




AUDIÊNCIA PÚBLICA

OUTUBRO, 2022



Empreendimento



Empreendedor



Localização
• Região Administrativa (RA) de Vicente Pires, na

antiga área ocupada pelo Jóquei Clube de Brasília;

• Terras públicas pertencentes à TERRACAP;

• Entre duas das principais vias de circulação do
Distrito Federal, a via Estrutural e a via EPTG.



EPTG

EPVL
STRC

CIDADE ESTRUTURAL

GUARÁ

VICENTE 
PIRES

VIA ESTRUTURAL

SIA



ZEE ZONEAMENTO

Localizada na Unidade de Planejamento
Territorial Central Adjacente 2.

Zona Urbana Consolidada (ZUC).

Objetivo: desenvolver as potencialidades
dos núcleos urbanos, incrementando a
dinâmica interna e melhorando sua
integração com áreas vizinhas,
respeitadas as seguintes diretrizes:

“I. promover o uso diversificado, de
forma a otimizar o transporte
público e a oferta de empregos;
II. otimizar a utilização da
infraestrutura urbana e dos
equipamentos públicos”.

Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT



Zona Ecológica-Econômica de Dinamização
Produtiva com Equidade – ZEEDPE.

Dentre os objetivos da ZEEDPE, destacam-
se:

a) Promover a geração de emprego
e renda consoante à vocação desta
zona;

Subzona de Dinamização Produtiva com
Equidade 3 – SZDPE 3.
Dentre os objetivos da SZDPE 3, destacam-
se:

a) Conferir prioridade máxima ao
monitoramento, controle e fiscalização
com vistas ao combate aos
parcelamentos irregulares do solo...

ZEE - ZONEAMENTO



ZEE ZONEAMENTO

Não existem Áreas de Preservação
Permanente (APP) ou faixas non
edificantes oriundas de canais
naturais de escoamento superficial.

Não existem restrições ambientais,
tais como APPs, declividade acima
de 30%, unidades de conservação,
restrições de zoneamento, etc.

A APP mais próxima encontra-se
localizada a pelo menos 450m da
poligonal da gleba.

ÁRES PROTEGIDAS E RESTRIÇÕES AMBIENTAIS





A legislação brasileira determina que alguns empreendimentos precisam
adquirir o licenciamento ambiental emitido pelos órgãos competentes.

O EIA apresenta os resultados dos estudos ambientais desenvolvidos na
região.

O EIA é um documento técnico multidisciplinar que serve como uma
avaliação ampla e completa sobre os impactos ambientais.

Fundamental para cumprir com a legislação e conseguir o licenciamento.

O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA



INFORMAÇÕES 

GERAIS

CARACTERIZAÇÃO 

DO 

EMPREENDIMENTO
ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA

DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL

ANÁLISE 

DOS 

IMPACTOS

MEDIDAS 

MITIGADORAS

PROGRAMAS DE 

MONITORAMENTO

EIA

RIMA

O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA



Etapas do 
Licenciamento 

Trifásico

Audiência Pública é a reunião pública,

aberta e acessível destinada a esclarecer

dúvidas e recolher críticas ou sugestões

acerca do processo de licenciamento

ambiental, expondo aos interessados

informações sobre o empreendimento.

As audiências públicas são o principal

mecanismo para participação em

processos de licenciamento

ambiental no Brasil.

ETAPAS DO LICENCIAMENTO





O diagnóstico ambiental da área de influência é uma das atividades técnicas a serem desenvolvidas no estudo,
que deve incluir a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, de modo a caracterizar
a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, considerando o meio físico, biótico e
socioeconômico.

DIAGNÓTICO AMBIENTAL



 Foram definidas áreas de
estudo de acordo com o
grau de influência dos
possíveis impactos da
implantação do
empreendimento.

 As áreas de influência são
aquelas afetadas direta
ou indiretamente pelos
impactos positivos ou
negativos decorrentes do
empreendimento, durante
suas fases de implantação
e operação.

