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1. APRESENTAÇÃO 

O Diagnóstico Ambiental é uma importante etapa do Estudo de Impacto 

Ambiental e foi desenvolvido englobando os meios físico, biótico e socioeconômico. 

Os estudos desenvolvidos foram baseados em levantamentos básicos primários e 

secundários, por equipe multidisciplinar e a análise, feita de forma integrada.  

Os limites da área geográfica a ser direta e indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do empreendimento, foram estabelecidos 

de acordo com o entendimento do profissional responsável por coordenar cada um 

dos meios supracitados. Nem todos os meios identificaram as 3 áreas de influência 

listadas a seguir, e as justificativas constam no detalhamento de cada um deles. De 

uma forma geral, foram identificadas: 

• Área Diretamente Afetada (ADA) – área que corresponde àquela onde o 

empreendimento será implantado e os projetos de infraestrutura, 

instalados. A ADA é a mesma para os meios estudados. 

• Area de Influência Direta (AID) - área sujeita aos impactos diretos da 

implantação e operação do empreendimento. A sua delimitação deverá 

ser em função das características sociais, econômicas, físicas e 

biológicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do 

empreendimento;  

• Área de influência indireta (AII) - é aquela real ou potencialmente 

ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do 

empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema 

socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na 

área de influência direta. 

Visando promover a apreciação e a análise adequadas o EIA foi subdivido em 

volumes, tomos, anexos e apêndices, conforme apresentado a seguir: 

• Volume I – Diagnóstico Ambiental 

o Tomo I - Apresentação e Descrição do empreendimento.  

o Tomo II – Relatórios de Diagnóstico 
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o Anexos 

o Apêndices 

• Volume II – Prognóstico 
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2. MEIO FÍSICO 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Conforme Termo de Referência – TR, o diagnóstico do meio físico foi 

desenvolvido visando permitir a avaliação da capacidade de suporte do meio físico 

frente às intervenções previstas na implantação do empreendimento.   

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar a caracterização geológica, geomorfológica, hidrogeológica, 

pedológica e geotécnica da área de influência Direta e Indireta específica 

do empreendimento. 

2. Realizar análise relacionando os parâmetros abordados (no item 1) com as 

áreas de contribuição hidrográficas, identificando as potencialidades, riscos 

e restrições à ocupação urbana tais como permeabilidade, declividade, 

erodibilidade, riscos geotécnicos e outros, em cada um dos aspectos 

citados, através de textos e mapas. 

3. Realizar a caracterização climática e meteorológica, indicando as 

temperaturas máximas, médias e mínimas, índice pluviométrico, umidade 

relativa, velocidade e direção predominante dos ventos, considerando 

séries históricas. 

4. Caracterizar quantitativamente os córregos que drenam as áreas dos 

empreendimentos e que poderão ser utilizados como corpos receptores dos 

sistemas de drenagem e esgotamento sanitário. Deverão ser pesquisados, 

no mínimo, a vazão máxima de projeto, as vazões de referência Q90, Q7,10 

e QMLT obtidas a partir de série histórica, sempre que possível, quando da 

indisponibilidade de dados fluviométricos utilizar método de regionalização 

de vazões. Sempre que existentes, utilizar os dados produzidos pelo 

monitoramento da ADASA, em texto e mapa. 

5. Caracterizar qualitativamente a água ao longo dos córregos que drenam as 

áreas dos empreendimentos e que poderão ser utilizados como corpos 

receptores dos sistemas de drenagem e esgotamento sanitário com relação 

aos parâmetros: pH, cor, turbidez, OD, DBO, Nitrogênio Amoniacal, Nitrito, 
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Nitrato Coliformes Totais e Escherichia coli. Considerar, quando for o caso, 

a capacidade de autodepuração do corpo receptor, em texto e mapa, 

mostrando os pontos de coleta de amostras, quando for o caso. 

6. Identificar os usos da água nos cursos d’água situados nas Áreas de 

Influência Direta e Indireta do empreendimento, citar suas utilizações, 

vazões atuais e futuras, com relação ao abastecimento doméstico e/ou 

industrial, diluição de esgoto e ou utilização dessas águas na geração de 

energia, irrigação, pesca, recreação, etc., em texto e mapa. 

7. Caracterizar a qualidade do ar na área de influência direta do 

empreendimento, anteriormente à implantação do projeto, associada às 

características meteorológicas e uso e ocupação do solo no seu entorno. 

8. Caracterizar dos níveis de ruído na área de influência direta do 

empreendimento, anteriormente à implantação do projeto. 

9. Diagnosticar as áreas degradadas que requeiram recuperação, 

evidenciando as causas dos impactos, relacionando-as com o diagnóstico 

obtido no item 2, em texto e mapa.  

2.3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

• A Área de Influência Direta – ADA, foi considerada a que corresponde 

àquela onde o empreendimento será implantado, ou seja, da própria 

poligonal do Reserva do Parque.  

• A Área de Influência Indireta - AII foi considerada a Bacia do Córrego 

Vargem da Benção, uma vez que as mudanças ambientais 

eventualmente observadas com a implantação do empreendimento 

deverão ser sentidas em toda a bacia de drenagem.  

• A Área de Influência Direta - AID, para efeitos deste estudo e para o 

meio físico foi considerada a mesma que a Área Diretamente Afetada - 

ADA, a qual inclui os limites de projeção do empreendimento e uma faixa 

adicional de 250 metros. 
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Figura 1 – Áreas de influência do parcelamento de solo urbano Reserva do Parque, do ponto de 
vista dos estudos do Meio Físico. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

2.4. METODOLOGIA 

Para se atingir os objetivos propostos foram utilizadas metodologias e 

ferramentas já reconhecidas para a caracterização e descrição do meio físico. Dessa 

forma, o fluxograma de atividades pode ser subdividido na geração de dados primários 

e secundários.  

Os dados primários foram adquiridos em campo, sendo que foram realizadas 4 

campanhas distintas. A primeira ocorreu nos dias 27/01/2022 e 28/01/2022 e teve o 

intuito de reconhecimento da área de estudo, delimitação da logística de acessos e 

permissão de entrada por parte dos superficiários, descrição dos solos, identificação 

das áreas de preservação e descrição dos tipos de rochas aflorantes. 

A segunda visita técnica se deu no dia 19/02/2022 e nessa foram realizados os 
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ensaios de infiltração juntamente com descrição e coleta de solos. A terceira, realizada 

no dia 24/03/2022, foi responsável pela coleta das amostras de água superficial e 

subterrânea relativas à época chuvosa. Por fim, a coleta das amostras de água na 

época de seca, e última campanha, ocorreu no dia 06/06/2022. As análises de solo 

foram realizadas seguindo a rotina do Laboratório SoloQuímica e as amostras de 

água, seguindo a rotina do Laboratório Tommasi. 

Da mesma forma, os dados relativos à declividade e modelo digital de elevação 

foram adquiridos a partir de levantamento topográfico em campo e posteriormente 

espacializados e interpolados nos mapas temáticos pertencentes a cada tópico de 

discussão.  

Finalmente, os dados secundários foram baixados de plataformas abertas 

governamentais ou replicados a partir da literatura clássica. É importante ressaltar que 

essas plataformas utilizadas foram principalmente o Geoportal, o repositório da 

ADASA e CAESB, além da biblioteca de pós gradação da Universidade de Brasília.  

Em termos cartográficos, todos os mapas mostrados ao longo do trabalho 

foram confeccionados no software ArcGis 10.8.1 e a base de dados disponibilizadas 

na forma de mxd 10.0, mxd 10.8.1 e mpk.  

2.5. RESULTADOS 

2.5.1. Geologia 

O Distrito Federal se insere no contexto geotectônico da Província Estrutural 

do Tocantins (ALMEIDA, 1967), que abrange uma grande quantidade de diferentes 

domínios de rocha, que se encontram compartimentados tectonicamente com direção 

geral Nordeste-Sudoeste (NE-SW) (Figura 2). 

A geologia no Distrito Federal e seu entorno é representada por rochas 

metassedimentares dobradas, de baixo grau metamórfico, fácies xisto-verde, 

pertencentes aos grupos: Canastra e Paranoá (de idade Mesoproterozoica), Araxá e 

Bambuí (de idade Neoproterozoica) que compreendem a porção externa da Faixa 

Brasília. 



  

 

 
  

25 

Nas áreas de influência indireta (AII), direta (AID) e diretamente afetada (ADA) 

ocorrem apenas rochas atribuídas ao Grupo Paranoá, o qual será a seguir detalhado. 

• O Grupo Paranoá corresponde a uma unidade psamo-pelito-

carbonatada que se estende em direção ao norte do Distrito Federal até 

a região de Alto Paraíso de Goiás (Dardenne, 1978; Fuck et al., 1988; 

Faria, 1985 e 1989 e Freitas-Silva & Campos, 1998) (Figura 2). Faria 

(1995) propõe uma coluna integrada para o Grupo Paranoá, que pode 

ser correlacionada regionalmente na porção mais externa da Faixa 

Brasília, denominando as diferentes unidades por letras-código, da base 

para o topo: SM, R1, Q1, R2, Q2, R2, S, A, R3, Q3, R4, PC. Campos et 

al. (2013) apresentam a formalização da nomenclatura estratigráfica 

como mostrado na Figura 3. 

Figura 2 – Mapa lito-tectônico da Faixa Brasília, na Província Estrutural do Tocantins  

 

Fonte: DARDENNE (2000) 
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Figura 3 – Coluna estratigráfica do Grupo Paranoá na área-tipo de Alto Paraíso de Goiás / Distrito 
Federal. A - argila, S - silte, AF - areia fina, AM - areia média, AG - areia grossa e C – cascalho. 

 

Fonte: CAMPOS et al. (2013), modificada de FARIA (1995). 

 

No Distrito Federal ocorrem as seis unidades do topo sendo que, 

especificamente na área do empreendimento e adjacências (ADA, AID e AII), ocorrem 

tipos litológicos atribuídos às Formações: Serra da Meia Noite, Ribeirão Contagem e 
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Córrego do Sansão do Grupo Paranoá, além de expressivas coberturas de caráter 

eluvionar, representadas por espessos Latossolos vermelhos, vermelho-amarelos, 

além de Gleissolos e Organossolos. A região do empreendimento está inserida no 

Domo Estrutural de Brasília no seu flanco Oeste, conforme Figura 4. 

Figura 4 – Mapa Geológico do Empreendimento Reserva do Parque e adjacências.  

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

2.5.1.1. Formação Serra da Meia Noite 

Esta unidade é caracterizada pela alternância rítmica de camadas de 

Metapelitos e Metapsamitos com ampla predominância dos termos arenosos. No 

conjunto de Metapelitos, destacam-se os metassiltitos, metassiltitos argilosos e 

ardósias em espessuras variáveis de centimétricas a métricas. Os Metapsamitos são 

representados por camadas de quartzitos de espessura geralmente decimétrica (20 a 

60 cm) e mais raramente alcançando alguns metros. Os Metapelitos são finamente 

estratificados, localmente com clivagem ardosiana típica e apresentam-se bastante 
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dobrados em duas direções, compondo eixos com atitude em torno de Norte-Sul e 

próximos a Leste-Oeste, com mergulhos variáveis. São avermelhados a arroxeados e 

mais raramente apresentam tons esbranquiçados e amarelados. As ardósias e 

metassiltitos, mesmo em profundidades maiores que 80 metros, ocorrem de forma 

muito intemperizada, compondo um conjunto bastante friável. 

Na área principal em que se pretende instalar o empreendimento de 

parcelamento urbano a geologia é caracterizada pela Formação Serra da Meia Noite 

do Grupo Paranoá. Essa caracterização foi baseada no mapa regional do Distrito 

Federal (FREITAS-SILVA & CAMPOS 1998) uma vez que na área não há exposições 

rochosas. Dados de amostragem de poços tubulares profundos também auxiliam na 

determinação do substrato geológico local. A Figura 5 mostra uma exposição de 

rochas desta mesma unidade observada na porção Leste do Distrito Federal (corte da 

rodovia BR-020). 

Figura 5 – Vista de afloramento de metarritmitos da Formação Serra da Meia Noite do Grupo 
Paranoá, caracterizada por intercalações de camadas de quartzitos e camadas de metassiltitos. 

 

Fonte: do Autor [s.d.]. 

 

2.5.1.2. Formação Ribeirão Contagem 

Os quartzitos que representam esta unidade são puros, de granulação média 

a fina ricos em estratificações cruzadas variadas (tipo tabular, tangencial, acanalada 

e espinha de peixe), esbranquiçados a rosados e dispostos em bancos métricos 
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maciços, normalmente intensamente fraturados e cisalhados. A silicificação é sempre 

presente, muitas vezes mascarando as estruturas primárias e apresentando um 

padrão de afloramentos em blocos e lajedos irregulares. Em profundidade, podem 

ocorrer silicificados ou localmente friáveis em zonas fraturadas, sendo os matacões 

comumente interceptados próximo ao contato entre o manto de intemperismo e as 

rochas litificadas, (são identificados durante a construção de poços tubulares). As 

melhores exposições foram observadas ao longo do leito do córrego Vargem da 

Benção, à Oeste da área de estudo. 

2.5.1.3. Formação Córrego do Sansão  

A Formação Córrego do Sansão apresenta contato gradacional com a unidade 

sotoposta. É interpretada como afogamento rápido da plataforma, basicamente 

composta por metarritmitos homogêneos com intercalações de materiais sílicos e 

argilosos e quartzitos finos cinza, amarelada, rosado ou avermelhada, sendo os níveis 

quartzíticos apresentando mal selecionamento. Os níveis arenosos apresentam 

estruturas sedimentares, sendo que as mais comuns são estratificações plano-

paralela, laminações cruzadas e truncadas por ondas, hummockys de pequeno porte 

e raras marcas onduladas. 

2.5.1.4. Coberturas Detrito-lateríticas 

Dentro deste conjunto estão enquadrados os solos e os regolitos de caráter 

autóctone que se formaram em função dos processos de intemperismo e denudação, 

durante o desenvolvimento da peneplanização regional do Distrito Federal durante o 

Cenozoico (NOVAES PINTO, 1994). 

A gênese destas coberturas está vinculada a processos de laterização, que 

alcançam espessuras superiores a 30 metros. O ataque químico é dominado pela 

intensa lixiviação de filossilicatos que, na área considerada, em função do clima com 

estações chuvosas e secas bem diferenciadas, relevo com topografia suave, baixo pH 

das águas de infiltração e materiais fraturados, encontrou condições ideais para seu 

desenvolvimento. 
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Na área ocorrem latossolos vermelhos e vermelho-amarelos, areias quartzosas 

e localmente solos hidromórficos. O contato entre os latossolos é gradacional. A 

espessura do manto de intemperismo alcança até 30 metros, sendo, em média, de 15 

metros. O pacote que inclui os solos e as rochas alteradas (oxidadas) pode ocupar 

até 180 metros, a partir daí podem ocorrer rochas frescas (geralmente, com coloração 

de cinza escuro à preta). 

Os solos apresentam textura arenosa com porosidade variável em razão da 

quantidade de areia no material original. Os solos derivados dos metarritmitos são 

mais vermelhos e argilosos, enquanto os desenvolvidos dos quartzitos ou dos 

metarritmitos mais arenosos são mais claros e apresentam excelente permeabilidade, 

como é o caso da área em estudo. 

Além dos latossolos, gleissolos e organossolos ocorrem em faixas restritas ao 

longo das margens do córrego Vargem da Benção - estes solos são pretos, argilosos, 

ricos em matéria orgânica e encharcados (por vezes permanentemente saturados). 

Em termos estruturais, o maciço rochoso sobre o qual repousa o manto de 

cobertura, foi submetido a esforços tectônicos durante o Ciclo Orogenético Brasiliano 

de idade Neoproterozoica (~ 600 Ma.). Em virtude do contraste de competência das 

rochas das formações Serra da Meia Noite e Ribeirão Contagem a dissipação do 

stress compressivo gerou uma série de descontinuidades em direções bastante 

variadas. De forma geral, o grau de fraturamento foi equivalente entre as rochas mais 

competentes e as mais plásticas, contudo, o caráter dúctil dos materiais pelíticos leva 

a uma maior dificuldade de manutenção das fraturas, juntas e diáclases abertas. A 

acomatação (fechamento) das aberturas em profundidades se dá pela pressão 

litostática, que tende a aumentar com o aumento da carga. 

Na área foram delimitadas três famílias de fraturamento com atitudes gerais: 

de Leste-Oeste e mergulho forte para norte; em torno de norte-sul com variações de 

até 25o para leste ou oeste e mergulhos para ESE ou para WNW e fraturas atribuídas 

a um par conjugado com direção aproximada N45E/N45W geralmente subverticais. 

Além destes ocorrem ainda fraturas sub-horizontais com atitudes muito variáveis, as 

quais não puderam ser sistematizadas em grupos definidos. 
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As famílias de fraturamento, anteriormente enumeradas, estão relacionadas a 

origens diversas, em momentos específicos da evolução tectônica, sendo as de 

direção Norte-Sul consideradas como fraturas de alívio da extensão principal, as de 

direção Leste-Oeste como fraturas perpendiculares à compressão principal, e o par 

conjugado considerado como fraturas de cisalhamento. 

Uma análise específica dos dobramentos não foi possível para a área, uma vez 

que nesta região não existem afloramentos rochosos com exposições para avaliação. 

2.5.2. Geomorfologia e Declividade 

O Distrito Federal está localizado no Planalto Central do Brasil, onde se 

localizam as cabeceiras de afluentes de três das maiores regiões hidrográficas 

brasileiras: Bacia do Rio Maranhão (afluente do Rio Tocantins), Bacia do Rio Preto 

(afluente do Rio São Francisco) e bacias dos rios São Bartolomeu e Descoberto 

(tributários do Rio Paraná). 

Dentre os estudos geomorfológicos realizados no DF, destacam-se: MAIO 

(1986), NOVAES PINTO (1986ab, 1987 e 1994ab), NOVAES PINTO & CARNEIRO 

(1984) e MARTINS & BAPTISTA (1998). 

Com base em critérios gerais como hipsometria, padrão de relevo, grau de 

dissecação e entalhe da drenagem, amplitude de relevo, densidade de drenagem, 

formas das encostas, comprimento das rampas e declividade, foi elaborada a 

compartimentação geomorfológica do território do DF: Regiões de Chapadas, Regiões 

de Dissecação Intermediária, Regiões Dissecadas de Vales, Regiões de Rebordo e 

Regiões de Escarpas (NOVAES PINTO, 1994ab e MARTINS & BAPTISTA, 1998 - 

Figura 6 e Figura 7). 

A evolução morfodinâmica do DF tem como principais fatores responsáveis o 

clima, o tipo de vegetação, a evolução dos perfis de alteração, a estruturação 

neotectônica e a geologia. 

NOVAES PINTO (1987, 1994a) reconheceu no Distrito Federal três 

microunidades (domínios geomorfológicos), que englobam 13 unidades. As 
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macrounidades foram denominadas: Região de Chapadas; Área de Dissecação 

Intermediária e Região Dissecada de Vale. 

A Região de Chapada ocupa aproximadamente 34% da área do DF e é 

caracterizada por uma topografia, de plana a plana ondulada, acima da cota 1.000m. 

As coberturas são formadas, principalmente, por couraças vesiculares/pisolíticas e 

latossolos. 

A área de Dissecação Intermediária ocupa aproximadamente 31% do DF, 

corresponde às áreas fracamente dissecadas e apresenta em seus interflúvios 

lateritas, latossolos e colúvios/elúvios delgados com predominância de fragmentos de 

quartzo. 

 

Figura 6 - Proposta de compartimentação geomorfológico do Distrito Federal  

 

Fonte: NOVAES PINTO, (1994a). 

 

A Região Dissecada de Vale, representada por depressões ocupadas pelos 

rios da região, ocupa aproximadamente 35% da área do Distrito Federal. 

Um quadro morfogenético evolutivo, estabelecido por Novaes Pinto (1986, 

1987, 1994a), considera que, tanto as chapadas quanto os pediplanos e pedimentos 

representam residuais de aplainamentos cenozoicos, superimposotos em regime de 

alternância das condições climáticas entre úmidas e áridas, sobre uma extensa 
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superfície de aplainamento cretácea. As chapadas foram elaboradas por processos 

de etchplanação, tanto as observadas no Domínio da Região de Chapadas, quanto 

às fracamente dissecadas presentes no Domínio da Área de Dissecação 

Intermediária. 

Figura 7 - Proposta de compartimentação geomorfológico do Distrito Federal 

 

Fonte: MARTINS & BAPTISTA, (1998) 

 

Na Bacia do Paranoá, o padrão de relevo é fortemente controlado pelo 

substrato rochoso e pela estruturação tectônica. No primeiro caso, as rochas mais 

resistentes aos processos de denudação são responsáveis pela manutenção de 

chapadas e terrenos mais elevados, já as rochas mais susceptíveis aos processos de 

alteração e transporte resultam em regiões mais rebaixadas. 

O padrão semicircular das zonas de chapadas e o padrão de drenagem, que 

apresenta forma semianelar e forma retangular, ambas controladas por dobras e 

fraturas, evidenciam o controle tectônico. 

Na Bacia do Rio Paranoá podem ser evidenciados os seguintes 

compartimentos geomorfológicos reconhecidos no Distrito Federal: Região das 

Chapadas Elevadas, Região de Dissecação Intermediária, Região de Rebordos e 

Região de Vales Dissecados. 
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A região das Chapadas Elevadas inclui as chapadas da Contagem e de 

Brasília, correspondendo às regiões, de planas a suave onduladas, que compõem o 

anel de cotas entre 1.000 e 1.200 m. Esse compartimento é sustentado por quartzitos 

e metarritmitos arenosos do Grupo Paranoá. 

Sobre essa superfície foram edificadas as cidades satélites de Taguatinga, 

Ceilândia, Samambaia, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho I e II. Além 

dos centros urbanos consolidados e em fase de regularização, existe ainda proposta 

de ampliação dessas ocupações urbanas. Por isso é muito importante o 

desenvolvimento de estudos específicos do meio físico, pois as chapadas são muito 

importantes sob o ponto de vista de regulação do regime hídrico da região, sendo 

importante área de recarga dos aquíferos e grande dispersor das águas dos aquíferos 

freáticos por descarga natural destes aquíferos. 

A área em estudo situa-se na porção Oeste da Bacia do Lago Paranoá na 

denominada Região de Chapada de Brasília (de acordo com a compartimentação 

proposta por NOVAES PINTO, 1994a), entre a Área de Dissecação Intermediária da 

Depressão do Paranoá e a Região Dissecada de Vales do Curso Superior do Rio 

Descoberto. 

A Chapada de Brasília apresenta padrão de relevo suave ondulado, com 

cobertura de latossolos arenosos, com densidade de drenagem muito baixa, sendo 

que na maior parte da área não existem cursos d’água superficiais (apenas o vale do 

córrego Vargem da Benção no limite sul da área). As cotas topográficas variam entre 

1080 e 1120 m o que indica pequena amplitude de relevo. 

A borda da chapada é sustentada por quartzitos da Formação Ribeirão 

Contagem do Grupo Paranoá, os quais apresentam elevada estabilidade aos 

processos de denudação. 

No balanço morfodinâmico deste compartimento predomina amplamente a 

pedogênese sobre a erosão e acumulação, por isso os perfis de latossolos eluvionares 

podem alcançar mais de 10 m de espessura. 



  

 

 
  

35 

Do ponto de vista geomorfológico não há qualquer impedimento à ocupação da 

área com o tipo de empreendimento pretendido, uma vez que se trata de área com 

padrão de relevo suave ondulado, com solos espessos, com alta estabilidade 

geotécnica e sem qualquer interferência com curso de drenagem superficial. 

Em termos locais, a compartimentação geomorfológica do Empreendimento 

Reserva do Parque pôde ser subdividida em 3 classes distintas: Vale do Córrego 

Vargem da Benção, a porção de Rebordo associada a essa drenagem e por fim, o 

Plano Intermediário que recobre a maior porcentagem da área (Figura 8). A extração 

dessas feições ocorreu a partir da utilização da ferramenta de Topo to Raster, sendo 

que os arquivos vetoriais com os dados altimétricos (Pontos cotados e curvas de nível) 

foram resultado de levantamento topográfico de alta resolução.  

Dessa forma, o mapa de declividade da Figura 9 mostra a distribuição das 

classes de declividade agrupadas segundo a EMBRAPA (1979). 

