construção da política pública 

que discipline a destinação dos resíduos da construção civil. 

Os principais aspectos da resolução são os seguintes: 

a) Definição e princípios 

• Definição - Resíduos da construção e demolição são os provenientes da construção, 

demolição, reformas, reparos e da preparação e escavação de solo. 

• Princípios - Priorizar a não geração de resíduos e proibir a disposição final em locais 

inadequados, como aterros sanitários, em bota fora, lotes vagos, corpos d’água, 

encostas e áreas protegidas por lei. 

b) Classificação e destinação 
I. Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou reciclávei, tais como agregados: 

 de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. 

 de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto. 

 de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

 Destinação: reutilização ou reciclagem com uso na forma de agregados, além 
da disposição final em aterros licenciados. 
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II. Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

 Destinação: reutilização, reciclagem ou armazenamento temporário. 

III. Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso.  

 Destinação: conforme norma técnica específica. 

IV. Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais 
e outros. 

 Destinação: conforme norma técnica específica. 

Conforme determinações estabelecidas pela legislação quanto às diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, os responsáveis deverão 

adotar as medidas e respectivas ações, necessárias para minimizar os impactos ambientais. 

Outra resolução tem sido requerida para auxiliar no gerenciamento e destinação final dos 

resíduos, a CONAMA nº 275/01, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos 

de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Complementarmente às resoluções, adotam-se as definições estabelecidas na NBR 

10.004/2004, para fins de classificação dos tipos de resíduos em perigosos e não perigosos, 

além de conter anexos com a listagem de compostos e substâncias que merecem atenção: 

a) Resíduos classe I – Perigosos. 
b) Resíduos classe II – Não perigosos. 

 Classe II A – Não inertes. 

 Classe II B – Inertes.  

De acordo com a referida Norma, define-se periculosidade de um resíduo, a característica 

que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode 

apresentar: 

a) Risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 
acentuando seus índices. 

b) Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. 

Ainda em relação à periculosidade, os resíduos devem apresentar uma ou mais de uma das 

seguintes características: inflamabilidade, corrosidade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade. 
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9.4.2 OBJETIVO 

Na construção civil se observa a geração de uma grande quantidade de resíduos, o que 

evidencia o desperdício de material desde a extração, passando pelo transporte, chegando 

à utilização na obra. Outro ponto preocupante dessa questão é a não realização da 

segregação desses materiais antes do descarte, ou seja, a mistura provoca a contaminação 

impossibilitando, muitas vezes, a reciclagem e o reuso. 

O ônus desta irracionalidade é distribuído por toda a sociedade, não só pelo aumento do 

custo final das construções como também pelos custos de remoção e tratamento. Na 

maioria das vezes, esse resíduo é retirado da obra e disposto clandestinamente em locais 

como terrenos baldios, margens de rios e de ruas das periferias, gerando uma série de 

problemas ambientais e sociais: contaminação do solo, proliferação de insetos e outros 

vetores que geram o agravamento de problemas de saúde pública. 

Logo, o presente programa apresenta como objetivos:  

• Diminuir a geração de resíduos nas obras de infraestrutura, em especial os resíduos 

que não possuem reciclagem ou reuso; 

• Controlar a disposição dos resíduos dentro da obra, de modo a não acontecer 

acúmulos inadequados que possam gerar problemas às obras; 

• Auxiliar os responsáveis da obra quanto à destinação final ou reuso dos resíduos 

gerados pelas atividades construtivas; e 

• Orientar sobre a correta instalação de dispositivos de coleta e destinação de 

resíduos sólidos. 

9.4.3 ATIVIDADES 

Diante destes problemas, o Gerenciamento de Resíduos será constituído por ações que 

deverão nortear as atividades a serem executadas, de modo a atingir todos os objetivos 

definidos. 