Área 
Diretamente 

Afetada – ADA

DIAGNÓTICO AMBIENTAL



Área correspondente as áreas
edificáveis e não edificáveis
onde será desenvolvido o
projeto de urbanismo,
delimitada pela poligonal da
gleba.

Áreas Diretamente Afetada (ADA)



Físico e Biótico: Conjunto de áreas
que, por suas características, são
potencialmente aptas a sofrer os
impactos diretos da implantação e
da operação do empreendimento,
sendo definida, como toda a
poligonal.

Socioeconômico: Regiões
Administrativas (RAs) que poderão
sofrer impactos sociais diretos
com a implantação e operação do
empreendimento. Considerou-se:
Guará, Vicente Pires, SIA, Cidade
Estrutural e SCIA.

Áreas de Influência Direta (AID)



Físico e Biótico: micro-bacia do
córrego Vicente Pires.

Socioeconômico: Regiões
ligadas indiretamente ao
empreendimento, mas com as
quais possa haver algum tipo de
interligação: Águas Claras e
Park Way.

Áreas de Influência Indireta (AID)





O Diagnóstico do 
Meio Físico 

contempla as 
características 

físicas do 
ambiente onde 

será implantado o 
empreendimento, 
compreendendo 

informações sobre:

Clima 

(pluviometria, 

temperatura, 

umidade, etc)

Geologia 

(conhecimento 

do substrato 

rochoso)

Geomorfologia 

(formas de 

relevo) e 

Dinâmica do 

Relevo

Pedologia (tipos 

de solo)

Suscetibilidade 

erosiva

Hidrogeologia

Ensaios de 

Infiltração

Qualidade da 

Água e Recursos 

Hídricos

Ruídos e 

Qualidade do Ar

Meio Físico



Latossolo vermelho e Latossolo 
Vermelho-Amarelo.

Solos profundos com alta 
permeabilidade.

Meio Físico - Pedologia



Grande parte da área está 
localizada em áreas 

classificadas como de 
moderada suscetibilidade 

a erosão, com apenas 
alguns pequenos trechos 

em áreas classificadas 
como alto potencial, sendo 
estas as áreas trechos com 

solo exposto devido ao 
atual uso antrópico.

Meio Físico - Suscetibilidade à erosão



DECLIVIDADE

A área apresenta valores
predominantes entre 0% e
8% na maior parte do
terreno.

Ausência de áreas
declivosas.

Meio Físico - Declividade



Foi analisada a qualidade das águas do córrego

Vicente Pires, em pontos próximos ao

empreendimento, em dois períodos distintos

(seca e chuva).

Foram analisados 15 parâmetros.

Apenas dois parâmetros (Coliformes

Termotolerantes e Nitrogênio Total)

apresentaram resultados em desacordo com

os limites da Resolução CONAMA 357/05.

O Índice de Qualidade da Água (IQA)

classificou os pontos analisados como água de

“Boa” Qualidade.

Meio Físico – Qualidade da Água





O Meio Biótico é definido

como o meio que inclui

todos os seres vivos

locais, abrangendo a

fauna e a flora.

O diagnóstico do meio

biótico teve como

objetivo identificar as

diferentes

fragilidades bióticas (flora

e fauna) existentes ao

longo da área de

influência do

empreendimento.

Meio Biótico 



O Estudo da Flora foi realizado por meio de um estudo florístico,

fitossociológico e inventário florestal, incluindo a avaliação do estado de

conservação dos remanescentes naturais e da ocupação e uso do solo.

Flora



Censo florestal para as

áreas degradadas e

com árvores isoladas.

Amostragem simples

(parcelas) nas áreas

nativas:

Foram alocadas 28

parcelas na AID.

Flora



65,65% da área é

ocupada por Cerrado

sentido restrito.

27,2% ocupada por

áreas antropizadas.