Figura 8 – Mapa de compartimentação geomorfológica em escala de detalhe do Empreendimento 
Reserva do Parque 

 

Fonte: CADMO, 2022 
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Figura 9 – Mapa de declividade do Empreendimento Reserva do Parque seguindo o agrupamento 
de classes de Embrapa (1979). 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

2.5.3.  Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico, na área estudada, apresenta dois domínios 

bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas subterrâneas profundas, 

respectivamente atribuídas aos aquíferos dos domínios Poroso e Fraturado (CAMPOS 

& FREITAS-SILVA, 1998). As águas subterrâneas rasas estão contidas no manto de 

cobertura areno-argiloso, que recobre as rochas metamórficas, em parte fraturadas, 

as quais armazenam e transmitem as águas subterrâneas profundas. 

Para a caracterização destes domínios, nas áreas de influência do 

empreendimento foram realizados ensaios de infiltração in situ e utilizados dados 

secundários de poços profundos perfurados em contextos geológicos similares.  
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2.5.3.1. Domínio Poroso 

O manto de cobertura desempenha um importante papel na hidrogeologia local, 

pois, como apresenta boa porosidade e permeabilidade e, no geral, boas condições 

de infiltração, resulta em um bom aquífero poroso. O fator desfavorável está ligado à 

sua baixa transmissividade, já que a espessura saturada deste sistema aquífero é 

reduzida.  

A água recebida por este domínio aquífero acaba ficando armazenada no 

próprio meio poroso, alimentando fontes por fluxo de base ou alimentando os 

aquíferos fraturados subjacentes, através da percolação pelas fraturas abertas, sendo 

que:  

• A água que fica no meio poroso será parte integrante das reservas 

anuais renováveis deste sistema aquífero;  

• As águas do fluxo de base serão alimentadoras dos exutórios locais 

(fontes de contato e depressão) e serão muito importantes na 

manutenção de vazões das drenagens superficiais no período seco 

(maio a setembro); e 

• As águas de percolação vertical recarregam os sistemas aquíferos 

fissurais. 

As águas deste domínio aquífero são aproveitadas através de poços 

escavados (cisternas, cacimbas ou poços amazonas) de grande diâmetro e pequena 

profundidade (inferiores a 25 metros). Contudo, no caso de abastecimento urbano 

estes aquíferos não devem ser considerados, pois apresentam poços com reduzidas 

vazões e águas muito susceptíveis à contaminação. Considerando o 

empreendimento, o abastecimento será feito por meio da Companhia de Saneamento 

Ambiental – CAESB.   

Os parâmetros hidrodinâmicos deste sistema aquífero são referenciados por 

COSTA (1975) próximo à barragem do Corguinho, sendo encontrados valores de 

coeficiente de condutividade hidráulica (K) igual a 1,0 x 10-6 m/s e no mesmo ponto 

coeficiente de armazenamento (S) igual a 1,7 x 10-5 m2/s (no local o sistema poroso 
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apresenta 17 metros de espessura saturada). Estes valores são equivalentes a um 

aquífero composto por areia de granulometria média, sendo considerada boa para 

infiltração e transmissão de água. Contudo, estes valores são bastante variáveis, 

horizontal e verticalmente, em função do tipo de substrato, sendo as condições de 

infiltração, armazenamento e escoamento médios considerados menores. 

Como já comentado anteriormente, a recarga deste sistema se dá pela 

infiltração direta de águas de chuva e os exutórios são representados por fontes e 

pela própria rede de drenagem superficial. Considerando a posição topográfica 

elevada (superior a 1180 metros), pode-se considerar que a única fonte de recarga 

deste sistema aquífero é a precipitação pluviométrica. Como a intensidade média de 

precipitação anual é superior a 1500 mm, a recarga anual natural na área com boa 

porosidade, sobre um relevo de padrão plano a suave ondulado, é bastante 

satisfatória. 

Os exutórios são representados por três tipos de fontes, classificadas como 

fontes de contato (posicionadas na interface entre o manto de cobertura e as rochas 

proterozoicas), fontes de depressão (afloramento da superfície freática pelo 

rebaixamento do terreno) e fontes mistas, as quais são compostas por fontes de 

contato/depressão controladas por sistemas de fraturas. Em geral estes exutórios são 

perenes, mesmo nos períodos mais secos do ano, indicando que estão relacionados 

a sistemas de fluxo hidrogeológico locais, intermediários e regionais. 

Para melhor caracterização local dos aquíferos intergranulares freáticos foram 

realizados ensaios de infiltração in situ com auxílio dos métodos dos anéis 

concêntricos e open and hole (FIORI et al., 2010). A Figura 10 mostra a localização 

dos pontos estudados. 
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Figura 10 – Mapa de localização dos pontos de realização dos ensaios de infiltração 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

2.5.3.2. Método dos Anéis Concêntricos 

Neste método utilizam-se dois cilindros concêntricos, preenchidos com água, 

cravados no solo de forma que não ocorra vazamento lateral da água. O anel externo 

deve estar sempre com um maior nível de água que o anel interior, dessa forma é 

gerada uma barreira hidráulica assegurando que o fluxo ocorra verticalmente. Em 

seguida são medidas as alturas do topo até a água (Mi), e inicia-se a marcação de 

tempo no cronômetro (T0). Após a infiltração da água no solo, realiza-se uma nova 

medida da altura do nível de água em relação ao topo (Mf) juntamente da aquisição 

do tempo final (Tf). O cálculo da condutividade hidráulica é feito através da fórmula 

Kv = u × (I/Δt) × ln (ho/h), onde; 

Kv = condutividade hidráulica vertical (m/s) 

I = profundidade cravada no solo (mm) 
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Δt = tempo de duração do ensaio (min) 

u =1/60000= fator de conversão de mm/min para m/s 

ho = H − I – Mi = carga hidráulica inicial (mm) 

h = H − I – Mf = carga hidráulica final (mm) 

Mi = medida inicial 

Mf = medida final 

H = altura total do cilindro (normalmente 250 mm) 

2.5.3.3. “Open End Hole” 

Esse método consiste na utilização de quatro tubos de PVC com 50 mm de 

diâmetro e comprimentos que variam entre 50, 100, 150 e 200 cm, com eles, calcula-

se a condutividade vertical em diferentes profundidades, através da fórmula Kv = 

2,303 × (R/4∆t) × log (ho/h), onde;  

Kv = condutividade hidráulica vertical (m/s) 

R = raio do tubo (m) = 0,025 m 

Δt = intervalo de tempo para o rebaixamento da água (s) 

ho = H – Mi = carga hidráulica inicial (cm) 

h = H – Mf = carga hidráulica final (cm) 

H = altura da boca do cano até o fundo do furo (cm). 

Os tubos são inseridos em cavidades feitas utilizando primeiramente uma 

cavadeira boca de lobo para se retirar a parte mais superficial do solo e em seguida, 

com um trado, cava-se até a profundidade desejada. Devem ser bem cravados, com 

o auxílio de um martelo de borracha evitando danos aos tubos, para que não haja o 

escape lateral da água que é inserida para preenchê-los. Então, mede-se a distância 
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entre o nível da água e a borda do tubo em um tempo inicial e posteriormente o tempo 

final para se determinar a quantidade de água infiltrada neste intervalo e obter as 

variáveis utilizadas na equação de Kv. 

2.5.3.4. Resultados 

As Tabelas 1 e 2 trazem os resultados dos ensaios de infiltração in situ, 

respectivamente, para o método dos anéis concêntricos (em superfície) e para o 

método open end hole para as diferentes profundidades testadas. 

Tabela 1 – Medidas dos anéis concêntricos. Legenda: I - profundidade cravada no solo; Mi e Mf 
- medidas inicial e final do nível de água; Δt - tempo de duração do ensaio; Kv - condutividade 
hidráulica vertical. 

ANÉIS  CONCÊNTRICOS 

PONTO 
𝑰 

(mm) 

𝑴𝒊 

(mm) 

𝑴𝒇 

(mm) 

∆𝒕 

(min) 

𝑲𝒗 

(m/s) 

1a. Latossolo vermelho amarelo 50 55 170 30 4,38 × 10-5 

1b. Latossolo vermelho amarelo 50 60 127 30 1,81 × 10-5 

2. Latossolo amarelo 57,5 40 170 13 1,41 × 10-4 

3. Latossolo vermelho distrófico 60 50 60 40 1,85 × 10-6 

4. Latossolo vermelho distrófico 50 50 140 35 2,18 × 10-5 

 

Tabela 2 – Medidas do open end hole para os tubos de 50, 100, 150 e 200 cm. Legenda: R - raio 
do tubo; H - profundidade do furo;  Mi e Mf - medidas inicial e final do nível de água; ti e tf - 
tempos inicial e final de cada ensaio;  Kv - condutividade hidráulica vertical calculada. 

OPEN END HOLE 

Ponto 1a. Latossolo vermelho amarelo 

𝑹 (m) 𝑯 (cm) 𝑴𝒊 (cm) 𝑴𝒇 (cm) 𝒕𝒊 (s) 𝒕𝒇 (s) 𝑲𝒗 (m/s) 

0,025 59 6,1 8,1 0 2400 1,00 × 10-7 

0,025 111,4 6,4 7,4 20 2430 2,48 × 10-8 

0,025 153 6 6,9 34 2440 1,60 × 10-8 

0,025 212,5 6,7 12,5 53 2464 7,41 × 10-8 
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OPEN END HOLE 

Ponto 1b. Latossolo vermelho amarelo 

𝑹 (m) 𝑯 (cm) 𝑴𝒊 (cm) 𝑴𝒇 (cm) 𝒕𝒊 (s) 𝒕𝒇 (s) 𝑲𝒗 (m/s) 

0,025 58 6,4 8,9 52 2453 1,29 × 10-7 

0,025 114 6,7 12,5 24 2428 1,44 × 10-7 

0,025 155 6,8 13,3 69 2473 1,17 × 10-7 

0,025 211 6 7,4 0 2400 1,78 × 10-8 

Ponto 2. Latossolo amarelo 

𝑹 (m) 𝑯 (cm) 𝑴𝒊 (cm) 𝑴𝒇 (cm) 𝒕𝒊 (s) 𝒕𝒇 (s) 𝑲𝒗 (m/s) 

0,025 56,2 5,5 32,4 0 2290 2,06 × 10-6 

0,025 112,5 6,7 7,3 20 2304 1,56 × 10-8 

0,025 154 6 6,8 35 2320 1,48 × 10-8 

0,025 213,7 6 8 57 2345 2,64 × 10-8 

Ponto 3. Latossolo vermelho distrófico 

𝑹 (m) 𝑯 (cm) 𝑴𝒊 (cm) 𝑴𝒇 (cm) 𝒕𝒊 (s) 𝒕𝒇 (s) 𝑲𝒗 (m/s) 

0,025 59,5 6,5 7,1 42 2340 3,10 × 10-8 

0,025 114,5 6,5 8,2 14 2380 4,19 × 10-8 

0,025 153 7 9,7 0 2405 4,85 × 10-8 

0,025 - - - - - - 

Ponto 4. Latossolo vermelho distrófico 

𝑹 (m) 𝑯 (cm) 𝑴𝒊 (cm) 𝑴𝒇 (cm) 𝒕𝒊 (s) 𝒕𝒇 (s) 𝑲𝒗 (m/s) 

0,025 56 5,4 14,5 0 2340 5,30 × 10-7 

0,025 105,8 5 8,3 25 2344 8,97 × 10-8 

0,025 148 5,8 17,8 45 2400 2,34 × 10-7 

0,025 207,2 5,7 10 55 2412 5,72 × 10-8 
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Os resultados mostram que as condutividades são moderadas a altas em 

superfície e baixas em profundidade. Este comportamento é atribuído às modificações 

que os solos em áreas urbanas e periurbanas sofrem, principalmente vinculadas à 

compactação do perfil, com a consequente destruição da estrutura grumosa. 

2.5.3.5. Domínio Fraturado 

É delimitado pelas rochas proterozoicas que compõem o substrato da área, 

onde a água fica armazenada e flui através dos sistemas de fendas (fraturas, 

diáclases, juntas e falhas) em profundidade. 

No âmbito do Distrito Federal, os aquíferos do Domínio Fraturado localizados 

na região da Chapada da Canastra estão enquadrados no Sistema Aquífero Paranoá 

dentro do Subsistema R3/Q3 (CAMPOS & FREITAS-SILVA, 1998). Como em qualquer 

sistema aquífero anisotrópico e heterogêneo as características hidrodinâmicas gerais 

são variáveis, tanto lateral como verticalmente. No caso do subsistema considerado, 

o principal condicionante do aquífero é a quantidade da fração arenosa das rochas, 

onde os quartzitos e metarritmitos com espessas camadas psamíticas são os 

melhores aquíferos, os quais diminuem em qualidade com o aumento da proporção 

de materiais pelíticos. 

Os aquíferos serão tanto mais eficientes quanto mais rochas de substrato 

quartzítico (a própria Formação Ribeirão Contagem ou porções arenosas da 

Formação Serra da Meia Noite), estiverem em contato com o manto de cobertura com 

boa permeabilidade e grandes espessuras. 

Este tipo de sistema aquífero é explorado na região do Distrito Federal através 

de poços tubulares com profundidades variáveis de 80 a 200 metros (em média de 

150 metros). Em profundidades muito superiores há uma tendência geral de 

acomatação dos sistemas de fissuramento em função da pressão litostática. 

Este subsistema aquífero é considerado o melhor do Distrito Federal, com 

valores médios de vazão da ordem de 12 m3 por hora (sendo que a média geral do 

DF é da ordem de 8 m3/h). É importante salientar que as vazões médias consideradas 

foram obtidas de uma população de poços locados aleatoriamente, no entanto, caso 
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os poços sejam locados com critérios técnicos (métodos geofísicos e análise de 

lineamentos) estes valores podem ser mais elevados. Além das excelentes vazões 

médias, este é o subsistema fissural com maior vazão específica e com menor 

incidência de poços secos ou com baixas vazões. A Tabela 3 apresenta os dados de 

uma série de poços tubulares construídos em condições geológicas similares às 

encontradas na região em estudo. 

A recarga desses aquíferos se processa através das águas armazenadas no 

sistema poroso sobreposto, que, por infiltração laminar, alcança o topo das zonas com 

maior densidade de fraturas, ocupando o sistema fissural. Por isso a análise das 

águas subterrâneas não pode ser realizada indistintamente para cada domínio 

aquífero, uma vez que estes são interdependentes. 

O escoamento destas águas se dá através do fluxo descendente pelas zonas 

mais densamente fissuradas, podendo inclusive apresentar fluxo concentrado em 

estreitas zonas de cisalhamento rúptil. Localmente, o escoamento pode ser controlado 

pela estruturação geológica, onde o fluxo pode ser confinado a planos de contato ou 

calhas de sinclinais desenvolvidos nos metarritmitos. 

Tabela 3 – Comportamento dos níveis estático e dinâmico e respectivas vazões de poços 
profundos perfurados em contexto geológico similar ao da região do parcelamento Reserva do 
Parque. 

LOCALIZAÇÃO 
NÍVEL 

ESTÁTICO (M) 
NÍVEL DINÂMICO 

(M) 
PROFUNDIDADE 

(M) 
VAZÃO  

(L/H) 

Cond. Vivendas Bela Vista 8,5 60,0 185 11.650 

Cond. Vivendas Bela Vista 11,0 74,0 193 3.600 

Cond. Vivendas Bela Vista 8,5 60,5 185 11.600 

Mansões Santa Eulália 80,0 11,0 48,5 11.200 

Cond. Vivendas da Serra 1,0 69,0 121 5.000 

Cond. Jardim Botânico 18,0 33,0 143 19.500 

Cond. Jardim Botânico 7,65 60,0 100 7.900 

Loteamento Jardins do Lago 5,0 22,5 116 33.000 

ASPROESTE 1,5 50,5 74 7.200 

PICAG (BR070/DF505) 1,0 16,0 90 12.000 
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LOCALIZAÇÃO 
NÍVEL 

ESTÁTICO (M) 
NÍVEL DINÂMICO 

(M) 
PROFUNDIDADE 

(M) 
VAZÃO  

(L/H) 

Núcleo Rural Arrozal 7,0 47,5 54 3.450 

QNF 21 Área Especial 5,0 45,0 140 8.000 

Recanto das Emas 8,5 53,0 100 15.000 

Col. Agrícola Vicente Pires 10,0 83,5 152 6.500 

Ceilândia 24,0 48,6 220 11.000 

Ceilândia 3,0 26,0 102 29.000 

Ceilândia 2,4 35,5 203 10.500 

Ceilândia 21,0 42,0 140 12.000 

MÉDIA 12.116 

 

Os exutórios deste sistema são a própria rede de drenagem, representada por 

córregos e riachos perenes, os quais são controlados por regimes de fluxo 

hidrogeológico intermediário a regional. 

A qualidade da água é excelente, com todos os padrões dentro dos limites 

normais de potabilidade, merecendo destaque para a baixíssima mineralização total 

das águas. Apenas os fatores Ferro Total e pH são considerados anômalos. Este fato 

é explicado pela própria composição química das rochas, que apresentam elevados 

teores em ferro (principalmente Fe2+) e pH de abrasão muito baixo, transmitindo as 

mesmas características químicas para as águas armazenadas. 

2.5.4. Pedologia 

A distribuição espacial dos solos apresenta íntima relação com a geomorfologia 

do Distrito Federal. Com base no trabalho realizado pelo Serviço Nacional de 

Levantamento e Conservação de Solos (EMBRAPA, 1978), os Latossolos 

representam 54,47% da região, divididos em Latossolo Vermelho (38,63%) e 

Latossolo Vermelho-Amarelo (15,84%); estão presentes nos topos das chapadas, 

principais divisores com topos planos, nas bordas das chapadas mais elevadas e na 

transição entre os divisores. A classe Cambissolo ocorre em 31,02% da área, 
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principalmente nas vertentes das bacias mais importantes e em relevo com padrão 

ondulado a forte ondulado. 

Os solos do Distrito Federal representam as principais classes de solo do 

Bioma Cerrado. As outras classes que ocorrem no DF cobrem 9,06% do total, 

representadas por: Argissolos (4,09%); Nitossolos (0,09%); Neossolos Flúvicos 

(0,19%); Gleissolos (4,16%); Neossolos Quartzênicos (0,53%). 

2.5.4.1. Solos da Área de Influência Direta 

Na área de influência Direta ocorrem latossolos, gleissolos e organossolos, os 

quais serão detalhados a seguir. A partir da coleta de 3 amostras nos pontos de ensaio 

P-01, P-02 e P-03 (Figura 10) nota-se a tendência argilosa geral dos solos, em 

decorrência do material parental e dos tipos pedológicos (Tabela 4 e APÊNDICE A1). 

Tabela 4 – Análises granulométricas dos solos da área de estudo 

PONTO PROFUNDIDADE AREIA (%) SILTE (%) ARGILA (%) 

1 

20 35 20 45 

40 35 17,5 47,5 

60 32,5 22,5 45 

2 

20 40 22,5 37,5 

40 37,5 17,5 45 

60 35 20 45 

3 40 32,5 20 475 

 

2.5.4.2. Grupo dos Latossolos 

Estes solos foram submetidos a intenso processo de lixiviação de bases ao 

longo do tempo, resultando em um perfil pedológico no qual o material encontra-se 

altamente intemperizado, com alteração intensa dos silicatos e concentrações de 

óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio.  
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No perfil de um latossolo, a transição entre os horizontes é gradual ou difusa e 

a textura exibe-se de maneira uniforme, não havendo acúmulo de argila. Nessa 

classe, os solos apresentam elevada acidez, pois os ácidos orgânicos ocorrem como 

fração mais expressiva da porção húmica visto que esta é rapidamente decomposta 

e lixiviada o que impossibilita uma acumulação representativa. Quando a vegetação 

associada apresenta maior densidade foliar o latossolo exibe-se menos distrófico. 

O horizonte B latossólico diagnóstico constitui-se com uma espessura mínima 

de 50 cm que apresenta, em geral, textura francoarenosa à argilosa, baixa capacidade 

de troca de bases, grande estabilidade dos agregados, microestrutura em blocos 

subangulares, grânulos ou grumos e poucos minerais resistentes ao intemperismo. 

Na área em estudo estão representados Latossolo Vermelho Distrófico e 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. 

2.5.4.2.1. Latossolo Vermelho Distrófico 

De maneira geral, esses solos possuem grande ocorrência associada à 

vegetação de cerrado e/ou cerradão e topos das chapadas; relevo com superfície 

plana a suave ondulada, em geral áreas de topografia favorável à urbanização. O 

material de origem desses solos é bastante variado desde arenitos até rochas pelíticas 

desde que possuam teores razoáveis de ferro. Na área estudada os latossolos têm 

como material parental as rochas do Grupo Paranoá, mais especificamente sobre 

metarritmitos da Formação Serra da Meia Noite. 

A remoção da maior parte da sílica que constitui o material originário torna o 

solo mais friável, menos plástico e significativamente permeável. Essa permeabilidade 

favorece a uma maior resistência natural aos processos erosivos. 

Como pode ser caracterizado localmente pelo ponto de controle situado nas 

proximidades da área da barragem, constituindo-se por uma sequência morfológica 

de horizontes com A fraco, AB transicional até cerca de 50 cm e B latossólico até 100 

cm. Caracteriza-se por estar situado em relevo tipo suave ondulado, com declividade 

menor que 6%, com associação vegetal original de campo cerrado. 
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O horizonte superficial A desenvolve-se em uma espessura de 20 cm e com 

coloração vermelho escuro. Neste horizonte há presença abundante de raízes, 

exibindo uma porção subsuperficial de tonalidade mais escura que a superior, 

indicando menor presença de matéria orgânica no nível superior por ação antrópica 

relativa a aterramento, visto que a área do perfil provavelmente serviu ao empréstimo 

de material para construção civil e jardinagem (Figura 11). 

Dessa maneira, o horizonte A tem espessura de 17 cm e constituição 

predominante de material removido de áreas adjacentes apresentando coloração 

avermelhada escura, textura argilosa, estrutura pequena moderadamente granular, 

consistência úmida friável e molhada pegajosa com plasticidade, microporos 

pequenos e abundantes, além de exibir raízes finas comuns que se tornam menos 

evidentes em profundidade. 

O horizonte AB ocorre até a cerca de 50 cm, sendo que este apresenta feições 

típicas do horizonte A e feições diagnósticas do horizonte B, e por isso, é denominado 

de horizonte transicional. 

Figura 11 – Detalhe de massa latossólica de Latossolo Vermelho Distrófico Típico, com cor 2,5 
YR 7/6 e presença de estrutura grumosa (A); Perfil de Latossolo Vermelho Distrófico (exposição 
total de 120 cm+) (B).  

 

 

O horizonte subsuperficial B foi diagnosticado exibindo um importante estágio 

de intemperização com textura argilosa e estrutura granular fraca, que se expõe em 

um pacote pedológico com espessura de 100 cm+. Sendo também, de estrutura 
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pequena e granular, porém, fraca com consistência friável, pouco pegajoso e pouco 

plástico; passando a mostrar poucas raízes médias e transição plana e difusa. 

2.5.4.2.2. Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

Esta classe de solo apresenta-se comumente em nos divisores de água e em 

áreas de transição nas quebras de relevo no interior da chapada (como na zona de 

cabeceira do córrego Vargem da Benção), integrada com vegetação de Cerrado 

Sentido restrito, Campo limpo e Campo sujo; em superfícies planas e em vertentes 

com declividades entre 4 e 8%. 

Na maior parte dos casos, situa-se adjacente à classe de Latossolo Vermelho. 

Na área do empreendimento, essa classe comumente decorre da pedogênese em 

metarritmitos arenosos do Grupo Paranoá. Como são solos com características 

semelhantes às dos Latossolos Vermelhos são diferenciados por apresentarem 

suprimento de óxidos de ferros menor do que o deste, acarretando colorações mais 

amareladas, drenagem moderada, além de boas condições de aeração. 

No ponto de controle de campo o Latossolo Vermelho-Amarelo Típico é 

caracterizado por horizontes A, AB e B. Essa classe localiza-se em uma morfologia 

rebaixada, com relevo local plano a suave ondulado, associada a uma fitofisionomia 

secundária de campo sujo com drenagem e permeabilidade boas, não sendo 

observado o desenvolvimento de processos erosivos. 