9.4.3.1 Planejamento da Gestão dos Resíduos Gerados 

• O planejamento incluirá uma avaliação inicial da situação dos resíduos sólidos 

gerados no canteiro de obra, onde se pretende identificar diversas informações a 

respeito da geração de resíduos. Logo, esse planejamento considera as etapas ou 

as atividades a serem desenvolvidas até a finalização das obras, definindo as ações 

a serem executadas. Para a realização do planejamento e da avaliação da geração 

dos resíduos, deverão ser levantadas as seguintes informações: 
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 As etapas de construção das obras de instalação e operação; 

 O volume dos resíduos gerados em cada etapa; 

 Os dispositivos de coleta a serem utilizados para cada resíduo; 

 Quantidade de dispositivos de coleta; 

 Quantidade de operários voltados para as atividades de segregação; 

 A destinação final dos resíduos; 

 Quais são as prováveis empresas que coletarão e destinarão os resíduos 
gerados no canteiro. 

9.4.3.2 Definição de Responsável pela Separação dos Resíduos 

• A empreiteira deverá definir um responsável fixo (devidamente capacitado) no 

canteiro para garantir o efetivo gerenciamento de resíduos da construção civil. O 

responsável deverá coordenar e executar as seguintes atividades cotidianas: 

 Acompanhar e auxiliar a manutenção da organização e limpeza dos locais de 
obra; 

 Identificar e diagnosticar os problemas nas ações de gerenciamento de 
resíduos; 

 Verificar alocação correta dos dispositivos de coleta, além da organização e 
limpeza das baias de segregação; 

 Sugerir o reaproveitamento dos resíduos gerados, como também requerer os 
recipientes vazios que puderem ser utilizados como "lixeiras" (bombonas, 
tambores e latas). 

9.4.3.3 Triagem e Acomodação dos Resíduos 

• O canteiro e pontos específicos das obras deverão dispor de pelo menos dois locais 

fixos, denominado baia de segregação, confeccionado em chapas ou placas, em 

madeira, metal ou alvenaria para acomodação e armazenagem dos resíduos da 

construção civil. A baia de segregação deverá ser devidamente coberta e possuir no 

mínimo 4 (quatro) divisórias para separação dos seguintes resíduos: 

 Plástico: sacaria de embalagens, aparas de tubulações de PVC e outros. 

 Papel/Papelão: sacos de cimento, caixas de embalagens, papéis de escritório 
e outros. 

 Metal: ferro, aço, fiação revestida, arame, latas e outros. 
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 Perigosos: gesso, tintas, óleos, solventes, embalagens plásticas e de metal 

com resquícios de produtos químicos, instrumentos de aplicação como 
broxas, pincéis, trinchas e outros materiais auxiliares como panos, trapos, 
estopas, equipamento de proteção individual usado e outros. 

• As baias deverão possuir placas indicativas quanto à categoria e sua classificação de 

acordo com a Resolução CONAMA; 

• Os resíduos gerados na obra deverão ser armazenados em dispositivos temporários 

próximos aos locais de geração e, posteriormente, transportados para a baia de 

segregação; 

• Em se tratando de resíduos caracterizados como agregados da construção, 

demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem, deve-se atentar para a possibilidade 

de reutilização na obra. Dessa forma, tem-se o reaproveitamento dos resíduos 

dentro da obra; e 

• O transporte interno será realizado pelos meios convencionais e disponíveis, como 

carrinho, giricas, “bobcat” (mini tratores) e transporte manual (transportes 

horizontais).  

9.4.3.4 Destinação dos Resíduos para Bota-Foras e Recicladoras  

• Os resíduos gerados devem estar devidamente dispostos nos locais pré-definidos na 

propriedade. Posteriormente, os resíduos deverão ser encaminhados para 

empresas, cooperativas e usinas que realizem o beneficiamento dos resíduos; 

• As empresas contratadas para transporte e beneficiamento dos resíduos deverão 

possuir licença ambiental expedida pelo órgão competente e autorizações de 

funcionamento; 

• O transporte e a destinação de resíduos devem ser formalizados por meio de 

documento ou manifesto de resíduos (Controle de Transporte de Resíduo - CTR) 

que deverá ter assinatura e carimbo do gerador, do transportador e do receptor. 

Cada um destes ficará com uma via do documento, sendo que uma cópia da via 

assinada pelo receptor deverá retornar ao gerador, para que este tenha condições 

de comprovar que o resíduo chegou ao local de destinação final correto; e 

• Quanto aos resíduos caracterizados como perigosos (tintas, solventes, óleo, estopas 

e EPI usados), deverão ser encaminhados para empresa de tratamento 

especializada, sendo vetada sua disposição inadequada.  
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9.4.3.5 Destinação dos Resíduos dentro da Obra 

• Os resíduos não devem ter como alternativas de destinação final correta, apenas 

aquelas disponíveis fora do canteiro de obras (aterros e usinas de processamento). 