Flora



Foram registradas 39

famílias, 69 gêneros e

82 espécies vegetais,

perfazendo 5.989

indivíduos

inventariados.

As famílias com maior

riqueza de espécies

foram Fabaceae (11

sp.) e Vochysiaceae (6

sp.).

Qualea parviflora (pau-

terra) foi a espécie

dominante.

Flora



A pesquisa a respeito da fauna

resultou na elaboração de um

diagnóstico direcionado para os

grupos da fauna local

(Mastofauna, Ornitofauna,

Herpetofauna e Entomofauna),

abrangendo toda a diversidade

de habitats da área de

influência.

Foram utilizados dados primários

provenientes das coletas

realizadas na área e também

dados secundários disponíveis

em publicações técnico-

cientificas.

Fauna



28 registros e 11 espécies
representadas por duas
classes (Reptilia e
Amphibia).

Não foram registradas
espécies ameaçadas e
endêmicas

Herpetofauna



16 registros de seis espécies de
mamíferos distribuídas em seis
famílias e cinco ordens.

Não foram registradas espécies
consideradas ameaçadas.

01 espécie endêmica do
Cerrado foi registrada: mico-
estrela.

Mastofauna



Foram registradas 92
espécies de aves,
distribuídas em 13 ordens
e 30 famílias.
Apenas uma se encontra
em algum grau de ameaça
(NT) de extinção, sendo
ela: papagaio-galego.

Ornitofauna





Os estudos socioeconômicos podem ser definidos como o processo de 

conhecimento, análise e interpretação de uma determinada situação social.

Abrange os aspectos culturais, sociais, históricos, de infraestrutura, 

econômicos, educação, saúde, etc, visando à caracterização das áreas do 

empreendimento.

DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 



AID: Guará, Vicente Pires, SIA, Cidade Estrutural/SCIA e AII: Águas Claras e Park

Way.

• Contexto Regional;

• Organização Social;

• Uso e Ocupação do Solo;

• Características da População (emprego, renda, escolaridade, saúde, domicílio,

etc.);

• Infraestrutura urbana e regional (escolas, hospitais, segurança, transporte, etc.);

• Caracterização da economia;

• Lazer e Turismo.

• Uso e cobertura do solo;

• Infraestrutura local.

.

MEIO SOCIOECONÔMICO 



Densidade Urbana



Apenas o Guará possui
unidade hospitalar para
atendimento e 1 unidade de
Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS.

Sobre o quantitativo de
Unidades Básicas de Saúde
levantadas, o Guará se
destaca com 5 unidades.

Saúde



A Área Diretamente Afetada é onde está prevista a implantação do empreendimento. Foram
levantadas situação específica desta área.

Informações levantadas por meio de visitas a campo, aplicação de questionários e entrevista
com os moradores e a associação dos moradores.

A área destinada ao SHJC não é inteiramente livre. Há pessoas vivendo no local com seus
familiares, por pelo menos 50 anos.

É possível fazer dois tipos de distinções quanto as construções existentes na área do Jóquei:

1) Construções remanescentes do antigo Jóquei Clube de Brasília;

2) Construções recentes: comércio, posseiros e catadores de lixo.

Diagnóstico da ADA



Diagnóstico da ADA



TEMPO EM QUE RESIDEM NO DOMICÍLIO:

 Boa parte são filhos de

trabalhadores pioneiros do Jóquei

Clube, muitos até hoje tratando

cavalos.

 A Vila dos trabalhadores do Jóquei,

de acordo com a associação de

moradores, tem entre 40/44

domicílios.

 Cerca de 61% residem no local a

mais de 20 anos.

 Cerca de 70% dos moradores tem

mais de 40 anos de vida.

Diagnóstico da ADA





ESTUDO TERRITORIAL URBANÍSTICO – DIRETRIZES URBANÍSTICAS



PDOT – Zoneamento Urbano



Art. 72º. A Zona Urbana Consolidada é 
composta por áreas predominantemente 
urbanizadas ou em processo de 
urbanização, de baixa, média e alta 
densidade demográfica, conforme Anexo III 
(...),
servidas de infraestrutura e equipamentos 
comunitários.