O perfil tipo tem a seguinte descrição (Figura 12): horizonte A, camada 

superficial, com vegetação e maior conteúdo matéria orgânica, com espessura de 24 

cm; AB, camada intermediária, com textura média com feições de dos horizontes A e 

B; BW1 coloração mais clara, ainda com presença de raízes, estrutura grumosa e 

granular pequena, horizonte BW2 mais amarelado, com rara presença de raízes e 

estrutura grumosa. 

O horizonte A pode ser descrito por expor-se com tonalidade bruno amarelado, 

textura média, estrutura granular pequena e fraca; consistência friável, ligeiramente 

pegajosa e plástica, com abundância de pequenos microporos e macroporos, raízes 

pequenas. A transição entre os horizontes A e AB mostra-se de forma clara e plana. 
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Figura 12 – Perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Típico com textura argilosa e 
estrutura granular e grumosa pouco comum 

 

 

2.5.4.2.3. Gleissolo Melânico Tb distrófico 

De forma geral, apresentam-se como solos pouco desenvolvidos, variando de 

imperfeitamente a muito mal drenados. Podem ser encontrados em frações do terreno 

mais rebaixadas, constituindo pequenas depressões, adjacentes aos cursos d’água e 

nos rebordos de chapadas como é o caso das ocorrências cartografadas neste 

trabalho. 

Essa classe de solo apresenta elevados teores de material orgânico e 

desenvolve-se sobre sedimentos nos quais ocorrem encharcamentos prolongados, 

normalmente por elevação do nível freático de maneira que este se encontra próximo 

à superfície do terreno a maior parte do ano. A Figura 13 demonstra que um bom 

indicador da possibilidade de ocorrência dessa ordem de solos consiste na presença 

de termiteiros (cupinzeiros) com coloração acinzentada, pois, como são submetidos à 

saturação hídrica prolongada na presença de matéria orgânica, efetiva-se 
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considerável redução dos óxidos de ferro o que acaba por provocar o surgimento da 

tonalidade cinzenta e mosqueamento no horizonte. 

Na área da propriedade essa classe pedológica é representada pelo Gleissolo 

Melânico Tb distrófico. 

Como pode ser visto no ponto de controle 3, com foto em anexo, neste solo o 

horizonte A ocorre com 23 cm, sobreposto a um horizonte B que, a partir dos 23 cm, 

exibe as características latossólicas do solo de origem. Assim, o horizonte superficial 

aparece com tom preto, textura argilosa, moderada estrutura em bloco subangular 

pequeno, consistência friável, pegajoso e plástico, com poros comuns, com muitas 

raízes finas e transição abrupta e plana. Já o horizonte subsuperficial possui cor 

amarela brunada, textura argilosa, estrutura moderada granular pequena, 

consistência firme, pegajoso e plástico. 

2.5.4.2.4. Organossolo Fólico Fíbrico 

Esta classe pedológica representa coberturas com perfis que possuem 

horizontes fundamentalmente orgânicos e espessos, sendo escuros, friáveis e 

frequentemente encharcados. Desenvolve-se a partir de matéria orgânica que é 

depositada na superfície a uma taxa de acréscimo superior à da decomposição, são, 

comumente, pouco evoluídos, ácidos e mal drenados; aparecendo em locais de relevo 

plano e deprimido, com vegetação de porte herbáceo e arbustivo ou em faixas 

marginais a drenagens (como é o caso da ocorrência em estudo). 

Segundo a nova classificação essa ordem pedológica passa a exibir localmente 

os atributos dos organossolos quando o horizonte H apresentar 40 cm de espessura 

ou mais independentemente dos horizontes sotopostos. No caso em estudo as 

ocorrências foram classificadas como Organossolo Fólico Fíbrico, pois apresenta 

matéria vegetal pouco decomposta em cerca de 50% da massa do horizonte hístico 

com 40 cm de espessura (Figura 13). 

Estes solos ocorrem em estrita relação com os gleissolos que margeiam o 

córrego Vargem da Benção pela margem direita. Como o nível de base da drenagem 
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foi rebaixado por processos erosivos, o perfil foi drenado, e atualmente sofre erosão 

por deslizamento em direção ao leito da drenagem. 

Figura 13 – Topo de perfil de Organossolo Fólico Fíbrico que ocorre em restritas manchas em 
forte associação com Gleissolo Melânico na porção central da propriedade. Notar a grande 
presença de raízes e restos de matéria vegetal pouco decomposta. 

 

 

 

2.5.5. Solos da Área de Diretamente Afetada – ADA 

Conforme descrito, na área de estudo e adjacências existem Latossolos 

Vermelho-Amarelos, Latossolos Vermelhos, Gleissolos e Organossolos. No caso do 

limite do Empreendimento Reserva do Parque, a associação entre esses tipos 

pedológicos ocorre conforme mostra o mapa pedológico da Figura 14. 

A distribuição pedológica segue uma topossequência incompleta que marca 

um decaimento gradativo da eficiência de drenagem dos solos e, como consequência, 

dos seus estados de oxirredução. Na porção dominada pelas mais baixas 

declividades, classificadas na compartimentação geomorfológica como plano 

intermediário e uma parte do rebordo do Córrego Vargem da Benção, são observadas 
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as massas latossólicas. Os Latossolos Vermelhos ocorrem associados apenas à 

pequenas porções ao norte e leste do empreendimento, enquanto todo o resto é 

perfeito por Latossolos Vermelho-Amarelos.  

No vale do Córrego, ocorrem os Gleissolos, que representam os tipos com 

menor eficiência de drenagem, mais reduzidos e diretamente associados às áreas 

úmidas. É importante ressaltar que com a maior escavação do vale do rio e 

consequente abatimento do nível d’água, boa parte desses solos estão bastante 

drenados e perderam suas características primárias.  

Por fim, em associação com esses Gleissolos, ocorrem restritos Organossolos, 

também bastante drenados. A principal ocorrência ocorre na porção sudoeste da área, 

onde um desmoronamento de barranco possibilitou a sua identificação. 

Figura 14 – Mapa pedológico detalhado do Empreendimento Reserva do Parque. 

 

Fonte: CADMO, 2022 
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2.5.6. Geotecnia 

Com relação aos aspectos geotécnicos pode-se afirmar que a área em que se 

pretende instalar o projeto de parcelamento urbano é bastante estável. Esta 

estabilidade é conferida na análise dos perfis de solos e saprólitos e na análise das 

rochas que compõem o substrato local. 

Os solos que representam a parte da área prevista para ocupação são 

representados por latossolo com textura areno-argilosa que não apresenta nenhuma 

restrição para receber carga de obras civis. 

Estes solos apresentam baixa expansibilidade, pois não contêm minerais 

expansíveis como argilominerais. A plasticidade destes solos também é adequada, 

pois não apresentam argilas gordas ou matéria orgânica que poderiam causar efeitos 

deletérios a edificações construídas sobre seus horizontes. 

A colapsividade destes solos pode ser uma questão negativa, mas não crítica 

para as futuras fundações. Esta colapsividade é decorrente da forte estruturação 

granular e principalmente grumosa associada a estes solos antigos. A saturação e 

colapso instantâneo da estrutura podem causar danos às bases de edificações que 

têm fundações do tipo baldrame diretamente em solos. 

Apenas os solos classificados como Gleissolos e Organossolos apresentam 

fortes restrições geotécnicas à sua ocupação. Trata-se de solos muito plásticos, ricos 

em matéria orgânica, encharcados (quando em sua condição natural preservada), 

com risco de serem expansivos e inadequados para ocupação urbana. Quando há 

necessidade de intervenções de obras civis em seus limites de ocorrência (instalação 

de rodovia, por exemplo), eles devem ser totalmente removidos e substituídos por 

aterros. 

De qualquer modo a existência dos gleissolos e organossolos não traz 

problema à ocupação pretendida, pois tais coberturas pedológicas estão distribuídas 

ao longo da Área de Preservação Permanente - APP do córrego Vargem da Benção 

e das suas nascentes marginais, as quais representam áreas cuja ocupação é vedada 

por lei. 



  

 

 
  

55 

Para se evitar qualquer intersecção das áreas de ocorrência destes solos, com 

a APP do córrego Vargem da Benção e com suas nascentes marginais, propõe-se 

que seja mantida uma APP mínima de 50 metros em toda a margem direita (faixa 

marginal de norte) desta drenagem na área do empreendimento. 

As rochas que compõem o material parental dos solos também são adequadas 

para receber a carga de fundações de edificações mais elevadas, cujas fundações 

devem ser posicionadas em rochas frescas ou alteradas. Como a composição destas 

rochas é similar aos solos correspondentes não há preservação de matacões e blocos 

em profundidade, o que limita riscos de questões geotécnicas vinculadas a estas 

estruturas (comuns em granitos e gnaisses, por exemplo). 

Além das questões intrínsecas dos solos e das rochas na área de interesse do 

empreendimento, as questões de contorno consideradas extrínsecas, isto é, externas 

aos solos e rochas também são adequadas à ocupação urbana. A baixa declividade 

do terreno resulta em elevada estabilidade geotécnica, uma vez que não há riscos de 

ocorrência de deslizamentos de terras, queda de blocos ou solifluxão. A estabilidade 

geotécnica da região é elevada, mesmo considerando eventos críticos de chuvas, que 

podem superar 100 mm por dia. Neste caso, apenas se amplia o risco erosivo caso 

os sistemas de drenagem urbana não estejam funcionais. 

Ensaios de campo do tipo Standard Penetration Test - SPT (Apêndice A1) 

realizados na área mostram que o substrato é adequado para construção de 

edificações com fundações com máxima profundidade de 10 metros nas proximidades 

do vale do córrego Vargem da Benção. 

Ainda com o objetivo de se ampliar o conhecimento geotécnico dos solos da 

região, foi realizado um ensaio do tipo prismático ou em cova em Latossolo Vermelho-

Amarelo situado na área de Influência Direta. Neste ensaio se escava uma cova com 

formato cúbico com aresta de 30 cm. Os primeiros 5 cm são preenchidos com brita 

para evitar a floculação de argilas do solo. Em seguida uma régua é instalada em uma 

das paredes e após saturação da cova mede-se o tempo em segundos para que a 

água migre de 15 para 14 cm (Figura 15). O procedimento de medição deve ser 

repetido por cinco vezes em três covas adjacentes. 
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Figura 15 – Esquema do ensaio prismático e parâmetro envolvido. O coeficiente de infiltração é 
inferido a partir do tempo de infiltração e é dado em litro/m2.dia. 

 

Fonte: Adaptado de SILVA et al. (2018). 

 

Tabela 5 – Medidas no método prismático realizado em Latossolo Vermelho-Amarelo. t1, t2, t3, 
t4 e t5, medidas do tempo de duração do rebaixamento de 1 cm na coluna d’água (de 15 para 14 
cm). 

PRISMÁTICO 

Ponto 1a. Latossolo vermelho amarelo 

Cova 
𝒕𝟏 

(s) 

𝒕𝟐 

(s) 

𝒕𝟑 

(s) 

𝒕𝟒 

(s) 

𝒕𝟓 

(s) 

𝒕𝒎𝒆𝒅 

(s) 

𝑪𝒊 

(l/m2.dia) 

A 64 80 86 82 69 80 104 

B* 19 27 21 25 24 24 130 

C 61 59 49 56 54 56 113 

 

Na área a capacidade de infiltração deve ser considerada da ordem de 100 

litros por metro quadrado por dia (100L/m².dia), o que equivale ao valor obtido na cava 

com menor valor. 

 



  

 

 
  

57 

2.5.7. Clima 

De acordo com as descrições climatológicas do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), o Centro-Oeste, sofre influência tanto de sistemas tropicais 

das latitudes baixas, como de climas do tipo temperado das latitudes médias. Possui 

uma estação seca bem definida no inverno e estação chuvosa no verão (chuvas 

convectivas). Com relação às temperaturas, o sul da região no período de inverno é 

afetado pela penetração de massas de ar frio de altas latitudes sul, o que contribui 

para a predominância de baixas temperaturas nessa estação, provocando condições 

de tempo frias, principalmente no sul do estado de Goiás. 

Especialmente sobre a região Centro-Oeste, atua um sistema semiestacionário 

gerado a partir do forte aquecimento convectivo da atmosfera durante os meses de 

verão, que pode influir diretamente na precipitação e temperatura da região. Além 

disso, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, caracterizada por uma banda de 

nebulosidade e chuva semiestacionárias, é um dos principais fenômenos que 

influenciam o regime de chuvas durante os meses de maior atividade convectiva. 

A caracterização dos fenômenos meteorológicos e climáticos depende da 

obtenção de séries temporais que possibilitem a aplicação de ferramentas estatísticas. 

As condições climáticas do Estado de Goiás são bastante similares às do resto da 

região Centro-Oeste do Brasil. De acordo com a classificação de Köppen, o tipo 

climático predominante na região é o tropical úmido - AW que abrange a maior parte 

do estado e é caracterizado por uma estação chuvosa no verão e uma estação seca 

no inverno, com média de precipitação maior que 1100 mm de chuva por ano. 

A área sudoeste do Distrito Federal sofre forte influência da continentalidade 

da área em sua composição climática. O controle dos ventos é basicamente feito pela 

compartimentação hipsométrica da área em que ocorrem ventos mais fortes e 

constantes nas áreas altas, e menos importantes nas depressões. As temperaturas 

médias do ar apresentam a mesma inversão: mais altas nas áreas elevadas e mais 

reduzidas nas depressões. 
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Para as avaliações dos parâmetros climáticos na área de estudo serão 

aplicados dados da Estação Climatológica Brasília (DF) operada pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET). 

A estação automática Brasília está localizada na porção central do Distrito 

Federal com as seguintes coordenadas geográficas de referência: Latitude - 14,1331º 

e Longitude - 47,5231º W com altitude aproximada de 1260 metros. No caso da 

referida estação, os dados climáticos, conhecidos como normais climatológicas, 

utilizados no presente estudo se referem ao período entre 1960 e 1990 (INMET, 2021). 

A partir desses dados foi possível avaliar o regime climático anual da região 

por meio da análise do comportamento médio dos parâmetros: pressão atmosférica, 

precipitação total, evaporação total, temperatura do ar, umidade relativa, 

nebulosidade, insolação e balanço hídrico climatológico. 

2.5.7.1. Pressão Atmosférica 

No geral, a pressão atmosférica é um importante parâmetro no que se refere à 

caracterização dos sistemas migratórios de larga e mesoescalas. As variações 

temporais da pressão atmosférica se dão associadas a ciclos bem definidos. 

Sazonalmente, os valores são maiores no inverno do que no verão. No verão, o mais 

intenso aquecimento solar na superfície cria movimentos verticais ascendentes, com 

ou sem formação de nuvens, contrapondo-se ao peso do ar atmosférico e reduzindo 

a pressão atmosférica sobre a superfície. 

Para a região em estudo a variação mensal dos valores de pressão, em hPa, 

encontra-se apresentada na Figura 16. O valor médio anual verificado é de 887,3 hPa. 

Entre maio e setembro os valores médios mensais apresentam-se acima da média 

anual. Esse período caracteriza uma atmosfera mais estável e temperaturas amenas, 

enquanto no restante do ano predominam as condições de pressão baixa que, 

associadas às temperaturas mais altas, correspondem a condições de instabilidade. 
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Figura 16 – Variação média mensal da pressão (hPa) atmosférica na Estação Brasília em hPa. 

 

 

2.5.7.2. Precipitação e Evaporação 

A chuva e a evaporação são os principais parâmetros que constituem o balanço 

hídrico de uma região, através dos quais se podem obter algumas informações 

climatológicas importantes. A evaporação é um processo contínuo de perda de água 

das superfícies e da vegetação (evapotranspiração) para a atmosfera. A precipitação 

possui um regime irregular e pode ser decorrente de diferentes fenômenos 

meteorológicos, os quais irão determinar sua intensidade e duração. 

No âmbito da poluição atmosférica, a evaporação atua diretamente sobre os 

índices de umidade do ar, ou seja, a quantidade de água presente na atmosfera local 

acaba influenciando as reações químicas de alguns poluentes. Por outro lado, a 

precipitação possui a função de remover os poluentes presentes no ar 

proporcionalmente à frequência e intensidade das chuvas. 

As chuvas na região se concentram no período do verão, tendo origem nos 

processos convectivos que ocorrem na região devido ao intenso aquecimento no 

período entre novembro e fevereiro. 

Para a região, de acordo com os dados climatológicos do INMET, como pode 

ser observado na Figura 17, as médias pluviométricas mensais atingem mais de 200 

mm nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março e ficam abaixo de 
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50 mm de maio a setembro, meses nos quais a evaporação supera a precipitação, 

caracterizando um período bastante seco. Nesta época são constantes as queimadas 

naturais e provocadas, por toda a região. 

Figura 17 – Variação média mensal da precipitação (mm) e da evaporação (mm) para a Estação 
Brasília (1960 a 1990). 

 

 

Os eventos de precipitação anômalos, que podem superar 100 mm por dia são 

particularmente importantes na avaliação de aspectos ambientais quanto ao risco 

erosivo, pois este tipo de chuva torrencial é responsável pelo desenvolvimento e 

ampliação de processos erosivos lineares. 

2.5.7.3. Temperatura do Ar 

De um modo geral, a temperatura do ar reflete os resultados do impacto da 

radiação solar sobre o sistema solo-superfície-atmosfera combinados com aspectos 

astronômicos e dinâmicos de micro, meso e larga escalas. 

A distribuição mensal das temperaturas médias apresenta pequena margem 

de variação, considerando-se a área em estudo. A análise do comportamento mensal 

das temperaturas médias ao longo do ano permite a identificação das variações 

sazonais. Verifica-se que a média anual de temperatura flutua em torno de 21° C. As 

maiores temperatura são registradas entre os meses de setembro e março. O mês de 
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junho registra os menores valores médios de temperatura. A temperatura média 

mensal neste mês situa-se em torno de 19,1° C. 

2.5.7.4. Umidade Relativa do Ar 

A Figura 18 representa a umidade relativa média mensal para a região. O 

gráfico mostra um comportamento muito bem definido deste parâmetro, onde maiores 

percentuais são encontrados no primeiro semestre do ano e valores abaixo da média 

anual são obtidos de julho à setembro. Mesmo a análise da precipitação e evaporação 

demonstrando que todo o inverno seria a estação seca, a umidade só decai 

drasticamente em julho. Nessa época do ano, os baixíssimos índices de umidade do 

ar ocasionam a formação de névoa seca na região. Este fator também contribui para 

as constantes queimadas observadas na região. 

Figura 18 – Variação média mensal da umidade relativa (%) na Estação Brasília (1960 a 1990). 

 

 

2.5.7.5. Insolação e Nebulosidade 

O número de horas de brilho solar (insolação) em cada mês do ano é função 

não somente da nebulosidade existente, mas também da duração dos dias (mais 

longos no verão e mais curtos no inverno). 

A nebulosidade possui uma relação quase que inversa com a insolação. O 

aumento da nebulosidade faz com que haja uma diminuição da insolação, pois as 
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nuvens bloqueiam ou refletem parte da radiação solar que chega na atmosfera. 

Ambos os parâmetros refletem as condições sinóticas locais. 

A relação inversa entre nebulosidade e insolação pode ser sutilmente 

observada no gráfico da Figura 19 que contêm os dados desses parâmetros 

considerados para a região em estudo. Observa-se que no verão, mesmo com o total 

de horas diárias de luz solar superior ao período de inverno, encontra-se um número 

de horas efetivas de insolação menor, devido a grande quantidade de nuvens nessa 

época do ano. No inverno, a situação é justamente o oposto: pouca nebulosidade e 

muita insolação. 

Figura 19 – Variação média mensal da insolação (horas) e da nebulosidade (décimos de céu 
encoberto) na Estação Brasília 

 

 

2.5.7.6. Balanço Hídrico 

O balanço hídrico climatológico é uma contabilidade de entradas e saídas de 

água no solo, que informa o ganho, a perda e o armazenamento de água. Seu cálculo, 

utilizando a metodologia de Penman Montheith consiste na determinação dos 

excedentes e déficits de água no solo, a partir das informações de precipitação e 

temperatura. O balanço hídrico, para o período de 1961-1990, para os dados da 

estação climatológica de Brasília é apresentado na Figura 20. O gráfico mostra 
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conformidade com as características climáticas da região, com o verão sendo 

considerado o período de superávit hídrico e o inverno o período de déficit. 

Figura 20 – Balanço Hídrico (1961-1990) registrado pela Estação de Brasília.  

 

Fonte: INMET (2018). 

 

A Tabela 6 mostra os dados calculados pelo método de Thornthwaite, onde os 

resultados concordam com o balanço obtido pelo método de Penman Montheith, com 

superávit hídrico desde o início de novembro até meados do mês de abril e com déficit 

de maio até outubro. 

Tabela 6 – Componentes do cálculo do balanço hídrico para a estação do INMET. 

MÊS 
Temp. 

(°C) 

Precip. 

(mm) 

EVP 
(mm) 

Precip. 
EVP 

(mm) 

Arm. 

(mm) 

Variação 
de 

Arm.(mm) 

EVR 

(mm) 

Superávit 
(mm) 

Déficit 
(mm) 

Jan. 21.6 241 93 148 100 0 93 148 0 

Fev. 21.8 215 84 131 100 0 84 131 0 

Mar. 22.0 189 92 97 100 0 92 97 0 

Abr. 21.4 124 80 44 100 0 80 44 0 

Mai. 20.2 39 70 -31 74 -26 65 0 5 

Jun. 19.1 9 58 -49 45 -29 38 0 20 

Jul. 19.1 12 61 -49 27 -18 30 0 31 
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MÊS 
Temp. 

(°C) 

Precip. 

(mm) 

EVP 
(mm) 

Precip. 
EVP 

(mm) 

Arm. 

(mm) 

Variação 
de 

Arm.(mm) 

EVR 

(mm) 

Superávit 
(mm) 

Déficit 
(mm) 

Ago. 21.2 13 80 -67 14 -13 26 0 54 

Set. 22.5 52 92 -40 9 -5 57 0 35 

Out. 22.1 172 94 78 87 78 94 0 0 

Nov. 21.7 238 90 148 100 13 90 135 0 

Dez. 21.5 249 93 156 100 0 93 156 0 

ANO 21.2 1552 987 565 856 0 842 710 145 

 

 

2.5.7.7. Regime dos Ventos 

Finalmente, os dados de direção e velocidade dos ventos no Distrito Federal 

apresentam uma significante sazonalidade que varia de acordo com a época do ano 

(Figura 21). Entre os meses de junho a outubro, as velocidades médias atingem 

valores superiores a 11 km/h, sendo que em agosto os valores medidos atingem até 

14 km/h. Por outro lado, entre os meses de outubro a junho, a velocidade média é 

reduzida e março, mês de menor incidência, possui média de 9 km/h. 

Figura 21 – Gráfico mostrando a tendência temporal de velocidade dos ventos no Distrito 
Federal. 

 

Fonte: WEATHERSPARQUE, 2022 
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Da mesma forma que as velocidades, as direções também mudam conforme a 

época do ano. Durante a maior parte do tempo anual, que seria de janeiro a novembro, 

a tendencia geral é de que os ventos sejam provenientes da direção leste, quanto 

apenas de novembro a janeiro, eles são correspondentes a direção norte, como 

mostra a Figura 22. 

Figura 22 – Gráfico mostrando a tendência temporal da direção dos ventos no DF. 

 

Fonte: dehttps://pt.weathersParque.com/y/30238/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Bras%C3%ADlia-
Brasil-durante-o-ano. 

 

2.5.8. Recursos Hídricos 

2.5.8.1. Usos da água no Córrego Vargem da Benção 

Segundo o Mapa Hidrográfico do Distrito Federal, publicado em 2016, os 

cursos d’água classificados como da Classe 2, como é o caso de grande parte do 

Córrego Vargem da Benção, inclusive na porção de seu curso que banha o 

empreendimento, são passíveis de diversas utilizações, como: abastecimento 

humano após tratamento convencional, irrigação e práticas de lazer. A partir das 

observações de campo, nota-se que existem antigas captações, inclusive com a 

presença de estruturas de bombeamento e canaletas de escoamento, desativadas há 

bastante tempo. 