Algumas ações podem resolver o problema dos resíduos, desde que haja, 

principalmente, boa vontade para tanto. A seguir são apresentadas algumas 

propostas: 

 A lavagem das bicas dos caminhões betoneira deverá ser realizada em área 
de lavagem específica que contenha sistema separador de fase líquida e 
sólida. A destinação da fase sólida poderá ser: reuso na fabricação de novos 
elementos construtivos (calçamento, meio fio, etc.) e/ou recolhida pela 
empresa fornecedora do concreto que ficará responsável pelo descarte final. 

 A água poderá ser reutilizada no próprio sistema, para umidificar o solo, ou 
outras atividades. Caso não haja interesse em reaproveitar os materiais 
sólidos e líquidos, a água sem sedimentos poderá ser infiltrada no solo ou 
encaminhada para a rede de drenagem pública (depois de serem 
analisadas); os sólidos poderão ter a mesma destinação do entulho. 

 Resíduos de entulho e asfalto, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, 
são caracterizados como Classe A e podem ser reutilizados ou reciclados 
como agregados. O processamento do entulho ou asfalto na obra pode ser 
feito por meio de triturados. O custo não é alto e o equipamento, de fácil 
transporte, pode ser utilizado em vários pontos da obra. De acordo com a 
granulometria do agregado reciclado obtido, a utilização pode ser feita na 
produção do asfalto, calçadas, aterros e outros. 

 Resíduo de madeira constitui um dos resíduos gerados em grande 
quantidade nas obras. Obviamente, pouca quantidade desse resíduo tem a 
possibilidade de ser reaproveitado. Tal prática já é observada na construção 
civil. 

 Muitos produtos utilizados nos canteiros de obras são fornecidos em 
recipientes que, quando vazios, podem ser aproveitados para acondicionar 
outros materiais ou resíduos. Exemplos de reutilização de recipientes são as 
bombonas e os tambores. 

9.5 PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS 

9.5.1 JUSTIFICATIVA 

O presente Programa se justifica uma vez que níveis altos de ruído podem causar uma série 

de problemas à saúde, como a perda da audição. Desta forma, principalmente na fase de 

obras, é preciso realizar medições dos níveis de ruído como forma de observar qualquer 

impacto à população e em especial aos funcionários da obra, que estarão mais expostos 

aos ruídos emitidos por tratores, caminhões, britadeiras e outras máquinas utilizadas na 

construção civil.  
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9.5.2 OBJETIVO 

Controlar e monitorar a emissão de ruídos na fase de implantação das obras da Quadra 16 

do SCIA. 

9.5.3 ATIVIDADES 

9.5.3.1 Fase de Instalação 

Durante a fase de obras o programa irá se basear na realização de medições dos níveis de 

ruído, a partir da utilização de decibelímetros. As medições visarão à obtenção de 

informação para definição de medidas de proteção da população e funcionários da obra. Os 

principais pontos a serem observados serão: 

• Interferência das obras da Quadra 16, como locais de maior movimentação de 

maquinário (pátio de estacionamento de veículos), canteiros (barracão 

administrativo, refeitórios e vestiários) e outros locais (marcenaria e central de 

ferragens), com os níveis de ruído das quadras vizinhas; e 

• Áreas próximas, mas não afetadas pelas obras, que servirão de parâmetro de 

comparação com as áreas mais afetadas. 

As principais medidas serão: 

• Durante as obras, na circunvizinhança, deverá ser verificado o atendimento dos 

níveis sonoros máximos permitidos em ambientes externos e internos que são 

fixados pelas Normas nº. 10.151 (Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o 

Conforto da Comunidade) e nº. 10.152 (Níveis de Ruído para Conforto Acústico) da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além de outras normas vigentes; 

• Para realização das medições nas obras deverão ser usados os padrões máximos 

de exposição diária permissíveis, segundo a Norma Regulamentadora NR 15 da 

Portaria n 3.214, baixada pelo Ministério do Trabalho (Tabela 38); 

 

Tabela 38 - Máxima exposição diária permissível de acordo com o nível de ruído - dB (A). 