Art. 73º. Na Zona Urbana Consolidada, devem ser 
desenvolvidas as potencialidades dos núcleos 
urbanos, incrementando-se a dinâmica interna e
melhorando-se sua integração com áreas vizinhas, 
respeitadas as seguintes diretrizes:

I – promover o uso diversificado, de forma a 
otimizar o transporte público e a oferta de 
empregos;

II – otimizar a utilização da infraestrutura urbana 
e dos equipamentos públicos;

III – manter as características atuais das Quadras 1 
a 5 do SMPW mediante a manutenção de sua 
paisagem urbana e dos seus parâmetros de 
ocupação, notadamente a sua densidade
demográfica atual.

PDOT – Zoneamento Urbano



PDOT – Densidade Demográfica



Art. 39º. Considera-se como densidade
demográfica ou populacional o valor
resultante da divisão entre o número de
habitantes e a área total das porções
territoriais (...), ficando definidos os
seguintes valores de referência:

III – densidade média: valores superiores a
50 (cinquenta) e até 150 (cento e cinquenta)
habitantes por hectare;

Parágrafo único. A densidade demográfica
definida para cada porção territorial poderá
variar dentro de uma mesma porção desde
que seja preservado, como média, o valor
de referência estipulado neste artigo e que
sejam observadas as condicionantes
ambientais.

PDOT – Densidade Demográfica



DIRETRIZES URBANÍSTICAS – ZONEAMENTO



DIRETRIZES URBANÍSTICAS – USOS POR ZONA



DIRETRIZES URBANÍSTICAS – USOS POR ZONA



DIRETRIZES URBANÍSTICAS – PARÂMETROS URBANÍSTICOS POR ZONA



DIRETRIZES URBANÍSTICAS – SISTEMA VIÁRIO



PROPOSTA URBANÍSTICA



CSII3 (COMERCIAL MISTO) - 10 LOTES

CSIIR2 (RESIDENCIAL MISTO) - 84 LOTES

CSIIR2NO (RESIDENCIAL MISTO) – 22 LOTES

CSIIR1NO (RESIDENCIAL MISTO) - 146 LOTES

INSTITUCIONAL – 1 LOTE

EQUIP. PÚBLICO – 8 LOTES

PRAÇA /
PARQUE

Vicente Pires

STRC
Lúcio

Costa

PROPOSTA URBANÍSTICA



CONEXÕES VIÁRIAS
EXTERNAS/INTERNAS

Conexões Principais

Conexões Secundárias

Boulevard Vicente Pires

STRC Lúcio

Costa

PROPOSTA URBANÍSTICA



Vicente Pires

STRC Lúcio

Costa

SIST. DE TRANSPORTE COLETIVO

Ligação com o Metrô

BRT / Ônibus - EPTG

Futuro Trem Metropolitano

PROPOSTA URBANÍSTICA



Vicente Pires

STRC Lúcio

Costa

CENTRALIDADES

Centro Urbano 

Centro Local

PROPOSTA URBANÍSTICA



Vicente Pires

STRC Lúcio

Costa

PRAÇAS E PARQUES

Raio 400m

PROPOSTA URBANÍSTICA



Vicente Pires

STRC Lúcio

Costa

EQUIP. PÚBLICOS

Raio 500m

PROPOSTA URBANÍSTICA



Perfil do Boulevard

Perfil das vias coletoras

PROPOSTA URBANÍSTICA



Perfil do Boulevard

Perfil das vias locais

PROPOSTA URBANÍSTICA



Carta n° 191/2021 –

TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC, de 04 de 

agosto de 2021, 

a Terracap encaminhou o Despacho –

TERRACAP/DITEC/GETOP/NUANF, de 26 de 

maio de 2021

Informa “a situação fundiária do Setor Habitacional do

Jóquei, para fins de incorporação do texto no Estudo

Preliminar de Urbanismo” ilustrada por meio da figura

O Projeto Urbanístico será dividido em 2 URBs de 

acordo com a situação fundiária.

CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS TERRACAP



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS NOVACAP

Número do Processo: 00112-00017875/2022-24

Número do Documento: Ofício Nº 3956/2022 -

NOVACAP/PRES/SECRE; Despacho -

NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ; Ofício Nº 4730/2022 -

NOVACAP/PRES/SECRE; Despacho -

NOVACAP/DU/DEINFRA/DIPROJ/SEAU

Data de emissão: 04 de agosto de 2022; 12 de agosto de 2022; 

23 de setembro de 2022; 03 de agosto de 2022.

O empreendedor deverá elaborar um projeto de drenagem

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

responsabilidade de acordo com o novo Termo de Referência e

aprovado por essa Companhia.

Soluções de Projeto:

Está em desenvolvimento o Projeto de Drenagem Pluvial

contratado pela TERRACAP.



Para o atendimento ao empreendimento em 

questão, será necessária a implementação de uma 

nova subestação. 
Soluções de Projeto:

na elaboração do projeto

será prevista área

pública para

implantação da

Subestação Jóquei

Clube, conforme locação

indicada pela CEB, no

trecho norte do

parcelamento, próximo à

via Estrutural.

CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS CEB

Número do Processo: SEI 00111-00009409/2019-06.

Número do Documento: Estudo de Conexão n.º 15/2020 - CEB-

D/DG/DD/SOE/GPQS; Carta nº395/2022 – GRGC; Laudo Técnico

nº619/2022.

Data de emissão: 10 de março de 2020; 03 de outubro de 2022; 30 de

setembro de 2022.



CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS CEB



Soluções de

Projeto:

Foi proposto um lote

no extremo nordeste

da área, que será

destinado às

infraestruturas de

abastecimento de

água requeridas pela

CAESB.

Número do Processo: SEI nº 00111-00009409/2019-06

Número do Documento: Relatório Técnico EPRC-20/005

Data de emissão: 03 de abril de 2020;

Não há sistema de abastecimento implantado ou projetado para 

atendimento do empreendimento. 

No entanto, a área possui redes de distribuição e adutora nas 

proximidades. Será possível o atendimento do sistema existente. 

CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS CAESB



Soluções de Projeto:

O sistema viário do parcelamento foi dimensionado com raios de giro e largura de pistas adequadas para

a circulação dos caminhões de coleta de resíduos sólidos utilizados pelo SLU. Todos os lotes projetados

terão acesso direto por via pública.

CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS SLU

Número do Processo: 00111-00009409/2019-06

Número do Documento: Despacho - SLU/PRESI/DITEC, Despacho -

SLU/PRESI/DILUR, Ofício Nº 365/2022 - SLU/PRESI/AEXEC;

Data de emissão: 30 de agosto de 2022, 31 de agosto de 2022; 

O SLU realiza coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades da área localizada no

Setor Habitacional Jóquei Clube, na Região Administrativa de Vicente Pires. Por essa razão pode-se afirmar que

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

tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados, uma vez que o SLU encontra-se equipado

e preparado para executar a coleta na área de ocupação prevista, desde que o volume dos resíduos

categorizados como domiciliares esteja dentro do limite citado no parágrafo anterior” (120 litros por dia).



Número do Processo: 01551.000076/2020-13 (IPHAN)
Número do Documento: Ofício n° 281/2020/IPHAN-DF-IPHAN; Parecer Técnico n°67/2020 da 
Coordenação Técnica do IPHAN-DF
Data de emissão: 29 de junho de 2020;

Soluções de Projeto:

O projeto urbanístico do SH do Jóquei foi revisado de forma que as alturas máximas estão de acordo

com as diretrizes urbanísticas emitidas pela SEDUH, consubstanciadas no ETU 01/2021. O Setor

Quaresmeiras não está incluído no presente projeto de urbanismo.