Em consulta aos dados de outorga do Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas do Sistema Geológico do Brasil – SIAGAS/SGB, nota-se que existe, ao 
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longo do córrego, uma série de lançamentos pluviais, um único lançamento de 

efluente (relativo à Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Recanto das Emas), um 

ponto de captação superficial para caminhões-pipa e outros direitos de uso 

superficiais para irrigação, conforme o mapa da Figura 23.  

Figura 23 – Mapa mostrando os principais pontos e tipos de uso de água no Córrego Vargem da 
Benção. 

 

Fonte: Base de dados do SIAGAS 

 

As captações superficiais outorgadas encontram-se fora dos limites de 

influência direta do empreendimento e possuem como finalidade principal a irrigação. 

No entanto, na área vizinha ao empreendimento e na margem esquerda do Córrego 

Vargem da Benção, foram relatadas pequenas captações superficiais, para consumo 

humano, realizadas por barracos de madeira e alvenaria em estado de invasão. 

Em termos de vazões atuais e futuras, com relação ao abastecimento 

doméstico e/ou industrial, diluição de esgoto e/ou utilização dessas águas na geração 

de energia, irrigação, pesca, recreação, dentre outros, observa-se que as tendências 

serão dependentes do projeto e da forma de urbanização.  
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No entanto, observando a variação das vazões a partir dos dados de 

monitoramento da Estação Fluviométrica Vargem da Benção (COD.60.443.960), nota-

se que as vazões do córrego receptor aumentaram exponencialmente a partir da 

consolidação das áreas urbanas adjacentes em meados dos anos 2000. Em adição, 

a partir de 2009 os picos de vazão sofreram drástico aumento em razão do 

estabelecimento da infraestrutura de drenagem pluvial das urbanizações. 

Dessa forma, tendo em vista que a carga de lançamentos feitos no Córrego 

Vargem da Benção é derivada tanto da Região Administrativa de Samambaia quanto 

da Região Administrativa do Recanto das Emas e da Região Administrativa do Riacho 

Fundo, o montante que será adicionado pelo empreendimento não acarretará grandes 

influências no regime dinâmico do córrego receptor, já bastante alterado, 

especialmente na última década. 

O esgotamento não terá influência no corpo receptor, sendo que o mesmo 

deverá ser coletado, direcionado para um sistema de elevatória e encaminhado para 

tratamento na ETE Recanto das Emas, que é a área de destinação mais próxima para 

tal finalidade. Em decorrência da maior demanda, serão necessárias adequações de 

capacidade da ETE que, felizmente, ainda possui área de expansão para atender aos 

parcelamentos de solo previstos para a região. 

Como a área em estudo está situada na cabeceira do córrego Vargem da 

Benção e, portanto, com vazões relativamente pequenas, não há vocação para usos 

múltiplos, incluindo industrial, captação para abastecimento, geração hidrelétrica, 

irrigação ou pesca. Isso não significa que a água produzida nesta porção da bacia não 

possa contribuir com outros usos à jusante, como é o caso deste córrego que é 

afluente do Ribeirão Alagado, tributário do Rio Descoberto, que deságua no 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Corumbá 3.  

O córrego Vargem da Benção, nas proximidades da área de Influência Direta, 

é efetivamente usado para recepção de águas pluviais (a partir de estruturas 

tecnicamente adequadas) e diluição de efluente doméstico (após tratamento). 
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2.5.8.2. Caracterização qualitativa da água no Córrego Vargem da Benção 

Conforme descrito nos tópicos introdutórios, a rede de drenagem que recorta a 

borda Sul do empreendimento é o Córrego Vargem da Benção. Segundo as 

informações da Nota Técnica nº 2 de 2014, esse córrego foi incluso na proposta de 

enquadramento apresentada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

Dessa forma, com base nos dados de análises químicas, as águas foram 

caracterizadas como Classe 2, do ponto de nascente até à ETE Recanto das Emas e 

como Classe 4, a partir da ETE até à confluência com o Córrego Capoeira Grande.  

No entanto, a fim de se aumentar o conhecimento e gerar novos dados para 

facilitar o monitoramento da evolução ambiental da área, foram realizadas 6 análises, 

sendo 3 de água superficial e 3 de água subterrânea, conforme o mapa da Figura 24. 

As amostras de água superficial foram retiradas do corpo hídrico em três 

posições distintas nomeadas: Nascente, Montante e Jusante. Da mesma forma, as 

análises de água subterrânea foram retiradas de poços rasos de monitoramento com 

o auxílio de bailer. A metodologia de análise seguiu a rotina do Laboratório Tommasi 

e os resultados foram sintetizados segundo a Tabela 7 (Apêndice A1). 

A partir dos dados analisados, nota-se que no geral os parâmetros se 

enquadram na Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, exceto uma das 

amostras que não atende aos artigos 14º e 15º, por causa do pH ligeiramente ácido. 

Por fim, em termos de autodepuração, a análise foi prejudicada tendo em vista a 

proximidade dos valores dos parâmetros e também ao fato de que são ausentes, ou 

extremamente locais, os pontos de contaminação por efluentes. 
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Figura 24 – Localização dos pontos de amostragem de água superficial (estrelas verdes) e água 
subterrânea (alvos alaranjados). 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 



  

 

 
70 

Tabela 7 – Resultados das análises de água superficial e subterrânea, nos períodos de chuva e de seca 

AMOSTRA 
(período de 

chuva) 
pH 

Cor 

(mgPt/L) 

Turbidez 

(UNT) 

DQO 

(mg/L) 

OD 

(mg/L) 

DBO 

(mg/L) 

Nitrogênio 
Amoniacal 

(mg/L) 

Nitrito 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

Coliformes Totais 

(NMP/100mL) 

Escherichia coli 

(NMP/100mL) 

SPT - 01 5,47 4,00 0,43 <3,00 - <3,00 - <0,002 0,75 - - 

SPT - 02 6,95 45,00 6,54 55,00 - 25,12 - 0,034 1,31 - - 

SPT - 03 6,04 7.280,00 4.000,00 248,00 - 42,51 - 0,025 1,12 - - 

Jusante 7,19 18,00 1,5 - 7,8 <3,00 <0,015 <0,002 <0,2 78,00 20,00 

Montante 7,08 22,00 1,84 - 8,0 <3,00 <0,015 <0,002 <0,2 940,00 20,00 

Nascente 5,48 14,00 1,32 - 8,0 <3,00 0,100 <0,002 <0,2 460,0 170,00 

AMOSTRA 
(período de 

seca) 
pH 

Cor 

(mgPt/L) 

Turbidez 

(UNT) 

DQO 

(mg/L) 

OD 

(mg/L) 

DBO 

(mg/L) 

Nitrogênio 
Amoniacal 

(mg/L) 

Nitrito 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

Coliformes Totais 

(NMP/100mL) 

Escherichia coli 

(NMP/100mL) 

SPT - 01 5,61 2.320,00 270,00 25,00 8,26 12,33 - 0,013 <0,20 - - 

SPT - 02 6,60 85,00 21,50 7,00 8,63 <3,00 - 0,014 <0,20 - - 

SPT - 03 5,80 12,00 2,06 4,00 8,53 <3,00 - 0,011 <0,20 - - 

Jusante 7,46 30,00 3,67 - 9,72 <3,00 0,700 0,026 <0,20 9.200,00 1.100,00 

Montante 7,38 33,00 3,53 - 9,32 <3,00 0,400 0,014 <0,20 1.700,00 330,00 

Nascente 5,90 29,00 5,85 - 9,51 <3,00 0,200 0,013 <0,20 3.500,00 790,00 
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2.5.8.3. Caracterização quantitativa da água no Córrego Vargem da Ben-

ção 

Este item objetiva à análise quantitativa do Córrego Vargem da Benção, que é 

o curso d’água que recebe a drenagem pluvial da área de interesse ao 

empreendimento Reserva do Parque, além de ser o potencial curso d’água que 

atualmente recebe os efluentes tratados da ETE do Recanto das Emas, que receberá 

e tratará o esgoto gerado pelo empreendimento.  

Os dados utilizados representam a série de medições na Estação Fluviométrica 

Vargem da Benção (COD.60.443.960), situada nas coordenadas UTM 

807.610/8.236.783 zona 22S, operada pela Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal - CAESB. 

A Figura 25 mostra as variações das vazões no ponto de medição de 1998 até 

abril de 2022. Esta figura mostra de forma clara que o comportamento das vazões 

apresentou uma mudança drástica a partir do ano de 2009. Este comportamento é 

diretamente vinculado ao histórico de ocupação da área da bacia que drena em 

direção ao curso do córrego Vargem da Benção. 

Desde o início de geração da série histórica dos dados, as áreas urbanas das 

cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo e Samambaia experimentaram sua 

expansão e incorporação de equipamentos públicos de drenagem urbana, além de 

pavimentação de ruas e urbanização de praças e áreas públicas. Com a expansão 

urbana, há ampliação das áreas impermeabilizadas e aumento do excedente do 

escoamento pluvial. 

Antes de dezembro de 2009 as vazões máximas no ponto de medição 

alcançavam os valores máximos 2,5 m3/s de forma esporádica, sempre associada a 

eventos de precipitação anômalos. Após dezembro de 2009 os picos de vazões 

anômalos acima de 10 m3/s se tornaram recorrentes, com pelo menos 12 vezes de 

medições. Mesmo as descargas superiores a 2,5 m3/h se tornam mais comuns, 

causando distúrbios mais críticos principalmente a partir do ano de 2018. 
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Figura 25 – Gráfico mostrando a série temporal dos valores de vazão do Córrego Vargem da 
Benção. 

 

Fonte: Dados brutos fornecidos pela Companhia de saneamento Ambiental de Brasília – CAESB. 

 

Este quadro é esperado em áreas intensamente urbanizadas, pois há mudança 

significativa do ciclo hidrológico local, com aumento da interceptação artificial, 

diminuição da infiltração e recarga e aumento do escoamento superficial. 

Em decorrência da supressão da vegetação natural e aumento do escoamento 

superficial, há a recorrência de enchentes e inundações no leito do córrego Vargem 

da Benção. As entradas anômalas apresentam vazões críticas que mesmo com a 

instalação de sistemas de dissipação de energia, houve erosão do leito natural do 

curso d’água. 

Na Área de Influência Direta e no limite da Área Diretamente Afetada existem 

dois lançamentos de águas de drenagem pluvial, um oriundo da cidade de Recanto 

das Emas e outro (à jusante) que recebe águas da drenagem urbana de Samambaia. 

Nestes casos, há sistemas de dissipação, compostos por enrocamento com grandes 

blocos e rocha e por barramento de concreto. Contudo, essas estruturas não têm sido 

suficientes para reter as modificações já existentes, além do impacto de erosão de 

leito observado ao longo de todo alto curso do vale deste córrego. 
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A erosão do leito foi estimada em 1,8 metros, sendo que atualmente está em 

equilíbrio, pois a erosão alcançou o saprólito que é naturalmente mais resistente ao 

processo de transporte de massa. 

Além da degradação biológica (APP e biota aquática), a erosão também 

causou o rebaixamento do nível freático nas áreas marginais ao próprio córrego, o 

que causou a drenança da água que anteriormente era mantida em elevada cota. Este 

processo causou o ressecamento dos organossolos e gleissolos que no ambiente 

natural ocorrem em áreas permanentemente encharcadas. 

Além das vazões máximas decorrentes da ocupação urbana já instalada, há 

mudança nas vazões mínimas que de forma geral experimentam uma redução após 

os processos de urbanização, contudo essa diminuição se reflete de forma mais lenta. 

De qualquer modo as diferentes modalidades de vazões mínimas apresentam 

os seguintes valores: Q90 de 0,27 m3/h; Q7,10 de 0,29 m3/h e QMLT de 1,66 m3/h, sendo 

que Q90, Q7,10 e QMLT representam, respectivamente a vazão com permanência de 

90% do tempo; a vazão mínima medida sete dias consecutivos com recorrência de 

dez anos e vazão mínima de longo termo. 

Estima-se que as vazões na modalidade de mínimas deverão ser ainda mais 

reduzidas com o tempo, pois, o rebaixamento do nível freático nas áreas urbanas (em 

decorrência da impermeabilização) causa a diminuição da descarga no exutório 

natural. Em situações extremas há a interrupção da vazão com secamento periódico 

do fluxo da água nos períodos críticos de seca ou de recessão de chuvas. 

2.5.9. Ruído 

O laudo técnico da avaliação do ruído em áreas habitadas, visando ao conforto 

acústico, teve por objetivo identificar e avaliar as condições do nível de pressão 

sonora - NPS encontrada nas vizinhanças do empreendimento, antes de sua 

instalação.  

Desta forma, com os resultados do presente laudo será possível confrontar os 

valores de Limites de Níveis de Pressão Sonora - RLAeq encontrados com os 
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recomendados pela legislação e normas vigentes. As metodologias empregadas na 

amostragem dos valores do NPS e na elaboração do laudo técnico são amparadas 

pelas NBR-10.151 e NBR-10.152. 

2.5.9.1. Referência Normativa 

O laudo técnico está fundamentado na legislação brasileira atual, sendo as 

comparações e conclusões baseadas nos seguintes documentos legais: 

• Constituição Federal – Art. 225; 

• Lei Distrital no 4.092, de 30 de janeiro de 2008; 

• Decreto Distrital no 33.868, de 30 de 28 de dezembro de 2012; 

• Resolução Conama No 001, de 08 de março de 1990; 

• Resolução Conama No 002, de 08 de março de 1990; 

• Norma Brasileira (NBR) 10.151 – Acústica – Avaliação do Ruído em 

Áreas Habitadas, visando o conforto da Comunidade – Procedimento, 

de 31 de março de 2020 (versão corrigida); 

• Norma Brasileira (NBR) 10.152 – Acústica – Níveis de Pressão Sonora 

em Ambientes Internos e Edificações; 

• Norma Brasileira (NBR) 16.313 – Acústica – Terminologia. 

 

Há referência sobre o conforto acústico na Lei Distrital 4.092, de 30/01/2008 e 

na Norma Regulamentadora - 17 (NR-17) – Ergonomia. Ambas as legislações 

remetem aos valores das NBR-10.151 e NBR 10.152 – Acústica - Níveis de Ruído 

para Conforto Acústico. 

A NBR – 10.151 apresenta critérios de avaliação do ruído para áreas habitadas, 

inclusive com os horários Diurno e Noturno. O horário noturno acompanha a “Lei do 

Silêncio” das 22h até às 07h. 

Já a Lei no 4.092, de 20/01/2008 (“Lei do Silêncio”) do Distrito Federal é superior 

hierarquicamente e define, no item XV do Art 3º, que se deve observar e respeitar os 

limites de tolerância estabelecidos na NBR 10.151 das 22h até às 07h.  
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Portanto, neste laudo estão contidos os resultados obtidos por meio da 

utilização dos parâmetros da Lei no 4.092/2008, aliados ao previsto na NBR 10.151 - 

em sua versão mais atual. 

Tabela 8 – Limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas e de 
período 

TIPOS DE ÁREAS HABITADAS 
RLAeq (dB) 

Diurno 

RLAeq (dB) 
Noturno 

Área de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de    escolas 50 45 

Área mista predominantemente residencial 55 50 

Área mista com predominância de atividade comerciais e/ou administrativa 60 55 

Área mista com predominância de atividade culturais, lazer e turismo 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: Lei no 4.092, de 20/01/2008 e Tabela 3 da NBR 10.151 (2020) 

 

2.5.9.2. Definições 

O som é constituído por ondas mecânicas que se propagam em linha reta, 

sendo passíveis de reflexão, desvio ou atenuação. As ondas mecânicas atingem 

nosso ouvido e se convertem em impulsos elétricos que são entendidos pelo nosso 

cérebro como som. O som é quantificado pela mudança da pressão que as ondas 

sonoras produzem ao se deslocar e por isso, quanto maior a distância entre a 

fonte e o ouvinte, maior será a perda da potência do som, devido a resistência do 

próprio ar. Portanto, o nível da pressão sonora, ou NPS, é a medida da potência do 

som, ou também chamado de ruído. 

A escala em decibéis (dB) é a escala que torna mais compreensível a 

conversão do nível de pressão sonora, por exemplo, em pascal. A relação é de cada 

aumento de 1dB (um decibel), há um incremento em dez vezes no nível da pressão 

sonora, pois está na escala logarítmica, base dez (Log n=10). 
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Para melhor compreensão deste laudo técnico de avaliação de ruído faz-se 

necessário conhecer termos e terminologias usualmente utilizadas, contidas nos 

normativos e demais instrumentos.  

• Curva de Atenuação ponderado em A: curva A é a que mais representa 

o ouvido humano para sons intermitente ou contínuos; 

• Espectro de Frequência: O som é uma combinação de vários tons 

(frequências) e o espectro de frequência é seleção de uma faixa. Neste 

trabalho foi mensurado de 31,5 (trinta e um vírgula cinco) a 8.000 (oito 

mil) Hertz; 

• GPS: sistema de posicionamento global (Global Positioning System) em 

inglês; 

• LAeq,T: nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A 

e integrado em um intervalo de tempo T; 

• LAFmax: nível máximo de pressão sonora ponderada em A e em F; 

• NC: curva de avaliação do ruído, equivalente a noise curve, em inglês; 

• Nível de Pressão Sonora: dez vezes o logaritmo da base 10 da razão 

entre a o valor médio quadrático da pressão sonora e o quadrado da 

pressão sonora da referência de 20µPa (vinte micro Pascal); 

• Ponto de Medição: local onde o microfone de medição é posicionado; 

• RLAeq: Limites de Níveis de Pressão Sonora; 

• Som Contínuo: som presente durante todo o período de observação e 

que não é um som intermitente nem um som impulsivo; 

• Som Impulsivo: som caracterizado por impulsos de pressão sonora de 

duração inferior a 1s; 

• Som Industrial: som existente em uma dada situação proveniente de 

atividades industriais 

• Som Intermitente: som que ocorre apenas em certos intervalos de 

tempo, regulares ou não, em que a duração de cada um é superior a 1s; 

• Som Intrusivo: interferência sonora alheia ao objeto da medição; 

• Sonômetro: medido integrador de nível sonoro ou sistema de medição 

de nível de pressão sonora. 
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2.5.9.3. Técnica, Leitura e Metodologia 

2.5.9.3.1. Técnica 

A técnica usada para a detecção do ruído em áreas habitadas para conforto 

acústico foi de medição por meio de sonômetro. Foi usado um integrador de área em 

tempo real, através do valor médio quadrático para uma exposição com período de 

amostragem interna de 5 (cinco) minutos, onde é apresentado: LAeq,T. 

O medidor de pressão sonora utilizado possui filtro de bandas de oitava e terças 

com espectro de frequência de 31,5Hz a 8.000Hz, além do integrador de área para 

o cálculo do LAeq,T. O aparelho utilizado atende às normas IEC 60.651 para tipo 0, 

1 ou 2 e recurso de ponderação equivalente IEC 60804:1985, sendo categoria Tipo 2 

Classe 2 com ponderação. O equipamento possui laudo de calibração inferior a 2 anos 

e atende às especificações IEC 60942 para classe 2 ou melhor, sendo classe 1, 

categoria Tipo 2.  

2.5.9.3.2. Leitura 

As medições foram realizadas em seis pontos predefinidos, conforme 

apresentado na Tabela 10 .O aparelho foi posicionado a 1,2m de altura em relação 

ao solo e mais de 2m (dois metros) de afastamento de paredes, muros ou qualquer 

superfície que pudesse refletir o ruído. O microfone do sonômetro foi mantido 

direcionado para as fontes geradoras. O tempo de medição foi definido de modo a 

caracterizar as atividades do objeto de medição, abrangendo as variações sonoras 

durante o seu funcionamento, ou operação, no ambiente avaliado. A leitura foi dada 

em Nível de Pressão Sonora Equivalente (LAeq,T). 

2.5.9.3.3. Metodologia 

O método usado para a determinação do nível de pressão sonora equivalente 

foi o de medição com aparelho operando na curva de atenuação ponderado em A, 

também conhecido como dB(A) e o circuito de resposta lenta (Slow), conforme define 

a NBR-10.151. O aparelho utilizado foi calibrado, conforme o laudo de calibração 

(ANEXO B) e foi utilizado um calibrador acústico, também aferido e calibrado (ANEXO 

B), para garantir a confiabilidade dos valores, antes e depois das medições do ruído. 



  

 

 
78 

Observou-se atentamente para a variação máxima ou mínima, que não poderia 

exceder 0,5dB, pois, caso isso acontecesse inviabilizaria as medições. Antes de se 

iniciarem as medições o sonômetro foi aferido em 94Hz e 114Hz. Ao final da medição 

ou no máximo a cada uma hora de trabalho, o sonômetro foi novamente aferido e caso 

seja necessário ajuste acima ou abaixo de 0,5dB, todas as medições são descartadas. 

Durante o trabalho de medição dos pontos de ruído não ocorreram chuvas, 

trovões, rajadas de vento, fogos de artifícios, passagem baixa de aviões, entre outros. 

O som intrusivo foi apenas o gerado pelos veículos leves e pesados presentes nas 

vias que circundam a área onde o empreendimento será instalado. 

2.5.9.3.4. Método Simplificado e Método Detalhado  

Devido ao fato deste laudo ter a finalidade de apresentar um estudo prévio do 

ruído do local avaliado, portanto sem o uso dos métodos apresentados pela NBR 

10.151/2020 (pois se trata de levantamento prévio de ruido sem comparação com 

fontes externas), recomenda-se que, futuramente, em função da análise para ruídos 

externos e das caraterizações, seja definido por qual método a avaliação será feita: 

pelo método simplificado ou pelo detalhado.  

Desta forma, para conhecimento prévio - se o local tem ou não som impulsivo ou 

som tonal – recomenda-se a observação da Tabela 9. 

Tabela 9 – Resumo do Método 

 MÉTODO SIMPLIFICADO MÉTODO DETALHADO 

SOM IMPULSIVO LAFmax – LAeq,T < 6dB LAFmax – Laeq,T > 6dB 

Som Tonal 25 a 125Hz <15dB >15dB 

Som Tonal 160 a 400Hz <08dB >08dB 

Som Tonal 500 a 10000Hz <05dB >05dB 

LAeq,T > RLAeq 
Determina Lesp 

e compara com RLAeq 

Determina LR 

e compara com RLAeq 

Fonte: Item 9.5 da NBR 10.151 (2020) 
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Desta maneira, o profissional legalmente habilitado deverá realizar o 

levantamento ambiental e determinar qual método será empregado, ou seja, o 

simplificado e/ou específico. O primeiro parâmetro será a diferença entre o Nível de 

Pressão Sonora Máximo e Nível de Pressão Sonora Equivalente, onde a fronteira é 

seis decibéis, e este parâmetro será analisado como som impulsivo. 

Depois, será avaliada a diferença entre as frequências por faixa de controle, 

onde há valores predeterminados. Além disso, o profissional avaliará o ambiente 

quanto à possibilidade de haver sons contínuos e intermitentes, bem como sons 

específicos, e caracterizar o som impulsivo e som tonal. 

Por meio do Método Simplificado, quando o nível de pressão sonora equivalente 

ponderado em A – LAeq for superior ao limite de níveis de pressão sonora – RLAeq, 

utiliza-se o cálculo do nível corrigido – LR, sendo realizada a seguinte equação, a 

saber: 

LR = LAeq + KI + KT (1) 

Onde: 

LAeq: nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderado em A; 

KI: é igual a cinco (5) se for caracterizado som impulsivo; e 

KT: é igual a cinco (5) se for caracterizado som tonal. 

Equipamentos de Medição 

A avaliação do nível de pressão sonora para o conforto acústico foi realizada 

com auxílio dos seguintes aparelhos: 

• Medidor de Pressão Sonora (Sonômetro) 

o Fabricante: ACOEM Marca: 01dB 

o Modelo: Fusion – Número de série: 12.814 

o Faixa de Trabalho: 30 a 130dB - Precisão: +- 1,5dB (ref. 94dB a 

1kHz) 

• Calibrador Acústico 

o Fabricante: ACOEM Marca: 01dB 
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o Modelo: Call 31 - Número de série: 93.714 

o Faixa de Trabalho: 94dB e 114dB - Precisão: 0,4dB (20ºC – 

760mmhg) 

Fundamentação Teórica 

2.5.9.4. Localização das Medições 

O local avaliado não tem infraestruturas, pois o empreendimento ainda será 

instalado. As avaliações realizadas fazem parte de estudos ambientais e servirão de 

base para comparação do ruído produzido pelo empreendimento quando estiver em 

funcionamento. O ruído amostrado foi o de fundo, ou seja, nos pontos avaliados não 

tem uma fonte específica de ruído. O futuro empreendimento faz divisa com a Rodovia 

BR-060 e a DF-251, sendo estas as principais contribuintes de ruído no local.  