Nível de Ruído dB 
(A) 

Máxima exposição diária permissível 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 
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Nível de Ruído dB 

(A) 
Máxima exposição diária permissível 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 30 minutos 

95 2 horas 

96 1 hora e quarenta e cinco minutos 

98 1 hora e quinze minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 8 minutos 

115 7 minutos 

 

• Deverá ser evitado o trabalho no horário noturno (das 22 até às 7 horas), de forma a 

minimizar ao máximo o incômodo à população; 

• Os trabalhos que possam gerar ruídos deverão ser executados preferencialmente em 

período diurno, devendo-se evitar domingos e feriados, como forma de minimizar os 

incômodos à população. 

• Deverá ser evitada a instalação de máquinas e equipamentos nas proximidades de 

aglomerados urbanos e do próprio acampamento da obra, a fim de se evitar que os 

ruídos e vibrações provenientes da operação causem perturbação; 

• Deverá ser realizado um controle da emissão de ruídos por motores mal regulados 

ou com manutenção deficiente, por meio de uma manutenção rotineira. 

9.5.3.2 Fase de Operação 

Durante a fase de operação, o programa irá se basear na realização de medições dos níveis 

de ruído, a partir da utilização de decibelímetros. As medições visarão à obtenção de 

224 

 



 
informação para definição de medidas para proteção dos empresários, comerciantes, 

trabalhadores e frequentadores do SCIA. 

Deverá ser verificado o atendimento dos níveis sonoros máximos permitidos em ambientes 

externos e internos que são fixados pelas referidas Normas nº. 10.151 (Avaliação do Ruído 

em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade) e nº. 10.152 (Níveis de Ruído para 

Conforto Acústico) da ABNT, além de outras normas vigentes. 

9.6 .PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE IMPACTO À SAÚDE 

9.6.1 JUSTIFICATIVA 

O presente Programa se justifica pela proximidade do empreendimento com áreas de 

cerrado preservado (Parque Nacional e Setor Militar Complementar) e, de acordo com 

avaliação da Diretoria de Vigilância Ambiental em saúde, faz se necessário a análise do 

perfil epidemiológico da comunidade, bem como as informações sobre possíveis vetores e 

reservatórios de doenças que possam se desenvolver no local. 

9.6.2 OBJETIVO 

Levantamento de dados primários que permitam subsidiar a elaboração de um Plano de 

Ação de Saúde (PAS) voltado para prevenção e promoção de saúde da população da AID e 

AII. 

Complementação das informações relacionadas à Avaliação do Impacto à Saúde 

considerando as orientações /recomendações expostas no Anexo 1 do Parecer Técnico Nº 

1/2015 - DIVAL 

9.6.3 ATIVIDADES 

9.6.3.1 Fase de Instalação 

Durante a fase de obras o programa irá se basear na realização de ações que promovam 

educação em saúde direcionada aos trabalhadores:  

• As atividades devem proporcionar conhecimentos de medidas preventivas que 

minimizem a exposição aos possíveis vetores e reservatórios de doenças. 

• O conteúdo e elaboração do material didático poderão ser montados em conjunto 

com a DIVAL; 

• A rotina de apresentações/oficinas deverá ser estabelecida conforme disponibilidade 

estruturada no período das obras. 
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• O código de Sáude do Distrito Federal (Lei Nº5.321 de 06 de março de 2014) será o 

instrumento norteador para o controle de zoonoses. 

9.6.3.2 Fase de Operação 

É importante considerar que os programas de monitoramento e controle ambientais 

apresentados no presente estudo, possuem ações complementares. Ou seja, a execução de 

um beneficia nos resultados e na produção de informação de outros.  