Considera-se que a proposta agrega um incremento desproporcional na altura máxima para a área do Jóquei

Clube e Quaresmeiras em relação ao que já havia sido estabelecido em diretrizes do GDF (26 m) e ao que

poderia ser considerado inofensivo do ponto de vista patrimonial (21 m), destoando no contexto urbano e

proporcionando um impacto negativo para a visibilidade e ambiência do Conjunto Urbanístico de Brasília. Dessa

forma, solicitamos a revisão do projeto adequando a altura máxima proposta para a área, tendo como

limite o proposto na Diretriz Urbanística 06/2017 e no PDL da área

CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS IPHAN



Soluções de Projeto:

Conforme exigência do DER foi
elaborado um Relatório de Impacto de
Sistema de Tráfego que está em análise
no DER no processo do RIT do Jóquei:
00111-00009409/2019-06.

Verifica-se que a poligonal do empreendimento

interfere com as faixas de domínio das rodovias

EPCL, EPTG e EPVL.

Número do Processo: 00111-00009409/2019-06

Número do Documento: Ofício Nº 249/2020 - DER-

DF/DG/CHGAB/NUADM

Data de emissão: 22 de março de 2020;

CONSULTA AS CONCESSIONÁRIAS DER



O Prognóstico traça o provável desenvolvimento futuro ou o resultado de um processo. Refere-se a 
identificação, valoração e interpretação dos prováveis impactos ambientais associados a implantação e 

operação do empreendimento.



Prognóstico é uma avaliação dos impactos ambientais, considerando os efeitos negativos ou positivos

decorrentes do empreendimento.

A identificação e a avaliação dos impactos focalizou as alterações decorrentes da instalação e

operação do empreendimento. O prognóstico realizado procurou prever e caracterizar os potenciais

impactos sobre diversos ângulos.

Os impactos foram identificados, quantificados e qualificados de forma sistemática por meio de

metodologia específica.

PROGNÓSTICO AMBIENTAL



9 Impactos.

PROGNÓSTICO AMBIENTAL - IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO



6 Impactos.

PROGNÓSTICO AMBIENTAL - IMPACTOS SOBRE O BIÓTICO



12 Impactos, sendo 3 positivos.

PROGNÓSTICO AMBIENTAL - IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO



Os programas ambientais são projetos, com escopo bem definido, prazo e custo, além de metas, 
indicadores, responsáveis e cronogramas de execução.

Diferentes empreendimentos e atividades demandam planos e programas específicos às suas 
características ambientais.



• Aspectos Metodológicos para proposição de Ações Mitigadoras /

Programa de Controle Ambiental

• Preventiva: com ações para os impactos negativos que podem ser evitados,

reduzidos ou controlados, mediante a adoção antecipada de medidas de controle;

• Corretiva: visando a mitigação de impactos através de ações de recuperação e

recomposição das condições ambientais satisfatórias e aceitáveis, basicamente

com atividades de monitoramento;

• Compensatória: destinando-se a impactos irreversíveis, onde há perda de recursos e

valores ecológicos, pela melhoria de outros elementos, compensando a realidade

ambiental da área e;

• Potencializadora: que intensifica as condições ambientais favoráveis advindas da
implantação do empreendimento.

PROGRAMAS AMBIENTAIS



8 Programas Ambientais sugeridos para o Setor Habitacional Jóquei Clube:

• Programa de Paisagismo e Recomposição Vegetal;

• Programa de Monitoramento de Sedimentos e Controle da Movimentação de

Solo;

• Programa de Monitoramento da Qualidade Águas Superficiais;

• Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;

• Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal;

• Programa de Educação Ambiental;

• Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;

• Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores.

PROGRAMAS AMBIENTAIS



OBRIGADO