Os pontos de avaliação foram distribuídos de tal forma que 3 foram localizados 

próximos às rodovias e 3, na região mais central da poligonal do futuro 

empreendimento. 

Figura 26 – Pontos de verificação dos níveis de ruído. 

 

Fonte: CADMO, 2022 
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2.5.9.5. Resultados 

Conforme esclarecido anteriormente, este laudo tem a finalidade de apresentar 

um estudo prévio do ruído do local avaliado. Portanto, por se tratar de obtenção de 

níveis para futura avaliação comparativa, apenas apresentamos os resultados obtidos. 

PONTO DE MEDIÇÃO COORDENADA DE GPS AMBIENTE LOCAL/CÔMODO 

P1 15° 53' 25,270"S 48° 4' 16,560"W - Ponto 1 Externo Campo aberto 

Fotos da medição 

 

Histórico dos resultados 
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Espectro em frequência dos resultados sons totais 

 

 

 

 

Observações:  Medição do som residual, não apresentando sons impulsivos ou tonais. 

Fonte sonoras presentes: carros, pássaros, etc. 
  

 

PONTO DE MEDIÇÃO COORDENADA DE GPS AMBIENTE LOCAL/CÔMODO 

P2 15° 53' 39,711"S 48° 4' 12,286" W - ponto 2 Externo Campo aberto 

Fotos da medição 
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Arquivo 20220604_101058_101601_1.CMG

Início 04/06/2022 10:10:58

Fim 04/06/2022 10:16:01

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmax Desvio padrão L90 L10

BLG Leq A dB 55,8 51,2 61,6 1,8 53,1 57,6
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Histórico dos resultados 

 

Espectro em frequência dos resultados sons totais 

 

 

 

 

Observações:  Medição do som residual, não apresentando sons impulsivos ou tonais. 

Fonte sonoras presentes: carros, pássaros, etc. 
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Arquivo 20220604_102215_102718_1.CMG

Início 04/06/2022 10:22:15

Fim 04/06/2022 10:27:18

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmax Desvio padrão L90 L50 L10

BLG Leq A dB 42,7 40,5 45,8 0,7 41,7 42,4 43,6
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PONTO DE MEDIÇÃO COORDENADA DE GPS AMBIENTE LOCAL/CÔMODO 

P3 15° 53' 30,144"S 48° 4' 4,430"W - Ponto 3 Externo Campo aberto 

Fotos da medição 

 
 

Histórico dos resultados 

 
 

Espectro em frequência dos resultados sons totais 
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Fonte sonoras presentes: carros, pássaros, etc. 
  

 

PONTO DE MEDIÇÃO COORDENADA DE GPS AMBIENTE LOCAL/CÔMODO 

P4 15° 53' 20,163"S 48° 3' 52,415"W - Ponto 4 Externo Campo aberto 

Fotos da medição 

 

 

 

Histórico dos resultados 

 

Espectro em frequência dos resultados sons totais 

Arquivo 20220604_105827_110330_1.CMG

Início 04/06/2022 10:58:27

Fim 04/06/2022 11:03:30

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmax Desvio padrão L90 L50 L10

BLG Leq A dB 48,2 43,1 59,6 2,9 43,9 45,6 51,1

BLG    Leq 1s  A dB dBsáb 04/06/2022 11h14m00 62.6 sáb 04/06/2022 11h19m02 63.7
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Fonte sonoras presentes: carros, pássaros, etc. 
  

 

PONTO DE MEDIÇÃO COORDENADA DE GPS AMBIENTE LOCAL/CÔMODO 

P5 15° 53' 37,809"S 48° 3' 49,538"W - Ponto 5 Externo Campo aberto 

Fotos da medição 
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Arquivo 20220604_111400_111903_1.CMG

Início 04/06/2022 11:14:00

Fim 04/06/2022 11:19:03

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

BLG Leq A dB 60,6 55,2 66,6 57,2 59,6 63,0
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Histórico dos resultados 

 
 

Espectro em frequência dos resultados sons totais 

 
 

 
 

Fonte sonoras presentes: carros, pássaros, etc. 
  

 

 

 

 

 

BLG    Leq 1s  A dB dBsáb 04/06/2022 11h44m32 52.5 sáb 04/06/2022 11h49m33 49.3
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Arquivo 20220604_114432_114934_1.CMG

Início 04/06/2022 11:44:32

Fim 04/06/2022 11:49:34

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmax Desvio padrão L90 L50 L10

BLG Leq A dB 51,9 47,4 57,2 1,9 48,4 51,5 53,5
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PONTO DE MEDIÇÃO COORDENADA DE GPS AMBIENTE LOCAL/CÔMODO 

P6 15° 53' 24,481"S 48° 3' 32,802"W - Ponto 6 Externo Campo aberto 

Fotos da medição 

 

Histórico dos resultados 

 

Espectro em frequência dos resultados sons totais 

 

BLG    Leq 1s  A dB dBsáb 04/06/2022 11h28m55 60.2 sáb 04/06/2022 11h33m56 60.7
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Fonte sonoras presentes: carros, pássaros, etc. 
  

 

Tabela 10 – Resumo das Análises 

PONTO 

VALORES ENCONTRADOS – dB(A) 

Coordenadas  
LAeq LAFmax 

RLAeq 

Diurno 

RLAeq 

Noturno Latitude Longitude 

P1  15° 53' 25,270"S 48° 4' 16,560"W 55,8 61,6 60 55 

P2  15° 53' 39,711"S 48° 4' 12,286" W 42,7 45,8 60 55 

P3  15° 53' 30,144"S 48° 4' 4,430"W 48,2 59,6 60 55 

P4  15° 53' 20,163"S 48° 3' 52,415"W 60,6 66,6 60 55 

P5  15° 53' 37,809"S 48° 3' 49,538"W 51,9 57,2 60 55 

P6  15° 53' 24,481"S 48° 3' 32,802"W 59,5 66,4 60 55 

 

Os valores apresentados nas tabelas e gráficos dos diferentes pontos mostram 

ruídos dentro do limite estabelecido pela Lei 4092/2008, bem como, dentro dos limites 

indicados pela NBR 10151/2020. De acordo com os resultados apresentados na 

Tabela 10 os valores de LAeq se encontram abaixo dos valores de RL para o período 

diurno. 
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Mais uma vez se reitera que não foi avaliado ruído por nenhuma fonte 

específica, tendo em vista não haver objeto para tais medições. As fontes, no entanto, 

observadas, foram do tráfego de veículos de todos os modelos: desde carros de 

passeio, até caminhões e carretas. 

2.5.9.5.1. Resultados 

Foi aplicado o método de interpolação topo to raster baseado nos trabalhos 

desenvolvidos por Hutchinson (1988, 1989) em seu programa ANUDEM para 

avaliação dos níveis de ruido a partir dos dados obtido. Essa técnica permitir modelar 

informações pontuais e lineares. Segundo Hutchinson (2009) a interpolação dos 

dados é feita utilizando a soma ponderada dos quadrados dos resíduos a partir dos 

dados representada pela grade amostral.  

Essa técnica de interpolação foi criada com o objetivo específico de converter 

dados vetoriais em modelos de elevação de dados exatos. O método se utiliza da 

eficiência computacional da interpolação local, como ponderação do inverso da 

distância, sem perder a continuidade superficial dos métodos globais de interpolação, 

como krigagem e spline (NOGUEIRA e AMARAL, 2009). 

Nesta aplicação os dados utilizados foram os níveis máximo, mínimo e médios 

dos decibéis obtidos nos levamentos de campo conforme apresentado nas figuras a 

seguir.  
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Figura 27 – Resultados de interpolados dos dados de decibéis máximos. 

 

 

Figura 28 – Resultados de interpolados dos dados de decibéis mínimos. 
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Figura 29 – Resultados de interpolados dos dados de decibéis médios. 

 

 

2.5.10. Qualidade do ar 

A caracterização da qualidade do ar foi desenvolvida através da análise da 

concentração de material particulado em suspensão (PTS), material particulado 

inalável (PM10), material particulado respirável (PM2,5), dióxido de enxofre e chumbo 

no material particulado em suspensão, cujos materiais foram amostrados em dois 

pontos, posicionados estrategicamente na área de influência do empreendimento.  

2.5.10.1. Metodologia 

A seguir são apresentadas as metodologias de desenvolvimento da 

amostragem de cada um dos compostos.  

Partículas Totais em Suspensão - PTS  

A amostragem do PTS é realizada por meio de um Amostrador de Grande 

Volume, conforme a norma ABNT NBR 9547 de 1997. Este equipamento consiste de 

um sistema de sucção de ar por meio de um motor elétrico. O ar aspirado passa por 
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um filtro de fibra de vidro, onde o material particulado fica retido. A quantidade de ar 

aspirado é medida por meio de um gasômetro e a vazão é ajustada no momento da 

calibração do equipamento para valores entre 1,1 e 1,7 m³/min. A amostragem ocorre 

por 24 horas e após este período, a relação entre o peso do material particulado e o 

volume do ar amostrado permite a obtenção da quantidade de particulado total em 

suspensão em µg/m³.   

Material Particulado - PM10  

A amostragem do Material Particulado menor que 10 µm - PM10 ou partículas 

inaláveis é realizada por meio de um amostrador de grande volume acoplado a um 

separador inercial de partículas, conforme ABNT NBR 13412 de 1995. A geometria 

do separador inicial permite que somente as partículas com diâmetro menor que 10 

µm cheguem até o filtro. A sucção do ar é realizada por um motor elétrico e o ar 

aspirado passa por um filtro, onde as partículas ficam retiradas. Diferentemente do 

AGV-PTS a vazão do AGV-PM10 é fixa, já que este equipamento conta com um 

Controlador de Vazão tipo Venture. A vazão do AGM-PM10 é de aproximadamente 

1,13 m³/h, conforme projeto do fabricante. A amostragem ocorre por 24 horas e após 

este período, a relação entre o peso do material particulado e o volume do ar 

amostrado permite a obtenção da quantidade de Partículas Inaláveis - PM10 em 

µg/m³.  

Material Particulado – PM2,5  

A amostragem do Material Particulado menor que 2,5 µm – PM2,5 ou partículas 

respiráveis é realizada por meio de um amostrador de grande volume acoplado a um 

separador inercial de partículas, conforme metodologia 40 CFR Appedix L to Part 50. 

A geometria do separador inicial permite que somente as partículas com diâmetro 

menor que 2,5 µm cheguem até o filtro. A sucção do ar é realizada por um motor 

elétrico e o ar aspirado passa por um filtro, onde as partículas ficam retiradas. 

Diferentemente do AGVPTS a vazão do AGV-PM2,5 é fixa, já que este equipamento 

conta com um Controlador de Vazão tipo Venture. A vazão do AGM-PM2,5 é de 

aproximadamente 1,13 m³/h, conforme projeto do fabricante. A amostragem ocorre 

por 24 horas e após este período, a relação entre o peso do material particulado e o 
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volume do ar amostrado permite a obtenção da quantidade de Partículas Respiráveis 

- PM2,5 em µg/m³.   

Dióxido de Enxofre - SO2  

A amostragem de SO2 é realizada utilizando um equipamento denominado 

Trigás, conforme NBR 12979 de 1993. Este método consiste na aspiração do ar 

atmosférico e borbulhamento de uma solução de peróxido de hidrogênio, onde o gás 

ficará retido. A amostragem é realizada por 24 horas a uma vazão de 2 L/min. O 

volume de gás amostrado é medido por um gasômetro, assim como as condições de 

temperatura e pressão. Após o período de amostragem, é determinada a quantidade 

de SO2 presente na solução de peróxido de hidrogênio e conhecendo a quantidade 

de ar aspirada, é possível determinar a concentração de SOx em µg/m³.  

Chumbo em Partículas Totais em Suspensão  

A amostragem do chumbo no particulado total em suspensão é realizada por 

meio de um Amostrador de Grande Volume, conforme a norma ABNT NBR 9547 de 

1997. Este equipamento consiste em um sistema de sucção de ar por meio de um 

motor elétrico. O ar aspirado passa por um filtro de fibra de vidro, onde o material 

particulado fica retido. A quantidade de ar aspirado é medida por meio de um 

gasômetro e a vazão é ajustada no momento da calibração do equipamento para 

valores entre 1,1 e 1,7 m³/min. A amostragem ocorre por 24 horas e, após este 

período, o filtro é encaminhado para o laboratório para ser digerido utilizando uma 

mistura de ácidos e posterior quantificação do metal por ICP/EOS.  

2.5.10.2. Localização dos pontos de amostragem 

Para a caracterização da qualidade do ar, os equipamentos de medição foram 

instalados em 2 pontos, localizados na área do empreendimento. A localização de 

cada ponto foi determinada visando garantir um efetivo controle da qualidade do ar. 

Os pontos selecionados estão apresentados na Tabela 11 e suas localizações 

ilustradas na Figura 30.  
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Tabela 11 – Localização dos pontos de medição 

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO  COORDENADAS  

Ponto 01  S 15°53'14,81507" x W 48°4'12,23339"  

Ponto 02  S 15°53'34,99472" x W 48°3'55,1646"  

 

 Figura 30 - Localização dos pontos de amostragem da qualidade do ar 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

 As amostragens foram realizadas entre os dias 08 e 10 de junho de 2022.  

Os horários iniciais e finais das amostragens e as informações dos pontos 

referentes à campanha estão apresentados na Tabela 12.  Os laudos constam no 

Apêndice A1. 
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 Tabela 12 – Informações das amostragens para caracterização da qualidade do ar 

AMOSTRAGENS DE PTS  

Nº de Medições 
Identificação do 

Ponto 
Data da execução 

Duração 
(horas) 

Hora inicial 

1  Ponto 01  08/06/2022  24h  14h07min  

2  Ponto 02  09/06/2022  24h  09h20min  

AMOSTRAGENS DE PM10  

Nº de Medições 
Identificação do 

Ponto 
Data da execução 

Duração 
(horas) 

Hora inicial/ 
final 

1  Ponto 01  08/06/2022  24h  14h13min  

2  Ponto 02  09/06/2022  24h  10h31min  

AMOSTRAGENS DE PM2,5  

Nº de Medições 
Identificação do 

Ponto 
Data da execução  

Duração  
(horas) 

Hora inicial/ 
final 

1  Ponto 01  08/06/2022   24h  14h18min  

2  Ponto 02  09/06/2022   24h  10h33min  

AMOSTRAGENS DE SO2  

Nº de Medições 
Identificação do 

Ponto 
Data da execução  

Duração  
(horas) 

Hora inicial/ 
final 

1  Ponto 01  08/06/2022   24h  14h22min  

2  Ponto 02  09/06/2022   24h  09h21min  

AMOSTRAGENS DE CHUMBO  

Nº de Medições 
Identificação do 

Ponto 
Data da execução  

Duração  
(horas) 

Hora inicial/ 
final 

1  Ponto 01  10/06/2022   24h  14h25min  

2  Ponto 02  10/06/2022   24h  14h25min  
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2.5.10.3. Legislação e Normas Técnicas aplicáveis 

Partículas Totais em Suspensão - PTS  

As partículas totais em suspensão podem ser definidas, de maneira 

simplificada, como aquelas partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar 

cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm. Uma parte destas partículas é 

inalável e pode causar problemas à saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente 

a qualidade de vida da população, interferindo nas condições estéticas do ambiente 

e prejudicando as atividades normais da comunidade.  

A Resolução CONAMA n°491, de 19 de novembro de 2018, determina que a 

concentração máxima de Particulado Total em Suspensão para o período de 24 horas 

não deve ultrapassar a 240 µg/m³. A quantificação destes poluentes é medida por um 

período de 24 horas, conforme normativa da ABNT 9547/1997.  Portanto os padrões 

de qualidade do ar (PQAr), estão definidos na Resolução CONAMA nº 491 de 

19/11/18, conforme Tabela 13, a seguir.   

Tabela 13 – Padrões Nacionais de Qualidade do Ar: PTS 

 POLUENTES  TEMPO DE AMOSTRAGEM  
PADRÃO FINAL  

(µg/m³)  

PTS  24 horas  240  

Fonte: Resolução Conama 491/2018 

 

Material Particulado - PM10  

O material particulado PM10 pode ser definido, de maneira simplificada, como 

partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar cujo diâmetro aerodinâmico 

é menor que 10 µm. Uma parte destas partículas é inalável e pode causar problemas 

à saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população, 

interferindo nas condições estéticas do ambiente e prejudicando as atividades 

normais da comunidade.  

A Resolução CONAMA n°491, de 19 de novembro de 2018 determina que a 

concentração máxima de Material Particulado – PM10 para o período de 24 horas não 
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deve ultrapassar 120 µg/m³. A quantificação destes poluentes é medida por um 

período de 24 horas, conforme normativa da ABNT 9547/1997.  

 Portanto os padrões de qualidade do ar (PQAr), estão definidos na Resolução 

CONAMA nº 491 de 19/11/18, conforme Tabela 14, a seguir.  

 Tabela 14 – Padrões Nacionais de Qualidade do Ar: PM10 

POLUENTES  TEMPO DE AMOSTRAGEM  
PADRÃO FINAL  

(µg/m³)  

PM10  24 horas  120  

Fonte: Resolução Conama 491/2018 

 

Material Particulado – PM2,5  

O material particulado PM2,5 pode ser definido, de maneira simplificada, como 

partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar cujo diâmetro aerodinâmico 

é menor que 2,5 µm. Uma parte destas partículas é respirável e pode causar 

problemas à saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida 

da população, interferindo nas condições estéticas do ambiente e prejudicando as 

atividades normais da comunidade.  

A Resolução CONAMA n°491, de 19 de novembro de 2018 determina que a 

concentração máxima de Material Particulado – PM10 para o período de 24 horas não 

deve ultrapassar 60 µg/m³. A quantificação deste poluente é medida por um período 

de 24 horas, conforme normativa 40 CFR Appedix L to Part 50 da EPA.  

 Portanto os padrões de qualidade do ar (PQAr), estão definidos na Resolução 

CONAMA nº 491 de 19/11/18, conforme Tabela 15, a seguir.  

Tabela 15 – Padrões Nacionais de Qualidade do Ar: PM2,5 

 POLUENTES  TEMPO DE AMOSTRAGEM  
PADRÃO FINAL  

(µg/m³)  

PM2,5  24 horas  60  

Fonte: Resolução Conama 491/2018 
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Dióxido de Enxofre - SO2  

 Os padrões de qualidade do ar (PQAr), estão definidos na Resolução CONAMA nº 

491 de 19/11/18, conforme Tabela 16, a seguir.  

 Tabela 16 – Padrões Nacionais de Qualidade do Ar: SO2 

POLUENTES  TEMPO DE AMOSTRAGEM  
PADRÃO FINAL  

(µg/m³)  

SO2  24 horas  125  

Fonte: Resolução Conama 491/2018 

 

Chumbo em Partículas Totais em Suspensão  

A Resolução CONAMA n°491, de 19 de novembro de 2018, determina que a 

concentração máxima da média aritmética anual máxima de chumbo (Pb) nas 

partículas totais em suspensão não seja maior que 0,5 µg/m³. A quantificação deste 

poluente é medida por um período de 24 horas, conforme normativa da ABNT.  

 O padrão de qualidade do ar (PQAr) está definido na Resolução CONAMA nº 491 de 

19/11/18, conforme Tabela 17, a seguir. 

 

Tabela 17 – Padrões Nacionais de Qualidade do Ar: Pb 

 POLUENTES  TEMPO DE AMOSTRAGEM  PADRÃO FINAL  
(µg/m³)  

Chumbo – Pb1  Anual2  0,5  

(1) Medido nas partículas totais em suspensão (2) Média aritmética anual. 

Fonte: Resolução Conama 491/2018 

 

2.5.10.4. Resultados 

Partículas Totais em Suspensão - PTS  

Os resultados obtidos no monitoramento realizado para o parâmetro PTS estão 

apresentados na Tabela 18 e Gráfico 01.  
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Tabela 18 – Resultado do monitoramento de qualidade do ar - PTS  

PONTO  DATA DA AMOSTRAGEM  
RESULTADO PTS  

(µg/m³) 
LIMITE DIÁRIO 24h  

(µg/m³) 

Ponto 01  08/06/2022  57,85  240  

Ponto 02  09/06/2022  47,90  240  

 

Figura 31 – Gráfico de resultados das análises das amostragens de PTS  

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 18, os 

pontos monitorados, sendo eles Ponto 01 e Ponto 02 apresentaram concentrações de 

partículas totais em suspensão abaixo do limite máximo estabelecido para o período 

de 24 horas (240 µg/m³). 

Material Particulado - PM10  

Os resultados obtidos no monitoramento realizado para o parâmetro PM10 

estão apresentados na Tabela 19 e Figura 32. 

 

 Tabela 19 – Resultado do monitoramento de qualidade do ar – PM10 

PONTO  DATA DA AMOSTRAGEM  
RESULTADO PM10  

(µg/m³) 

LIMITE DIÁRIO 24h  

(µg/m³)  

Ponto 01  08/06/2022  45,59  120  

Ponto 02  09/06/2022  26,75  120  
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Figura 32 – Gráfico de resultados das análises das amostragens de PM10 

 

 

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 19, todos 

os pontos monitorados, sendo eles Ponto 01 e Ponto 02, apresentaram concentrações 

de material particulado PM10 abaixo do limite máximo estabelecido para o período de 

24 horas (120 µg/m³).  

Material Particulado - PM2,5  

Os resultados obtidos no monitoramento realizado para o parâmetro PM2,5 

estão apresentados na Tabela 20 e Figura 33. 

  

Tabela 20 – Resultado do monitoramento de qualidade do ar – PM2,5 

PONTO  DATA DA AMOSTRAGEM  
RESULTADO PM2,5 

(µg/m³) 

LIMITE DIÁRIO 24h 

(µg/m³) 

Ponto 01  08/06/2022  22,42  60  

Ponto 02  09/06/2022  27,75  60  
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Figura 33 – Gráfico de resultados das análises das amostragens de PM2,5 

  

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 20, todos 

os pontos monitorados, sendo eles Ponto 01 e Ponto 02, apresentaram concentrações 

de material particulado PM2,5 abaixo do limite máximo estabelecido para o período 

de 24 horas (60 µg/m³).  

    

Dióxido de Enxofre - SO2  

Os resultados obtidos no monitoramento realizado para o parâmetro SO2 estão 

apresentados na e Figura 34. 

  

 

Tabela 21 – Resultado do monitoramento de qualidade do ar – SO2 

PONTO  DATA DA AMOSTRAGEM  
RESULTADO SO2  

(µg/m³)  

LIMITE DIÁRIO 24h  

(µg/m³) 

QAR 01  08/06/2022  < 4,00  125  

QAR 02  09/06/2022  < 4,00  125  
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Figura 34 – Gráfico de resultados das análises das amostragens de SO2 

 

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 21, os 

pontos amostrados apresentaram concentrações de dióxido de enxofre (SO2) abaixo 

do limite máximo para o período de 24 horas (125 µg/m³).  

Chumbo em Partículas Totais em Suspensão  

Os resultados obtidos no monitoramento realizado para o parâmetro chumbo 

no particulado total em suspensão estão apresentados na Tabela 22 e Figura 35. 

  

Tabela 22 – Resultado do monitoramento de qualidade do ar – Pb 

PONTO  DATA DA AMOSTRAGEM  
RESULTADO SO2  

(µg/m³ 
MAA  

(µg/m³) 

QAR 01  10/06/2022  < 0,01  0,5  

QAR 02  10/06/2022  0,01  0,5  
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Figura 35 – Gráfico de resultados das análises das amostragens de Pb 

 

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 22, as 

concentrações de chumbo no particulado total em suspensão ficaram abaixo da média 

aritmética anual de 0,5 µg/m³.  

Considerando os resultados obtidos à partir do monitoramento da Qualidade 

do Ar realizado na área do Parque Leão, em junho de 2022, evidenciou-se que todos 

os pontos monitorados, sendo eles Ponto 01 e Ponto 02, apresentaram concentrações 

de partículas totais em suspensão (PTS), material particulado PM10, material 

particulado 2,5, dióxido de enxofre (SO2) e chumbo no particulado total em suspensão 

abaixo dos seus respectivos limites máximos, estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 491 de 19 de novembro de 2018.  