Nesse sentido, considerando os aspectos relacionados à saúde, é importante manter a 

periodicidade no monitoramento da qualidade de água, ar, resíduos sólidos e ruídos para 

que estes contribuam com a situação de saúde da região de influência. 
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10 CONCLUSÃO 

Considerando que: 

• A Quadra 16 possui uma área de 10,3826ha, onde se preveem 110 lotes para uso 

industrial e/ou comercial, 1 lote para uso coletivo, 1 lote para uso comercial e 2 lotes 

para Equipamentos Públicos Comunitários – EPCs; 

• A principal justificativa da localização do empreendimento, do ponto de vista 

urbanístico, deve-se à demanda existente por mais lotes para instalação de comércio 

e indústrias não poluentes na região, mantendo o perfil de uso já existente no setor. 

Do ponto de vista ambiental, o parcelamento racional com base em critérios técnicos, 

em condicionantes ambientais e na legislação vigente, traz a possibilidade de 

controle do uso e ocupação do solo e do ordenamento territorial; 

• A legalidade do processo de implantação do empreendimento ajustará a situação 

existente aos padrões satisfatórios do ponto de vista urbano e ambiental; 

• Hidrograficamente, o empreendimento está localizado na sub-bacia do Riacho 

Fundo, que por sua vez está inserida na Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá e na 

Região Hidrográfica do Rio Paraná; 

• A área encontra-se inserida em 2 (duas) zonas do PDOT: Zona Urbana Consolidada 

- ZUC-3 (engloba apenas a porção sul da área, com densidade de ocupação média 

entre 50 e 150 hab/ha) e Zona Urbana de Uso Controlado II - ZUUC II – 9 (engloba o 

restante da área com densidade de ocupação baixa entre 15 e 50 hab/ha); 

• A porção norte da Quadra 16 está inserida na Área de Proteção Ambiental - APA do 

Planalto Central. As Unidades de Conservação (exceto as APAs e RPPNs) em 

interferência com o raio de 2 km do empreendimento são a Reserva Biológica – 

Rebio do Guará e o Parque Nacional de Brasília. 

• O empreendimento e sua AII localizam-se na região de Plano Intermediário, a qual é 

caracterizada pela baixa densidade de drenagens, e com predomínio de rochas 

pelíticas e latossolos vermelhos. A área do empreendimento possui declividade 

predominante pouco acentuada (entre 0 e 10%) e cotas topográficas variando entre 

1.120 a 1.125m; 

• A Quadra 16 corresponde a uma área de Cerrado predominantemente antropizada e 

degradada. Mesmo em sua parte mais conservada, encontra efeitos de antropização, 

com valores de densidade inferiores aos comumente encontrados; 

• Deverão ser plantadas 158.820 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e vinte) 

mudas para compensar a supressão vegetal realizada na poligonal estudada; 
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• Diferentemente, a área do Exército Brasileiro que faz divisa com a Quadra 16 se 

encontra bem preservada em relação ao cerrado, assim como o Parque Nacional de 

Brasília, limítrofe às quadras vizinhas do SCIA; 

• A fauna torna-se mais representativa nas áreas externas ao empreendimento (área 

do Exército Brasileiro e Parque Nacional de Brasília), sendo que na área do 

empreendimento, há predomínio de espécies exóticas de mastofauna consideradas 

pragas em habitats urbanos, como os ratos (Rattus norvegicus e Rattus rattus), os 

gatos (Felis catus) e os cães (Canis familiares). Pelo fato da área se encontrar em 

um local de forte influência antrópica, a degradação de ambientes disponíveis para a 

herpetofauna acabou por refletir em uma baixa riqueza de espécies; 

• Os órgãos e concessionárias responsáveis pela infraestrutura do empreendimento 

declararam possuir capacidade de atendimento; 

• As interferências com as redes de infraestrutura da CEB não serão óbice à 

implantação do empreendimento; 

• A avaliação dos cenários de ocupação considerou a ocupação sustentável da área 

mais viável, quando comparado ao cenário de rejeição do projeto, desde que esteja 

em consonância com o PDOT e com a legislação urbanística e ambiental, tendo em 

vista que os problemas encontrados na área atualmente precisam ser tratados o 

mais brevemente possível. 

 

Os componentes que formaram a avaliação não identificaram fatores contrários à 
viabilidade ambiental da Quadra 16 do SCIA, desde que atendidas todas as medidas e 
recomendações expostas no presente RIVI, bem como nas futuras licenças a serem 
expedidas pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito 
Federal/Brasília Ambiental – IBRAM. 
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