 

2.6. ÁREAS DEGRADADAS 

A área de interesse ao parcelamento Reserva do Parque apresenta um quadro 

ambiental atual bastante estável, sendo a área atualmente coberta por pastagens 

plantadas, comprovando a ausência de remanescente da vegetação de cerrado 

nativo. 
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De forma mais específica, com relação ao meio físico, há apenas dois aspectos 

de degradação no interior da poligonal: 

i) Desvio de canal a partir do córrego Vargem da Benção resultando na 

formação de um pequeno espelho d’água com movimentação lateral de 

terras; e  

ii) Rebaixamento do leito do córrego Vargem da Benção com 

rebaixamento do nível freático e deslizamento de gleissolos e 

organossolos em direção ao talvegue desta drenagem. 

O primeiro impacto descrito é de fácil mitigação. Pode ser eliminado com a 

interrupção do desvio do canal natural e posterior suavização do terreno e 

revegetação. 

O segundo impacto descrito não pode ser revertido ou mesmo mitigado, uma 

vez que se trata de um processo erosivo irreversível, em que todo o substrato natural 

do leito foi removido, que acabou se acumulado provocando assoreamento em 

trechos à jusante da drenagem. 

Do ponto de vista da APP, este aspecto foi abordado no diagnóstico do meio 

biótico, mais especificamente, da flora. 

2.7. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

O Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, desenvolvido nos 

meses de janeiro a fevereiro de 2022, tem como objetivos comprovar a qualidade dos 

dados existente no Geoportal, bem como a comprovação da não alteração da área, 

tanto da altimetria quanto da planimetria. Os trabalhos foram desenvolvidos visando à 

elaboração de Base Cartográfica na escala 1:1.000, e executados de acordo com as 

especificações técnicas vigentes, tendo sempre como eixo norteador o Termo de 

Referência.  

2.7.1. Apoio de campo básico  

2.7.1.1. Planejamento 
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A etapa do planejamento do apoio teve como objetivo escolher o método mais 

adequado para a determinação das coordenadas geodésicas dos vértices. Optou-se, 

assim, pelo método relativo estático para o apoio básico. 

No decorrer da execução dos levantamentos realizados as equipes buscaram 

atender de forma objetiva as especificações técnicas dos serviços contratados.  

Os serviços de campo foram realizados no dia 03 a 28/01/2022 com a utilização 

de uma equipe que executou os serviços georreferenciamento dos pontos.  

Foram utilizadas as especificações técnicas fornecidas pela contratante com 

intuito de referenciar os levantamentos realizados. 

2.7.1.2. O Datum 

O Datum utilizado foi o SIRGAS2000, conforme determina o Decreto 23.575 / 

DODF 13/12/2010.  

• Sistema Geodésico de Referência: Sistema de Referência Terrestre 

Internacional - ITRS (International Terrestrial Reference System). 

• Figura geométrica para a Terra: Elipsóide do Sistema Geodésico de 

Referência de 1980 (Geodetic Reference System 1980 – GRS80)  

• Semi-eixo maior a = 6.378.137 m  

• Achatamento f = 1/298,257222101.  

• Origem: Centro de massa da Terra.  

• Orientação: Pólos e meridiano de referência consistentes em ± 0,005” 

com as direções definidas pelo BIH (Bureau International de l ́Heure), 

em 1984,0.  

• Estações de Referência: As 21 estações da rede continental 

SIRGAS2000, estabelecidas no Brasil e identificadas nas Tabelas 1 e 2, 

constituem a estrutura de referência a partir da qual o sistema 

SIRGAS2000 é materializado em território nacional. Está incluída nestas 

tabelas a estação SMAR, pertencente à Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo do Sistema GNSS (RBMC), cujas coordenadas 
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foram determinadas pelo IBGE posteriormente à campanha GPS 

SIRGAS2000.  

• Época de Referência das coordenadas: 2004. 

• Materialização: Estabelecida por intermédio de todas as estações que 

compõem a Rede Geodésica Brasileira, implantadas a partir das 

estações de referência. 

2.7.1.3. Apoio básico e rastreio 

Todas as referências planimétricas e altimétricas foram originadas do vértice 

“DF-227 e DF-209” do Apoio Básico do Distrito Federal. As altitudes apresentadas 

neste relatório são ortométricas e sua obtenção deu-se através de nivelamento 

geométrico. Foi realizado ajuste de altimetria dos pontos medidos considerando a 

altitude ortométrica do Marco DF-227 (monografia no Apêndice A1), que possui 

altitude ortométrica obtida por nivelamento geométrico. 

A escolha do local de implantação dos pontos foi feita com objetivo de otimizar 

os serviços de levantamento de campo. Foram levados em conta alguns critérios para 

garantia das precisões requeridas, tais como: 

• Locais de fácil acesso, porém protegidos e reservados de forma a 

impedir ou diminuir o risco de destruição dos vértices; 

• Horizonte livre para o rastreio por equipamento GNSS, evitando 

interferências e perdas de sinal em função de obstáculos físicos. 

O rastreamento dos vértices do apoio suplementar foi realizado observando-se 

os seguintes critérios: 

• Utilização de no mínimo uma base de referência ligada simultaneamente 

para o transporte de coordenadas; 

• Tempo de rastreio superior a 30 minutos, baseado no comprimento do 

vetor; 

• Comprimento das linhas de base máximo de 15 km, preferencialmente 

inferior a 10 km; 
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• Mínimo de 5 satélites, elevados minimamente de 10° em relação ao 

plano do horizonte; 

• PDOP menor ou igual a 4 para cada seção de trabalho; 

• Taxa de registro das posições a cada 1, 5 ou 15 segundos; 

• Taxa de gravação de 15 segundos e máscara de elevação de 10°: 

adoção da recomendação do IBGE (RESOLUÇÃO PR n° 22, de 21-07-

83), de coleta de dados para observáveis L1 e L2. 

O processamento e o ajustamento das observações foram feitos com software 

específico, pelo método de dupla diferença de fase, e os mesmos encontra-se no 

Apêndice 1. 

2.7.1.4. Processamento GNS 

O rastreio do apoio básico e suplementar foram executados entre os dias 07 e 

29/01/2022. Tradicionalmente, nos processamentos envolvendo dados GNSS 

utilizam-se altitudes elipsoidais na componente vertical dos pontos de apoio, sendo 

que a conversão entre as altitudes elipsoidais em ortométricas pode ser obtida 

fazendo-se uso da expressão clássica 𝐻 = ℎ − 𝑛, onde “H” é a altitude ortométrica, “h” 

a altitude elipsoidal e “n” a ondulação geoidal. Nos processamentos GNSS onde os 

comprimentos dos vetores processados são inferiores a 1000m, podemos aplicar uma 

ondulação geoidal uniforme em todos os prontos processados, considerando, dessa 

forma, o paralelismo entre geoide e elipsóide. Isso pode ser efetuado em condições 

locais específicas. Entretanto, para o transporte altimétrico do apoio básico utilizou-se 

o nivelamento geométrico. Os dados brutos encontram-se no Apêndice A1. 

2.7.2. Apoio de campo suplementar 

O apoio de campo suplementar foi constituído por pontos, que foram 

determinados por rastreamento de satélites GPS, com origem em vértices do apoio 

básico planimétrico, com o objetivo de determinar coordenadas e altitudes em pontos 

identificáveis nas fotografias aéreas, das respectivas escalas de voo, que foram 

escolhidos e determinados com a finalidade de apoiar a planialtimétrica dos pares 

estereoscópicos, bem como a realização do teste de carta nos dados existente. 



  

 

 
109 

Foram utilizados receptores geodésicos de dupla frequência com tempo de 

rastreio mínimo para obtenção da solução fixa. 

As Altitudes ortométricas foram determinadas utilizando a ondulação geoidal 

obtida por meio de nivelamento geométrico. 

O apoio suplementar foi foto-identificado visando uma segurança maior da 

perfeita identificação na imagem fotogramétrica, eliminando dúvidas de interpretação. 

Figura 36 – Exemplos das Marcações do Apoio Suplementar, pontos: 08, 04 e 01, 
respectivamente. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

A Tabela 23 apresenta as coordenadas dos pontos determinados no Apoio 

Suplementar e os relatórios de processamento constam no Apêndice A1. 

Tabela 23 – Lista dos pontos rastreados 

APOIO AO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

COORDENADAS UTM - SIRGAS 2000 - MERIDIANO CENTRAL 45° WGr. 

Ponto Norte (m) Este (m) 
Alt. Elipsoidal 

(m) 
Alt. Ortom.  

(m) 
Ond. Geoidal  

(m) 

P12 8240294.310 170943.473 1156.099 -12.014 1168.113 

P13 8240293.671 170948.071 1156.107 -12.014 1168.121 

P14 8240459.813 171010.251 1170.518 -12.014 1182.532 
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APOIO AO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

COORDENADAS UTM - SIRGAS 2000 - MERIDIANO CENTRAL 45° WGr. 

Ponto Norte (m) Este (m) 
Alt. Elipsoidal 

(m) 
Alt. Ortom.  

(m) 
Ond. Geoidal  

(m) 

P15 8241053.615 170673.902 1198.675 -12.014 1210.689 

P16 8240797.088 171057.939 1189.401 -12.014 1201.415 

P17 8240387.091 171194.043 1168.814 -12.014 1180.828 

P18 8240774.976 172248.250 1199.293 -12.014 1211.307 

P01 8240403.624 171989.227 1188.550 Nivelamento 1200.571 

P02 8240335.077 172014.896 1188.523 Nivelamento 1200.544 

PC1 8240923.422 172476.695 1202.397 -12.024 1214.428 

PC2 8240720.298 172542.132 1201.776 -12.024 1213.807 

PC3 8240969.858 171577.257 1200.817 -12.014 1212.838 

PC4 8240894.244 171709.275 1199.881 -12.014 1211.902 

PC5 8240999.219 171880.740 1203.667 -12.014 1215.688 

PC6 8240514.423 171780.886 1186.033 -12.014 1198.054 

PC7 8240630.662 171621.947 1188.989 -12.014 1201.010 

PC8 8241261.746 171052.656 1204.673 -12.004 1216.684 

PC9 8240884.855 171343.180 1195.709 -12.004 1207.720 

 

2.8. NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DA REDE DE APOIO 

O transporte de cotas entre os pontos da rede de apoio foi feito por nivelamento 

e contranivelamento geométrico realizado com nível eletrônico, com leitura em mira e 

anotadas em planilha, apresentando precisão de 1,5 mm por Km no duplo nivelamento 

(Tabela 24). 
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Tabela 24 – Resumo: Médias Planilha Nivelamento 

NIVELAMENTO GEOMÉTRICO: DF-227 AOS PONTOS P01 E P02 

PONTO     
Distância                     

(m) 
Nivelamento 

(m) 

Contra 
Niv.  
(m) 

Divergência 
Parcial (m) 

Div. 
Acumulada 

(m) 

Desn. 
Médio              

(m) 

Altitude 
Ortom.  

(m) 

DF227         0.000   1247.488 

  1,338 -31.363 31.357 -0.005   -31.360   

PS1         -0.005   1216.128 

  520 -15.592 15.593 0.001   -15.592   

P02         -0.004   1200.536 

  73 0.027 -0.028 -0.001   0.027   

P01         -0.005   1200.564 

 

Segundo a ABNT - NBR 13.133, Tabela 24Nivelamento de linhas ou circuitos e 

seções, a tolerância para nivelamento geométrico classe IIN é de: 

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 20 𝑚𝑚 × √𝑘 

Com k correspondente ao percurso nivelado em quilômetros. 

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 20 𝑚𝑚 × √1,6 = 25,29𝑚𝑚 

Como o erro de nivelamento observado é de no máximo 0,004m e o mesmo é 

inferior ao erro permitido para a classe IIN, aceita-se o nivelamento geométrico 

apresentado. A Planilha do Nivelamento e Contranivelamento encontra-se no 

Apêndice A1. 
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Figura 37 – Fotos do Nivelamento 

 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

2.9. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

Toda a execução dos serviços obedeceu ao Decreto nº 19.045 de 20 de 

fevereiro de 1981 e regulamentado pela Instrução Normativa Técnica – INTC nº 2/982, 

que dispõe sobre os procedimentos para apresentação de projetos, e ainda, segundo 

o Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD – Datum SIRGAS, 2000,4. 

O Trabalho foi executado com aeronave Remotamente Tripulada, com objetivo 

de verificar a planimetria dos dados existente no Geoportal, para a verificação de 

possíveis alterações, sempre mantendo a mesma no campo de visada e monitorada 

em tempo real via tela de navegação em solo. 
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Figura 38 – Fluxograma de Etapas 

 

Fonte: dos Autores 

 

2.9.1. Planejamento da cobertura aerofotogramétrica 

Antes da execução do voo foi realizado um meticuloso planejamento com o 

objetivo de definir a melhor geometria de recobrimento aerofotogramétrico de tal forma 

a permitir a completa cobertura de toda a área de interesse de acordo com 

especificações técnicas. Uma outra etapa fundamental é a solicitação de autorização 

para a execução do voo, conforme pode ser observada no Apêndice A1, a autorização 

do aerolevantamento. 

2.9.2. Processamento de dados da cobertura aérea 

2.9.2.1.  Imagens aéreas  

O processamento das imagens inclui a fusão das imagens brutas de cada 

tomada, transformando-a em uma única ortofoto colorida – RGB realizando ajuste da 
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radiometria, equalização e níveis de contraste a fim de se obter o melhor histograma 

para cada imagem. 

Durante a execução da cobertura aérea, a cada tomada de foto, são 

armazenados os dados brutos (arquivos que compõem a foto de alta resolução) no 

cartão de memória, juntamente os dados de GPS para processamento posterior.  

Concluído o voo, já com a aeronave em solo e todos os instrumentos 

desligados, retira-se a unidade de armazenamento para descarregar as imagens no 

computador do escritório ou campo, bem como checar se o voo foi realizado como 

planejado. 

2.9.2.2. Processamento das imagens e Aerotriangulação 

A primeira parte do processamento consiste no emprego de técnicas especiais 

semelhante a uma aerotriangulação, para fusão de todo o conjunto de arquivos 

formando apenas um ortomosaico de alta resolução.  

No software de processamento PhotoScan, se procede a carga das imagens 

para iniciar o processamento. Neste ponto (imagens brutas), é considerado o nível 0 

(zero) do processamento, onde executado o mesmo, passa-se para o nível 2 (dois), 

que consiste na união dos pontos de ligação de todas as imagens de alta resolução. 

Deste ponto em diante, são definidos os parâmetros de processamento por 

imagem, faixa ou bloco que permitam melhorar as condições de contraste, brilho, 

realce, entre outros, ou seja, é feito o ajuste radiométrico de todo o bloco. 

2.9.2.3. Processamento das imagens e Aerotriangulação 

A primeira parte do processamento consiste no emprego de técnicas especiais, 

semelhante a uma aerotriangulação, para fusão de todo o conjunto de arquivos 

formando apenas um ortomosaico de alta resolução.  

No software de processamento PhotoScan, se procede a carga das imagens 

para iniciar o processamento. Neste ponto (imagens brutas), é considerado o nível 0 
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(zero) do processamento, onde executado o mesmo, passa-se para o nível 2 (dois), 

que consiste na união dos pontos de ligação de todas as imagens de alta resolução. 

Deste ponto em diante, são definidos os parâmetros de processamento por 

imagem, faixa ou bloco que permitam melhorar as condições de contraste, brilho, 

realce, entre outros, ou seja, é feito o ajuste radiométrico de todo o bloco. 

Figura 39 – Software de Processamento 

 

Fonte: dos Autores 

 

Configurados todos os parâmetros, o processamento é finalizado com as 

imagens estando disponíveis para as próximas etapas do trabalho. 

No tocante às análises da qualidade das imagens, foram observados seus 

aspectos visuais e os critérios essenciais para assegurar os melhores resultados dos 

produtos decorrentes da sua utilização. 
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2.9.3. Descrição dos Processos de Controle de Qualidade 

Para verificação da qualidade da cobertura aerofotogramétrica a equipe de 

fiscalização poderá verificar as condições de operação da aeronave, câmera e todos 

os sistemas auxiliares de navegação e aquisição de dados durante o voo. O controle 

da qualidade começa durante a execução do voo com a utilização a bordo do Sistema 

de Gerenciamento do Voo. O Sistema possibilita o planejamento da missão 

fotogramétrica, definindo as coordenadas de disparo de cada foto, garantindo o 

recobrimento longitudinal e lateral. Durante a missão este sistema permite a 

visualização do voo pelo operador possibilitando a seleção das faixas de voo e 

definição da melhor manobra para cada entrada e saída de faixa. Além disso, o 

sistema monitora os parâmetros necessários à boa qualidade do voo, tais como: 

visualização em tempo real da qualidade das imagens digitais, ajustes de contraste e 

brilho, presença de nuvens, e outros. 

Dentre os itens que foram levados em consideração destaca-se: 

• Superposição das fotografias aéreas; 

• Ângulo de deriva e atitude da câmera; 

• Verticalidade do eixo ótico; 

• Escala de voo; 

• Resolução radiométrica; 

• Resolução espectral; e 

• Padrão visual.  

O Relatório proveniente do software encontra-se no Apêndice A1, com a 

respectiva planilha com o resultado das leituras dos pontos de campo, onde pode 

observar que os erros ficaram abaixo de 1 cm. 

2.10. VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS PLANIMÉTRICOS EXIS-

TENTES E RESTITUIÇÃO PLANIMÉTRICA 

A verificação e análise dos dados existentes foi realizada através de restituição 

digital, obtidos diretamente de informações provenientes dos restituidores que 

apresentam registros das coordenadas diretas dos dados, através do emprego de 

sistema automático de aquisição de coordenadas. A planimetria tem apresentação 
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dos registros em metros, com duas casas decimais, e foram verificados e atualizados 

todos os detalhes necessários para a execução do projeto. Foram extraídos os 

seguintes elementos, fotoidentificáveis e compatíveis com a escala estabelecida: 

• Meio Ambiente: Vegetação (matas nativas, cerrados, reflorestamentos 

e árvores de grande porte); Hidrografia (cursos d'água e calhas, lagos 

e represamentos, brejos e planície de inundação). 

• Infraestrutura: Sistema viário pavimentado; Sistema viário não pavimen-

tado; Obras de Arte: pontes, viadutos, passagens; Rodovias Estaduais 

e Federais; Rede Elétrica; Testadas de Lotes. 

A carta resultante apresenta Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) - Classe 

A. Abaixo, citamos algumas definições: 

Os níveis básicos de informação restituídos foram entregues no formato 
DWG. Cada entidade de cada nível foi representada por uma feição (ponto, 
polilinha ou polígono) e terá suas informações organizadas no banco de da-
dos. 
 

Figura 40 – Exemplo dos dados restituídos 

 

Fonte: dos Autores 
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2.11. GERAÇÃO DO MODELO DIGITAL DO TERRENO (MDT), MODELO DIGI-

TAL DE SUPERFÍCIE (MDS) E CURVAS DE NÍVEL 

A partir da aerotriangulação em conjunto com os dados provenientes da 

restituição, talvegues, topo e fundo de vale, hidrografia, outros, foi carregado os dados 

do laser existente no Geoportal, uma malha de pontos de todo o terreno – MDS. O 

programa de processamento dos dados a ser utilizado, possui recursos capaz de 

realizar a separação dos pontos que não configurem o solo (arvores, prédios, etc.), 

classificando-os em layers específicos, ou seja, ao final teremos o SOLO separado 

das edificações, vegetação, outros. 

Os dados obtidos foram tratados e classificados em duas classes de pontos: 

• Modelo Digital de Terreno (MDT): correspondente aos pontos ao nível 

do solo; 

• Modelo Digital de Superfície (MDS): correspondente a totalidade dos 

pontos levantados (all points). 

Figura 41 – Esquema MDT- MDS 

 

 

A partir dos pontos do MDT foram geradas as curvas de nível com equidistância 

vertical de 1m (um metro) e curvas mestras com equidistância vertical de 5m (cinco 

metros), após a geração das curvas de nível foi feita uma edição para eliminação do 

excesso de pontos cotados, resíduos de curvas, rotulação das curvas e outros. 
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Figura 42 – Exemplo das Curvas de Nível 

 

Fonte: dos Autores 

 

Figura 43 – Exemplo da Edição das Curvas de Nível Em ambiente 3D – DTM Master 

 

Fonte: dos Autores 

 

2.12. ORTOFOTO DIGITAL 

A ortorretificação das imagens foi feita a partir dos elementos de orientação 

exterior obtidos diretamente durante o voo fotogramétrico, refinados e ajustados pela 

aerotriangulação e do modelo digital do terreno. Foi executada em estações gráficas 

computadorizadas dotadas de software gráfico específico para Cartografia Digital, de 
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qualidade comprovada e com licença de uso. 

Feita a ortorretificação das imagens, procedeu-se à mosaicagem das diversas 

ortofotos de forma a criar uma representação contínua de toda a área coberta. O 

mosaico foi submetido à técnica de realce e balanceamento de cores de forma a 

possibilitar a compatibilização da estatística do histograma de todo o bloco, resultando 

a composição de um mosaico homogêneo, sem diferenças significativas de cores. 

Após a obtenção da ortoimagem contínua de toda a área voada, foi feito seu 

recorte de acordo com a articulação das folhas definida pelo Contratante. 

As ortofotos foram produzidas com a resolução de 10 cm ou melhor. Não foram 

admitidas possíveis imperfeições fruto do processo de ortorretificação e mosaicagem 

automático ou de incompatibilidade da relação entre a resolução das imagens e do 

MDT, desde que as ortofotos finais atendam aos critérios de precisão para escala. 

Figura 44 – Exemplo da ortofoto final 

 

Fonte: dos Autores 

 

Para a geração das ortofotos foram necessárias: as imagens, os dados de 

orientação exterior das fotografias aéreas e o Modelo Digital de Terreno – MDT. O 

processo de ortorretificação envolve as seguintes atividades: Preparação do MDT, 

Ortorretificação, Mosaicagem, Tratamento e Corte das folhas. 
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2.13. CONFECÇÃO E EDIÇÃO DA PLANTA GERAL 

O layout das plantas apresentadas segue as recomendações da ABNT - NBR 

10.068 bem como Normativa Técnica – INTC n° 2/98-IPDF, Item 2 – Projeto de 

Urbanismo – URB. 

Tabela 25 – Formatos da série “A”. 

 

Fonte: ABNT - NBR 10.068 

 

A articulação das folhas do SICAD advém da normatização do mapeamento 

sistemático brasileiro, a qual consiste na subdivisão da folha ao milionésimo até a 

folha na escala de 1:10.000. A carta 1:10.000, corresponde a folha padrão utilizada 

para as subdivisões das folhas do SICAD. Os desdobramentos nas escalas de 1:5000, 

1:2000 e 1:1000, também seguem arcos de paralelos e meridianos (Tabela 26). 

Tabela 26 – Articulação SICAD 

ESCALA 
ARCO ABRANGIDO 

(Longitude x Latitude) 

EXEMPLO DE  
NOMECLATURA 

1:10.000 3’ 45”  x 2’ 30”  1 a 244 

1:5.000 1’ 52,5”  x 1’ 15”  1-IV 

1:2.000 37,5”  x 37,5”  1-IV-6 

1:1.000 18,75”  x 18,75”  1-IV-6-D 

Fonte: dos Autores 

Obs: As dimensões dos arcos de paralelos e meridianos tomadas sobre o elipsóide GRS80 no DATUM 
SIRGAS2000, serão projetados diferentemente do sistema SICAD antigo, que se baseia no elipsóide 
Hayford no DATUM Astro-Chuá. 

 

2.13.1. Edição das ortofotocartas 

Como a área de desenho das cartas 1:1.000, proveniente da subdivisão da 
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carta 1:10.000, após a projeção dos arcos de paralelos e meridianos, apresentará 

dimensões UTM específicas, sendo que o seu posicionamento dentro da folha A1, 

padrão ABNT, se dará de forma particular. A área útil de desenho da folha A1, após 

as supressões das margens e legenda, não conterá, com as devidas folgas, o 

retângulo 1:1.000. Assim, para poder representar a carta adequadamente faz-se 

necessário alterar as margens superior e inferior. Para o projeto em questão, as 

respectivas margens foram alteradas para 5 mm de tal forma a permitir a inserção da 

quadrícula 1:1.000 do SICAD.  

A edição das ortofotocartas consiste simplesmente na inserção da imagem 

sobre o Carimbo (Figura 45). Em se tratando de uma imagem ortorretificada não há 

necessidade de fazer qualquer referência para encaixe dos arquivos, pois ambos 

(arquivos vetoriais e imagem) estão exatamente no mesmo sistema (SIRGAS2000) e 

perfeitamente compatíveis em escala e precisão. 

Figura 45 – Exemplo da Ortofotocarta 

 

Fonte: dos Autores 
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Os desenhos que estão sendo apresentados em sua íntegra junto a este 

relatório, foram elaborados no software AutoCAD Map 3D 2016 da Autodesk, a partir 

dos dados obtidos no levantamento de campo e dos elementos calculados em 

escritório.  

2.14. RELATÓRIO DE QUALIDADE CARTOGRÁFICA 

2.14.1. Relatório de Qualidade 

Regulamentado no Decreto Nº 89.817 de 20 de junho de 1984, o PEC 

estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Brasileira, 

através de procedimentos e padrões a serem obedecidos na elaboração e 

apresentação de documentos cartográficos no território brasileiro. A norma especifica 

que as cartas obedecerão ao Padrão de Exatidão Cartográfico - PEC, segundo os 

critérios indicados: 

Numa carta, os pontos testados e bem definidos no terreno, 90% não deverão 
apresentar erro superior ao Padrão de Exatidão Cartográfica, Planimétrico, 
estabelecido; 

90% dos pontos isolados de altitude, obtidos por interpolação de curvas de 
nível, quando testados no terreno, não deverão apresentar erro superior ao 
Padrão de Exatidão Cartográfica, Altimétrico, estabelecido. 

 

O PEC é um indicador estatístico de dispersão, relativo a 90% de probabilidade, 

que define a exatidão de trabalhos cartográficos. A probabilidade de 90% corresponde 

a 1,6449 vezes o Erro Padrão. O Erro-Padrão isolado num trabalho cartográfico não 

poderá ultrapassará 60,8% do PEC. As cartas, segundo sua exatidão, são 

classificadas nas Classes A, B e C, segundo os critérios apresentados na Tabela 27. 

Tabela 27 – Critérios do PEC. 

CARTA PEC PLANIMÉTRICO ERRO PADRÃO PEC ALTIMÉTRICO ERRO PADRÃO 

Classe A 0,5 mm x Escala 0,3 mm x Escala 1/2 equidistância 1/3 da equidistância 

Classe B 0,8 mm x Escala 0,5 mm x Escala 3/5 equidistância 2/5 da equidistância 

Classe C 1,0 mm x Escala 0,6 mm x Escala 3/4 equidistância 1/2 da equidistância 

Fonte: Decreto Nº 89.817 de 20 de Junho de 1984. 
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Tabela 28 – Quadro resumo dos limites estabelecidos conforme Decreto. Os valores são 
apresentados em metros. 

CARTA PEC PLANIMÉTRICO ERRO PADRÃO PEC ALTIMÉTRICO ERRO PADRÃO 

Classe A 0,50 0,30 0,50 0,33 

Classe B 0,80 0,50 0,60 0,40 

Classe C 1,00 0,60 0,75 0,50 

 

2.14.2. Teste Planialtimétrico dos produtos 

Para esta escala foram coletados 16 pontos especializados por toda a área de 

interesse a fim de avaliar a qualidade das ortofotos, sendo que dois desses pontos o 

PC01 e PC 02 foram utilizados apenas para o teste altimétrico dos dados laser 

existentes, e o processamento desses pontos pode ser conferido no item que se refere 

ao apoio suplementar.  

Para análise dos resultados planialtimétrico foi utilizado o Programa Geopec 

– Software científico para avaliação da Acurácia Posicional em dados espaciais, 

desenvolvido pelo Prof. Afonso de Paula dos Santos da Universidade Federal de 

Viçosa. Os dados da análise planialtimétrica podem ser observados no Apêndice A1. 

Analisando estes dados pode-se afirmar que os produtos topográficos apresentados 

apresentam PEC classe A na altimetria e planimetria. Abaixo temos uma planilha com 

os resultados. 

Ponto Xtest Ytest Ztest Xref Yref Zref DeltaX DeltaY DeltaZ 

P12 170943,446 8240294,358 1168,003 170943,473 8240294,310 1168,113 -0,027 0,048 -0,110 

P13 170948,209 8240293,520 1168,146 170948,071 8240293,671 1168,121 0,138 -0,151 0,025 

P14 171010,456 8240459,884 1182,571 171010,251 8240459,813 1182,532 0,205 0,071 0,039 

P15 170673,969 8241053,735 1210,693 170673,902 8241053,615 1210,689 0,067 0,120 0,004 

P16 171057,739 8240797,258 1201,402 171057,939 8240797,088 1201,415 -0,200 0,170 -0,013 

P17 171194,052 8240387,174 1180,843 171194,043 8240387,091 1180,828 0,009 0,083 0,015 

P18 172248,338 8240774,991 1211,470 172248,250 8240774,976 1211,307 0,088 0,015 0,163 

PC1 172476,695 8240923,422 1214,217 172476,695 8240923,422 1214,428 0,000 0,000 -0,211 
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Ponto Xtest Ytest Ztest Xref Yref Zref DeltaX DeltaY DeltaZ 

PC2 172542,132 8240720,298 1213,959 172542,132 8240720,298 1213,807 0,000 0,000 0,152 

PC3 171577,188 8240969,735 1212,715 171577,257 8240969,858 1212,838 -0,069 -0,123 -0,123 

PC4 171709,251 8240894,175 1212,063 171709,275 8240894,244 1211,902 -0,024 -0,069 0,161 

PC5 171880,846 8240999,191 1215,576 171880,740 8240999,219 1215,688 0,106 -0,028 -0,112 

PC6 171780,810 8240514,490 1197,948 171780,886 8240514,423 1198,054 -0,076 0,067 -0,106 

PC7 171622,061 8240630,663 1200,871 171621,947 8240630,662 1201,010 0,114 0,001 -0,139 

PC8 171052,762 8241261,723 1216,671 171052,656 8241261,746 1216,684 0,106 -0,023 -0,013 

PC9 171343,128 8240884,779 1207,636 171343,180 8240884,855 1207,720 -0,052 -0,076 -0,084 

 

Desta forma, os pontos avaliados para os produtos na escala 1/1000 possuem 

Desvio Padrão menor do que 0.10 metros e 90% dos pontos possuem erro menor que 

o PEC de 0.50 metro. Portanto o produto é classificado como PEC Classe A para a 

escala 1:1000.  

2.15. ENSAIOS SPT E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE NÍVEL D’ÁGUA 

Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se um programa de 

investigação geotécnica, composto por 3 sondagens a percussão (SPT) e instalação 

de medidores de nível d’água, durante o mês de março de 2022. 
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Figura 46 – Localização dos pontos de sondagem SPT e instalação dos medidores de nível 
d’água 

 

Fonte: CADMO, 2022 

2.15.1. Metodologia 

A sondagem a percussão (Standard Penetration Test - SPT), conhecido 

também como Teste de Penetração Padrão é muito usado para conhecer o subsolo 

fornecendo subsídios indispensáveis para escolher o tipo de fundação. Consiste em 

um estudo geotécnico de campo que permite visualizar o perfil geotécnico do terreno 

por meio de amostras deformadas coletadas em diversas profundidades. Além disso, 

ela também permite medir a resistência à penetração do solo na medida em que as 

camadas são perfuradas e identificação do lençol freático. 

As diretrizes para a execução de sondagens são regidas pela NBR 6484, 

"Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento". 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 (Figura 47). 
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Figura 47 – Representação do equipamento de sondagem 

 

Fonte: https://www.escolaengenharia.com.br/sondagem-spt/ 

 

O ensaio foi O SPT foi executado a cada metro ou na transição de cada 

camada. O Número de Golpes (N) foi determinado para se fazer penetrar 30 cm do 

Barrilete Amostrador, após uma penetração inicial de 15 cm. Valores de penetração 

diferentes de 30 cm estão indicados nos laudos de sondagem. Os dados do Barrilete 

Amostrador e do Pilão estão especificados no Apêndice A1. 

Quando retirado o 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 o caracteriza também deve ser armazenada 

e identificada. As amostras extraídas são referenciadas em relação à superfície do 

terreno, conforme laudos do Apêndice A1.  

A Classificação táctil-visual indica o tipo de solo, a cor, a plasticidade, a 

umidade aproximada, o índice de consistência para solos argilosos, siltosos e silte 

argiloso, ou seja, para aqueles que apresentam plasticidade, e o grau de compacidade 

para solos arenosos e silte arenosos, ou seja, para aqueles não plásticos.  

Conforme descrito acima, a sondagem avança em profundidade, medindo-se a 

resistência do solo a cada metro e retirando-se do amostrador, as amostras do tipo de 

solo atravessado. 
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De suma importância para o projeto e execução de uma obra é a determinação 

do nível d’água. Quando ocorrer, interrompe-se o trabalho, anota-se imediatamente a 

sua profundidade e também, após o término da sondagem. 

2.15.2. Resultados  

Os resultados obtidos nas sondagens de SPT encontram-se representados em 

perfis individuais ou Boletins de Sondagem, onde são indicados os valores de 

resistência à penetração, determinado em cada metro de solo perfurado; 

representação gráfica correlacionando esse índice com a profundidade sondada; 

profundidade do nível d’água quando encontrado, descrição tátil visual das amostras 

coletadas e os tipos de camadas e de solo.  

No geral, as sondagens realizadas na área de estudo apresentaram resistência 

a penetração crescente a medida em que o furo avançava em profundidade, 

apresentando baixa resistência até a profundidade atingida. Em nenhuma sondagem 

foi atingida a profundidade impenetrável ao equipamento de SPT. 

Em todos os furos foram detectados e verificados a profundidade do nível 

d’água, variando entre as profundidades de 2,65 metros e de 3,44 metros. 

A seguir, na, apresentamos a Relação entre a Profundidade Impenetrável e o 

Nível D’água encontrada nas sondagens SPT e as coordenadas geográficas das 

sondagens (Tabela 29). 

Tabela 29 – Relação Profundidade x Nível D’água das sondagens SPT 

PONTO 
Profundidade 

(M) 
NA  
(m) 

Coordenadas 

Data Sondador 
X Y 

SPT 01 10,45 3,44 813716.00 m E 8240556.00 m S 04/03/2022 Miguel 

SPT 02 10,45 3,24 813978.00 m E 8240569.00 m S 05/03/2022 Miguel 

SPT 03 10,45 2,65 814249.00 m E 8240581.00 m S 07/03/2022 Miguel 

 

Para a classificação das amostras em relação à sua compacidade/consistência 

foi utilizada a Tabela 30, conforme Anexo A da NBR 6484/20. 



  

 

 
129 

Tabela 30 – Estado de Compacidade e Consistência 

SOLO 
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À 

PENETRAÇÃO (N) 
DESIGNAÇÃO 

Areias e siltes 
arenosos 

< 5 FOFO(A) 

5 a 8 POUCO COMPACTO(A) 

9 a 18 MEDIANAMENTE COMPACTO(A) 

19 a 40  COMPACTO(A) 

> 40 MUITO COMPACTO(A) 

Argilas e siltes 
argilosos 

< 3 MUITO MOLE 

3 a 5 MOLE 

6 a 10  MÉDIO(A) 

11 a 19 RIJO(A) 

20 a 30 MUITO RIJO(A) 

> 30 DURO(A) 

2.15.3. Instalação dos Medidores de Nível (MN) 

Para a instalação dos medidores de nível d’água, foram utilizados os furos das 

sondagens a percussão, com profundidade até 10,00 metros. Devido à presença de 

água nos furos e, consequentemente, fechamento das sondagens, a profundidade 

dos poços de monitoramento parou um pouco antes dos 10 metros. Podemos 

observar nas imagens da Figura 48 o processo de perfuração dos furos. 

Figura 48 – Sondagem a percussão para perfuração dos furos 

 

Fonte: dos Autores 
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Em seguida, são preparados os revestimentos internos. O revestimento interno 

é constituído de tubos plásticos de 75 mm, de modo que os três últimos metros são 

ranhurados para construção do filtro, permitindo apenas a passagem de água. As 

ranhuras são realizadas com espessura de 2 mm e espaçamento de 3 cm. Além disso, 

o filtro é envolvido por uma tela de náilon, com função de melhorar a eficiência do filtro 

e impedir que as ranhuras sejam obstruídas. Podemos observar nas imagens da 

Figura 49 a preparação e cravação dos revestimentos internos. 

Figura 49 – Preparação e cravação do filtro e revestimento interno 

 

Fonte: dos Autores 

 

Após a cravação do filtro e revestimento, o espaço entre o filtro e a parede de 

perfuração é preenchida com areia até que se atinja a zona de limite de variação do 

aquífero. Em seguida, é adicionado uma argamassa para formação do selo e proteção 

do aquífero contra possíveis contaminações superficiais. Por fim, é construída uma 

caixa de proteção para também impedir possíveis contaminações superficiais do 

aquífero (imagens da Figura 50).  
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Figura 50 – Poços de monitoramento instalados 

 

Fonte: dos Autores 
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3. MEIO BIÓTICO  

3.1.  FLORA 

A área comporta fitofisionomia de Cerrado sentido restrito, subtipo típico e ralo, 

além de formação florestal Mata de galeria, às margens do córrego Estiva. Apesar de 

não ser voltado à supressão vegetal, a caracterização da vegetação aqui descrita 

pode ser utilizada para futuros projetos de supressão vegetal da área, uma vez que 

foram identificados todos os indivíduos presentes no local por método censitário, 

sendo possível, posteriormente, a análise de viabilidade técnica e ambiental, bem 

como o cálculo da compensação florestal de acordo com os preceitos do Decreto 

Distrital N° 39.469, de 22 de novembro de 2018. 

O referido inventário florestal traz informações qualitativas e quantitativas da 

vegetação arbóreo-arbustiva ocorrente nas áreas, considerando as variações 

florísticas e fitofisionômicas locais. Serão apresentadas informações referentes à 

composição florística das espécies registradas, à análise fitossociológica, à relação 

das espécies tombadas por decreto distrital, bem como à avaliação do volume de 

madeira. Ao final, será apresentado Plano de Supressão Vegetal, de maneira a 

orientar esta atividade futura e reduzir os impactos ambientais eventualmente gerados 

por uma possível supressão da vegetação. 

Nos tópicos que se seguem serão apresentados os métodos e os resultados 

do levantamento da flora arbustivo-arbórea para a área de estudo, que por sua vez 

estão alinhados com o Termo de Referência emitido pelo IBRAM. 

3.1.1. Objetivo Geral 

Caracterizar a vegetação remanescente, para fins complementação de estudo 

biótico flora de EIA (Estudo de Impacto Ambiental), em áreas particulares contínuas, 

localizadas na região administrativa Recanto das Emas, DF.  
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3.1.2. Objetivos Específicos 

• Apresentar a caracterização da vegetação e a quantificação do material 

lenhoso para subsidiar informações para o órgão ambiental de Brasília 

(Instituto Brasília Ambiental - IBRAM). 

• Definir a área de influência dos estudos, considerando a vegetação a ser 

suprimida; 

• Utilizar sistema de amostragem com erro máximo admissível de até 20% 

e nível de probabilidade igual a 95%;  

• Realizar análise multitemporal de uso e ocupação da área pretendida 

para o empreendimento;  

• Apresentar orientações para futura supressão vegetal, caso seja 

necessária; e 

• Apresentar lista de espécies de todos os indivíduos arbóreos 

inventariados na área. 

3.1.3. Áreas de Influência  

As áreas de influência foram determinadas com base no impacto que será 

gerado pela supressão vegetal, sendo elas: 

• Área de Diretamente Afetada (ADA): se refere à área passível de 

supressão, ou seja, área na qual será instalado o empreendimento; 

• Área de Influência Direta (AID): condiz com as áreas de preservação 

permanente (APP) presentes na poligonal do empreendimento. Apesar 

de não serem destinadas à supressão, essas sofrerão impacto direto 

das atividades do parcelamento. Cabe ressaltar que parte das áreas de 

APP já se encontram com déficit de vegetação, sendo necessário futuro 

projeto de recuperação dos trechos degradados; 

• Área de Influência Indireta (AII): para o empreendimento em questão não 

existem áreas de influência indireta para o meio biótico flora. Cabe 

ressaltar que a área está inserida em ambiente urbano e já se encontra 

em elevado nível de degradação, apresentando poucos espécimes 

nativos dispersos em zonas de pasto. Não obstante, o local conta com 
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pistas e caminhos bem delimitados, não sendo necessária abertura de 

áreas adjacentes para acesso de maquinário.  

Desta forma, a área de estudo é composta pela ADA/AID, conforme Figura 51, 

a seguir. Por meio da Figura 52 é possível visualizar as Unidades de Conservação 

localizadas acerca deum raio de 3Km do empreendimento.  

Figura 51 – ADA e AID sob o ponto de vista dos estudos de flora. 

 

Fonte: CADMO (2022) 
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Figura 52 – Localização em função das Unidades de Conservação e do Conector Ambiental  

 

Fonte: CADMO (2022) 

 

3.1.4. METODOLOGIA 

A caracterização fitofisionômica foi baseada na classificação por (RIBEIRO & 

WALTER, 2008) para os tipos de vegetação do bioma Cerrado, a qual leva em 

consideração a florística, a estrutura, as formas de crescimento e as mudanças 

estacionais da vegetação. 

O Cerrado é composto por um gradiente de formações, composto por 

vegetação campestre, savânica e florestal, formando 11 tipos diferentes de 

fisionomias (RIBEIRO & WALTER, 2008). A área de estudo foi mapeada, em ambiente 

SIG, apresentando variadas fitofisionomias, tais como Cerrado típico, Cerrado ralo e 

Mata de galeria. Cabe ressaltar que com exceção da zona de Mata de galeria, 

ocorrente na APP do Córrego estiva, aos fundos da área, as demais fitofisionomias 

encontravam-se em alto grau de antropização, com predomínio de pastagem e 

espécies exóticas, tais como eucaliptos, pinus e outras frutíferas (Figura 53). 
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No geral o levantamento se restringiu as áreas de Cerrado típico e ralo, ou seja, 

não foi realizado levantamento no interior da APP (Mata de galeria), uma vez que não 

é possível a realizar intervenções nesta área. 

Figura 53 – Vegetação de Cerrado antropizado ocorrente na área. 

  

3.1.4.1. Censo Florestal 

Devido à falta de homogeneidade da vegetação local foi adotado o método 

censitário (inventário 100%), ou seja, foram medidos todos os indivíduos arbóreo-

arbustivos que atendessem ao critério de inclusão de diâmetro a altura da base (DAB, 

30 cm do solo) igual ou superior a 5 cm (FELFILI et al., 2005, adaptado), para os 

espécimes nativos, e diâmetro a altura do peito (DAP, 130 cm do solo) igual ou 

superior a 5 cm, para as espécies exóticas. A área levantada pelo método do censo 

florestal foi de aproximadamente 97,11 hectares.  

3.1.4.2. Caracterização Florística 

A grafia dos táxons foi realizada mediante consulta ao portal online Flora do 

Brasil – Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Para separação em famílias foi adotado o 

sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group – APG IV (2016). Cada 

indivíduo arbóreo-arbustivo foi etiquetado e numerado, e coletadas as coordenadas 

UTM (SIRGAS 2000) de referência. 

As espécies foram identificadas pelos seus caracteres dendrológicos “in loco” 

e não houve tombamento de material testemunho em herbário. As circunferências 

foram mensuradas com auxílio de fita métrica, e as alturas estimadas visualmente. 

A B 



  

 

 
137 

3.1.4.3. Estrutura Ecológica  

Para a análise da estrutura da vegetação arbustivo-arbórea foram calculados 

os parâmetros fitossociológicos clássicos, conforme descritos por MUELLER-

DOMBOIS & ELLENBERG (1974), densidade absoluta, frequência absoluta, 

dominância absoluta expressa pela área basal, densidade relativa, frequência relativa, 

dominância relativa e valor de cobertura. Tais parâmetros podem ser obtidos conforme 

demonstrado a seguir: 

 

• Densidade Absoluta (DA): informa a dominância das espécies em termos de 

área basal, ou seja, o número de árvores que uma espécie possui por hectare.  

• Densidade Relativa (DR): relação entre a área basal de determinada espécie 

pela área basal de todas as espécies amostradas.  

𝐷𝐴 = 𝑛𝑖/𝐴 (1) 

𝐷𝑅 = (𝑛/𝑁) ∗ 100 (2)  

Onde: ni: número de indivíduos da espécie i; N: Número total de indivíduos amostrados; A: 

unidade de área (hectare = 10.000 m²).  

 

• Dominância Absoluta (DoA): informa a dominância da espécie em termos de 

área basal. É a soma das áreas basais dos indivíduos pertencentes a uma 

mesma espécie, por unidade de área.  

• Dominância Relativa (DoR): relação entre a área basal de determinada espé-

cie pela área basal de todas as espécies amostradas.  

𝐷𝐴 = 𝐴𝐵𝑖/ℎ𝑎 (3) 

𝐷𝑜𝑅 = (𝐴𝐵𝑖/𝐴𝐵𝑡) ∗ 100 (4) 

Onde: ABi: área basal da espécie i; ABt: somatório das áreas basais individuais de todas as 

espécies amostradas; ha: hectare (10.000 m²).  
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• Índice de Valor de Cobertura (IVC): somatório da densidade relativa, e domi-

nância relativa de determinada espécie. Este parâmetro indica a importância 

ecológica da espécie no local.  

𝐼𝑉𝐶 = 𝐷𝑅 + 𝐷𝑂𝑅 (5)  

Onde: DR: densidade relativa; DoR: dominância relativa. 

3.1.4.4. Volumetria 

Para o cálculo do volume total com casca para espécies nativas foi usada a 

equação ajustada por REZENDE et al. (2006) (6) considerando o diâmetro na altura 

da base e a altura total dos indivíduos. Para indivíduos com fuste ramificado, utilizou-

se o diâmetro equivalente (Deq), para determinação da área transversal, conforme 

modelo matemático (7). As análises foram feitas no Excel© 2020. 

𝒱 = (0,000109 ×  𝒟ℰ𝓆2) +  (0,0000145 ×  𝒟ℰ𝓆2  ×  ℋ𝒯)    (6) 

Onde: V: volume com casca (m³); Deq: Diâmetro equivalente da base tomado a 0,30 m do solo 

(cm) e HT: altura total (m). 

𝒟ℰ𝓆 = √Σ𝒟𝒜ℬ2       (7)  

Onde: DEq: diâmetro equivalente (cm); DAB: diâmetro da base tomado a 0,30 metros do solo 

(cm).  

Para os indivíduos exóticos de Pinus e Eucalyptus que compunham os quebra-

ventos da área, bem como outros regenerantes das espécies dispersos pela área, 

optou-se por utilizar no modelo matemático proposto por SOUZA et al. (2008) (8), para 

floresta de Pinus taeda L. na região do centro-oeste paranaense. O mesmo modelo 

foi utilizado para os indivíduos de Eucalyptus devido aos resultados encontrados para 

os espécimes de aproximadamente 0,5, fator esse amplamente encontrado na 

literatura para espécies de Eucalyptus sp. (FREDDO et al., 1999; OLIVEIRA et al., 

1999; HASELEIN et al., 2004; GONÇALVES et al., 2010; MIGUEL et al., 2010). 

  (8)  
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Onde: d: diâmetro a altura do peito; h: altura total da árvore. 

Com base no fator de forma artificial calculado, foi determinado o volume dos 

espécimes, ressalta-se que foi considerada a altura total para aferição do volume. 

Logo o volume da árvore foi calculado com base no volume do cilindro (9) multiplicado 

pelo fator de forma. 

V(m3) = π ∗ r2 ∗ Hc ∗ f       (9) 

Onde: V: volume com casca (m³); r: raio; Hc: altura comercial; f: fator de forma. 

Foi calculado ainda o volume estéreo de madeira, usando o fator de 

empilhamento aproximado de BATISTA & COUTO (2002) (10):  

𝑉𝑠𝑡 = 𝑉 ∗ 2     (10)  

Onde: Vst: volume estéreo, V: volume com casca (m³). 

3.1.5. ANÁLISE MULTITEMPORAL 

A área está inserida em Zona Urbana Consolidada, ZUC-3, entretanto a 

finalidade atual da área é unicamente rural, na qual foi possível observar a criação de 

bovinos e equinos no local. Cabe salientar que apesar da classificação do zoneamento 

instituído pelo PDOT, a atual utilização da área é antiga, sendo essa ocorrente antes 

da instituição do PDOT.  

Outro fato de grande relevância é a ausência da vegetação nativa, em sua 

maior parte substituída por pastagens, com finalidade rural. Logo, é de suma 

importância salientar que apesar da área encontrar-se alterada, a situação não 

configura uma infração ambiental, uma vez que esta foi convertida antes do marco do 

decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, bem como antes do zoneamento realizado 

pelo PDOT.  

Todavia, foi observado in loco, a ausência de vegetação em trechos de APP, 

logo, de acordo com o Decreto nº 39.469, de 22 de novembro de 2018, é necessária 

a recomposição destas áreas. Assim, é recomendada a elaboração de plano de 

recuperação de áreas degradadas, para reposição dos trechos de APP que se 
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encontram com déficit de vegetação. Uma vez que o presente relatório possui a 

finalidade de caracterização da vegetação, técnicas de recomposição não serão 

apontadas neste documento.  

Por fim, são apresentadas, a seguir, imagens multitemporais da área, a fim de 

validar as informações anteriormente apresentadas, quanto ao uso da área (Figura 

54, Figura 55 e Figura 56).  

Figura 54- Situação de uso e ocupação da área em 1997. 

 

Fonte: Geoportal 
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Figura 55- Situação de uso e ocupação da área em 2013. 

 

Fonte: Geoportal 

Figura 56- Situação de uso e ocupação da área em 2022. 

 

Fonte: Geoportal 
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3.1.6. RESULTADOS 

3.1.6.1. Estrutura Ecológica 

Conforme levantamento florístico realizado, a densidade estimada foi de 

17,8350 ind.ha-1. Já a área basal foi de 1,3657 m².ha-1 e o volume 804,9659 m³ 

(1.609,9317 st) para todos os indivíduos da área. 

As espécies de maior importância na área foram Eucaliptus spp., Mangifera 

indica L., Pinus spp., Solanum lycocarpum A.St.-Hil. e Aegiphila verticillata Vell.. 

Essas cinco espécies compõem 53% do IVC, podendo ser consideradas as mais im-

portantes a caracterizar a estrutura fitossociológica da área de estudo, já que melhor 

representam estruturalmente a comunidade, sendo aqui chamadas de dominantes. 

Para alguns autores, as espécies dominantes são aquelas que possuem maior su-

cesso ecológico (PINTO-COELHO 2000), ou seja, maior sucesso em explorar os re-

cursos de seu habitat (FELFILI & VENTUROLI 2000).  

A espécie Eucaliptus spp. e Solanum lycocarpum A.St.-Hil. perfazem juntos 

25,1732% da densidade relativa, contribuindo com grande número de indivíduos. Por 

outro lado, 104 espécies (98,11%) apresentaram menos que 10 ind.ha-1, ou seja, pos-

suem baixa ocorrência na área. 

3.1.6.2. Distribuição em Classes de Diâmetro e Altura 

Analisando a distribuição diamétrica observa-se que há maior concentração de 

indivíduos na segunda e terceira classe de diâmetro (Figura 56 e Figura 57), onde 

encontram-se cerca 50,75% dos indivíduos amostrados, ou seja, a área apresenta 

principalmente indivíduos de 5 a 15 cm de diâmetro. 

A curva em J-reverso resultante da distribuição diamétrica indica que a comu-

nidade estudada apresenta estoque de reposição das classes subsequentes, ou seja, 

uma classe sucede a outra, podendo levar a autorregeneração da comunidade. Além 

disso, o número de indivíduos jovens é superior ao número de mortos, sugerindo que 

o recrutamento é superior a mortalidade (3,63%), padrão característico de florestas 

inequiâneas (ASSUNÇÃO & FELFILI 2004).  
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Figura 57- Distribuição diamétrica dos indivíduos arbustivo-arbóreos amostrados. 

 

A distribuição de frequências dos indivíduos em classes de altura tendeu à nor-

malidade, conforme geralmente encontrado em comunidades florestais tropicais 

(PINTO et al., 2009). A partir dos dados da distribuição de alturas percebe-se que 

54,90% dos indivíduos amostrados apresentam altura até 4 metros (Figura 58). Nas 

classes subsequentes ocorre progressiva redução de indivíduos até a última classe, 

onde ocorreu apenas 1 indivíduos. 

 

Figura 58 – Distribuição de altura dos indivíduos arbustivo-arbóreos amostrados. 
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Tabela 31– Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente do índice de valor de cobertura (IVC), das espécies arbustivo-arbóreas amostradas. Onde: DA 
= densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta; DoR = dominância relativa; V (m³) = volume em metros cúbicos; V(st) = volume em 
estéreis. 

ESPÉCIE DA (ind.ha-1) DR (%) DoA (m2.ha-1) DoR (%) IVC (%) V (m³) V (st) 

Eucaliptus spp. 2,6361 14,7806 0,3693 27,0451 41,8257 255,6985 511,3969 

Mangifera indica L. 0,6384 3,5797 0,2920 21,3785 24,9581 175,5714 351,1429 

Pinus spp. 0,7723 4,3303 0,1927 14,1092 18,4395 133,6955 267,3910 

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. 1,8535 10,3926 0,0167 1,2202 11,6128 4,8757 9,7513 

Aegiphila verticillata Vell. 1,2769 7,1594 0,0274 2,0084 9,1677 10,4862 20,9724 

Morta 0,6487 3,6374 0,0398 2,9179 6,5554 18,4244 36,8489 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 0,5561 3,1178 0,0424 3,1021 6,2198 27,1392 54,2784 

Persea americana Mill. 0,2471 1,3857 0,0543 3,9788 5,3645 26,4446 52,8892 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. 0,3501 1,9630 0,0449 3,2901 5,2531 23,4623 46,9247 

Anadenanthera spp. 0,3604 2,0208 0,0294 2,1557 4,1765 17,5723 35,1447 

Roystonea oleraceae (Jacq.) O.F. Cook 0,3810 2,1363 0,0270 1,9739 4,1101 14,2311 28,4622 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 0,5252 2,9446 0,0090 0,6591 3,6036 2,6158 5,2315 

Dalbergia miscolobium Benth. 0,4119 2,3095 0,0147 1,0763 3,3857 5,8217 11,6433 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 0,4531 2,5404 0,0077 0,5605 3,1009 2,0646 4,1292 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. 0,3398 1,9053 0,0147 1,0755 2,9808 5,0692 10,1383 

Diospyros burchellii Hiern 0,3604 2,0208 0,0056 0,4089 2,4296 1,6293 3,2586 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 0,3398 1,9053 0,0052 0,3833 2,2886 1,7061 3,4122 

Não identificada 3 (exótica) 0,3089 1,7321 0,0048 0,3535 2,0856 1,5280 3,0560 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. 0,2368 1,3279 0,0067 0,4904 1,8183 2,7101 5,4202 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 0,2780 1,5589 0,0024 0,1760 1,7349 0,7387 1,4774 

Piper aduncum L. 0,2574 1,4434 0,0034 0,2454 1,6888 1,1180 2,2360 

Syzygium cumini (L.) Skeels 0,0412 0,2309 0,0199 1,4542 1,6852 13,2226 26,4452 
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ESPÉCIE DA (ind.ha-1) DR (%) DoA (m2.ha-1) DoR (%) IVC (%) V (m³) V (st) 

Caryocar brasiliense Cambess. 0,1854 1,0393 0,0042 0,3103 1,3496 1,5275 3,0550 

Roupala montana Aubl. 0,2059 1,1547 0,0025 0,1867 1,3414 0,7353 1,4707 

Vochysia thyrsoidea Pohl 0,1545 0,8661 0,0061 0,4489 1,3150 2,3562 4,7124 

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. 0,0927 0,5196 0,0079 0,5782 1,0979 3,9875 7,9749 

Connarus suberosus Planch. 0,1751 0,9815 0,0011 0,0791 1,0606 0,2713 0,5427 

Qualea grandiflora Mart. 0,1339 0,7506 0,0038 0,2781 1,0287 1,3323 2,6646 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 0,1339 0,7506 0,0021 0,1558 0,9064 0,9503 1,9006 

Lafoensia pacari A.St.-Hil. 0,1236 0,6928 0,0017 0,1268 0,8197 0,6224 1,2447 

Bouganville spp.3 0,1133 0,6351 0,0019 0,1356 0,7707 0,5589 1,1178 

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin 0,1030 0,5774 0,0025 0,1825 0,7599 0,9779 1,9559 

Artocarpus heterophyllus Lam. 0,0309 0,1732 0,0077 0,5607 0,7339 3,2783 6,5566 

Guazuma ulmifolia Lam. 0,0515 0,2887 0,0061 0,4438 0,7325 3,1209 6,2418 

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. 0,1133 0,6351 0,0012 0,0851 0,7202 0,3432 0,6864 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. 0,0927 0,5196 0,0026 0,1930 0,7126 1,0854 2,1708 

Cedrela fissilis Vell. 0,0412 0,2309 0,0063 0,4623 0,6932 2,8637 5,7274 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 0,1133 0,6351 0,0006 0,0459 0,6810 0,2409 0,4818 

Leptolobium dasycarpum Vogel 0,1133 0,6351 0,0006 0,0454 0,6805 0,1692 0,3384 

Machaerium opacum Vogel 0,0927 0,5196 0,0018 0,1315 0,6511 0,7307 1,4614 

Spondias purpurea L. 0,0824 0,4619 0,0023 0,1680 0,6299 0,6912 1,3824 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith 0,1030 0,5774 0,0007 0,0522 0,6296 0,2282 0,4563 

Qualea multiflora Mart. 0,0515 0,2887 0,0043 0,3165 0,6052 2,4221 4,8443 

Dimorphandra mollis Benth. 0,0824 0,4619 0,0019 0,1416 0,6035 0,7532 1,5064 

Psidium guajava L. 0,0927 0,5196 0,0011 0,0821 0,6017 0,4081 0,8161 

Pseudobombax tomentosum (Mart.) A.Robyns 0,0721 0,4042 0,0027 0,1961 0,6002 1,1441 2,2881 
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ESPÉCIE DA (ind.ha-1) DR (%) DoA (m2.ha-1) DoR (%) IVC (%) V (m³) V (st) 

Tapirira guianensis Aubl. 0,0103 0,0577 0,0074 0,5400 0,5978 4,2018 8,4036 

Hymenaea courbaril L. 0,0412 0,2309 0,0049 0,3623 0,5933 1,4469 2,8937 

Eugenia uniflora L. 0,0927 0,5196 0,0008 0,0617 0,5814 0,2789 0,5578 

Senna multijuga Cf. (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 0,0721 0,4042 0,0022 0,1616 0,5658 0,9125 1,8249 

Annona crassiflora Mart. 0,0721 0,4042 0,0022 0,1592 0,5634 0,7447 1,4894 

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss. 0,0927 0,5196 0,0006 0,0413 0,5609 0,1597 0,3194 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel 0,0618 0,3464 0,0027 0,1987 0,5452 0,9265 1,8531 

Syagrus spp. 0,0515 0,2887 0,0034 0,2520 0,5407 2,3619 4,7239 

Virola sebifera Aubl. 0,0721 0,4042 0,0010 0,0711 0,4753 0,2860 0,5720 

Psidium myrsinites DC. 0,0721 0,4042 0,0008 0,0577 0,4619 0,2357 0,4714 

Copaifera langsdorffii Desf. 0,0412 0,2309 0,0031 0,2265 0,4575 1,6855 3,3709 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 0,0618 0,3464 0,0011 0,0807 0,4272 0,3436 0,6872 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 0,0618 0,3464 0,0011 0,0797 0,4261 0,4014 0,8027 

Citrus x limon (L.) Osbeck 0,0618 0,3464 0,0006 0,0427 0,3892 0,1670 0,3340 

Citrus reticulata Blanco 0,0618 0,3464 0,0005 0,0363 0,3827 0,1665 0,3329 

Carica papaya L. 0,0618 0,3464 0,0005 0,0332 0,3796 0,1341 0,2681 

Schinus terebinthifolia Raddi 0,0618 0,3464 0,0004 0,0276 0,3741 0,1363 0,2727 

Casearia sylvestris Sw. 0,0618 0,3464 0,0004 0,0261 0,3725 0,0925 0,1850 

Pachira aquatica Aubl. 0,0103 0,0577 0,0043 0,3119 0,3697 2,3557 4,7114 

Morus spp. 0,0412 0,2309 0,0018 0,1334 0,3643 0,6445 1,2889 

Myracrodruon urundeuva Allemão 0,0412 0,2309 0,0017 0,1260 0,3570 1,0583 2,1167 

Pterogyne nitens Cf. Tul. 0,0515 0,2887 0,0008 0,0571 0,3458 0,2218 0,4436 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. 0,0515 0,2887 0,0007 0,0539 0,3426 0,1980 0,3961 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho 0,0309 0,1732 0,0017 0,1242 0,2974 1,0915 2,1830 
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ESPÉCIE DA (ind.ha-1) DR (%) DoA (m2.ha-1) DoR (%) IVC (%) V (m³) V (st) 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 0,0412 0,2309 0,0007 0,0476 0,2786 0,2119 0,4238 

Bouganville spp.2 0,0412 0,2309 0,0006 0,0453 0,2762 0,1780 0,3560 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 0,0206 0,1155 0,0022 0,1578 0,2733 0,6581 1,3163 

Plenckia populnea Reissek 0,0412 0,2309 0,0005 0,0369 0,2678 0,1461 0,2923 

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. 0,0412 0,2309 0,0004 0,0292 0,2602 0,1098 0,2196 

Aspidosperma tomentosum Mart. 0,0412 0,2309 0,0002 0,0121 0,2431 0,0447 0,0894 

Myrtaceae 1 0,0309 0,1732 0,0009 0,0692 0,2424 0,3631 0,7263 

Myrtaceae 3 0,0103 0,0577 0,0022 0,1575 0,2152 1,4891 2,9782 

Caesalpinia sp. 0,0103 0,0577 0,0020 0,1498 0,2075 1,1313 2,2625 

Hancornia speciosa Gomes 0,0206 0,1155 0,0012 0,0850 0,2004 0,4152 0,8304 

Bougainville spp.1 0,0309 0,1732 0,0003 0,0195 0,1927 0,0690 0,1381 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 0,0309 0,1732 0,0001 0,0109 0,1841 0,0514 0,1029 

Não identificada 2 (exótica) 0,0103 0,0577 0,0016 0,1143 0,1720 1,1241 2,2481 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke 0,0103 0,0577 0,0012 0,0864 0,1441 0,7513 1,5025 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 0,0206 0,1155 0,0003 0,0206 0,1361 0,0922 0,1845 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 0,0206 0,1155 0,0001 0,0105 0,1260 0,0503 0,1006 

Não identificada 1 (exótica) 0,0206 0,1155 0,0001 0,0092 0,1246 0,0316 0,0632 

Byrsonima pachyphylla A.Juss. 0,0206 0,1155 0,0001 0,0089 0,1244 0,0325 0,0651 

Machaerium spp. 0,0206 0,1155 0,0001 0,0072 0,1227 0,0259 0,0518 

Citrus spp. 0,0206 0,1155 0,0001 0,0070 0,1224 0,0271 0,0542 

Terminalia catappa L. 0,0103 0,0577 0,0008 0,0576 0,1154 0,4791 0,9582 

Qualea parviflora Mart. 0,0103 0,0577 0,0002 0,0175 0,0752 0,1122 0,2243 

Triplaris americana L. 0,0103 0,0577 0,0002 0,0133 0,0710 0,0638 0,1275 

Xylopia sericea A.St.-Hil. 0,0103 0,0577 0,0002 0,0115 0,0693 0,0739 0,1478 
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ESPÉCIE DA (ind.ha-1) DR (%) DoA (m2.ha-1) DoR (%) IVC (%) V (m³) V (st) 

Asteraceae 1 0,0103 0,0577 0,0001 0,0110 0,0687 0,0494 0,0988 

Annona sp. 0,0103 0,0577 0,0001 0,0108 0,0685 0,0569 0,1138 

Vochysia elliptica Mart. 0,0103 0,0577 0,0001 0,0082 0,0660 0,0283 0,0565 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 0,0103 0,0577 0,0001 0,0079 0,0656 0,0336 0,0672 

Cecropia pachystachya Trécul 0,0103 0,0577 0,0001 0,0076 0,0653 0,0493 0,0987 

Chamaecrista orbiculata (Benth.) H.S.Irwin & Barneby 0,0103 0,0577 0,0001 0,0071 0,0648 0,0255 0,0510 

Miconia albicans (Sw.) Triana 0,0103 0,0577 0,0001 0,0069 0,0647 0,0254 0,0509 

Plathymenia reticulata Benth. 0,0103 0,0577 0,0001 0,0061 0,0638 0,0277 0,0555 

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin 0,0103 0,0577 0,0001 0,0054 0,0631 0,0239 0,0478 

Ricinus communis L. 0,0103 0,0577 0,0001 0,0041 0,0618 0,0155 0,0310 

Guapira noxia (Netto) Lundell 0,0103 0,0577 0,0000 0,0032 0,0609 0,0124 0,0247 

Malpighia punicifolia L. 0,0103 0,0577 0,0000 0,0029 0,0606 0,0109 0,0217 

TOTAL 17,8350 100 1,3657 100 200 804,9659 1.609,9317 
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3.1.6.3. Caracterização Florística Arbóreo-Arbustiva 

Após realizado o levantamento de campo, identificou-se o total de 1.732 indiví-

duos, distribuídos em 42 famílias botânicas e 105 espécies. A relação de cada árvore 

identificada, nome vernáculo e científico está listada na Tabela 32. 

As famílias botânicas de maior ocorrência na área de estudo foram Fabaceae 

(21 espécies), Myrtaceae (8 espécies), Bignoniaceae (6 espécies), Anacardiaceae (5 

espécies), Vochysiaceae (5 espécies) e Malvaceae (4 espécies) e Nyctaginaceae (4 

espécies) (Figura 59). 

A família Fabaceae foi a que contribuiu com o maior número de espécies da 

área (21 espécies). Frequentemente essa família é encontrada entre as mais impor-

tantes, isso se deve a capacidade competitiva de fixar nitrogênio em comparação as 

outras famílias, sendo considerada uma das famílias predominantes na flora savaní-

cola, devido sua alta densidade em todas as fitofisionomias de Cerrado (HERINGER 

et al., 1977). 

Em contrapartida, 26 famílias (61,90% do total), contribuíram com apenas uma 

espécie, sendo consideradas menos frequentes na área de estudo. São elas: Apo-

cynaceae, Araliaceae, Calophyllaceae, Caricaceae, Caryocaraceae, Celastraceae, 

Combretaceae, Connaraceae, Ebenaceae, Erythroxylaceae, Lauraceae, Lythraceae, 

Melastomataceae, Meliaceae, Myristicaceae, Ochnaceae, Pinaceae, Piperaceae, 

Polygonaceae, Primulaceae, Proteaceae, Rosaceae, Salicaceae, Sapotaceae, Sola-

naceae e Urticaceae. 
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Figura 59- Famílias que tiveram a maior contribuição em número de espécies no levantamento 
arbóreo. 

 

 

Os gêneros nativos mais abundantes em espécies arbóreo-arbustivas (Figura 

60) foram Handroanthus (3 espécies - Bignoniaceae), Machaerium (3 espécies - Fa-

baceae), Qualea (3 espécies - Vochysiaceae), Aegiphila (2 espécies - Lamiaceae), 

Annona (2 espécies - Annonaceae), Hymenaea (2 espécies - Fabaceae), Psidium (2 

espécies - Myrtaceae) e Vochysia (2 espécies - Vochysiaceae). 

Figura 60- Gêneros que tiveram a maior contribuição em número de espécies no levantamento 
arbóreo. 
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As espécies de maior ocorrência foram Eucaliptus spp. (256 indivíduos), Sola-

num lycocarpum A.St.-Hil. (180 indivíduos), Aegiphila verticillata Vell. (124 indivíduos) 

e Pinus spp.  (75 indivíduos) estas quatro espécies representam 36,66 % dos indiví-

duos levantados na amostragem.  

Tabela 32 – Composição florística da vegetação arbustivo-arbórea amostrada. NI: Nativa/ 
Introduzida (Nativa da flora brasileira, porém não encontrada na flora nativa do parque, sendo 
espécies catalogadas oriundas de arborização urbana); N: Nativa; E: Exótica. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR CLASSIFICAÇÃO 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Fumo bravo N 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. Milho de grilo N 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. Tamanqueiro N 

Fabaceae Anadenanthera spp. Anjico N 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Araticum N 

Annonaceae Annona sp. - N 

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam. Jaqueira E 

Apocynaceae Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba N 

Asteraceae Asteraceae 1 - N 

Nyctaginaceae Bougainville spp.1 - E 

Nyctaginaceae Bouganville spp.2 - E 

Nyctaginaceae Bouganville spp.3 - E 

Malpighiaceae Byrsonima pachyphylla A.Juss. Murici N 

Fabaceae Caesalpinia sp. - NI 

Caricaceae Carica papaya L. Mamão E 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequiseiro N 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Língua de tamanduá N 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaubá N 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Cedro N 

Bombacaceae Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Barriguda NI 

Fabaceae 
Chamaecrista orbiculata (Benth.) 
H.S.Irwin & Barneby 

Planta moeda N 

Rutaceae Citrus reticulata Blanco Mexirica E 

Rutaceae Citrus x limon (L.) Osbeck Limão E 

Rutaceae Citrus spp. - E 

Connaraceae Connarus suberosus Planch. Araruta do campo N 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR CLASSIFICAÇÃO 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba N 

Fabaceae Dalbergia miscolobium Benth. Jacarandá do cerrado N 

Fabaceae Dimorphandra mollis Benth. Faveira N 

Ebenaceae Diospyros burchellii Hiern Olho de boi N 

Fabaceae 
Enterolobium gummiferum (Mart.) 
J.F.Macbr. 

Orelha de macaco N 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Nespereira E 

Malvaceae 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) 
Schott & Endl. 

Paineira do cerrado N 

Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Cabelo de negro N 

Myrtaceae Eucaliptus spp. Eucalipto E 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitanga NI 

Nyctaginaceae Guapira noxia (Netto) Lundell Caparrosa N 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba N 

Bignoniaceae Hancornia speciosa Gomes Mangabá N 

Bignoniaceae 
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 
Mattos 

Ipê rosa N 

Bignoniaceae 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex 
DC.) Mattos 

Ipê roxo N 

Bignoniaceae 
Handroanthus ochraceus (Cham.) 
Mattos 

Ipê amarelo N 

Malpighiaceae Heteropterys byrsonimifolia A.Juss. Murici macho N 

Fabaceae Hymenaea courbaril L. Jatobá da mata N 

Fabaceae Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá do cerrado N 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Pau santo N 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari N 

Fabaceae Leptolobium dasycarpum Vogel Colher de pedreiro N 

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Jacarandá de espinho N 

Fabaceae Machaerium opacum Vogel Jacarandá cascudo N 

Fabaceae Machaerium spp. - N 

Malpighiaceae Malpighia punicifolia L. Acerola E 

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mangueira E 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana Pixirica N 

- Morta - - 

Moraceae Morus spp. Amora E 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR CLASSIFICAÇÃO 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira N 

Myrtaceae Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Araçá bravo N 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cafezinho N 

Myrtaceae Myrtaceae 1 - N 

- Myrtaceae 3 - N 

- Não identificada 1 (exótica) - E 

- Não identificada 2 (exótica) - E 

- Não identificada 3 (exótica) - E 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Vassoura de bruxa N 

Malvaceae Pachira aquatica Aubl. Monguba NI 

Fabaceae Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Cambuí NI 

Lauraceae Persea americana Mill. Abacate E 

Pinaceae Pinus spp. Pinheiro E 

Piperaceae Piper aduncum L. Piper N 

Fabaceae 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) 
J.F.Macbr. 

Pau jacaré N 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Coração de negro N 

Fabaceae Plathymenia reticulata Benth. Vinhático do campo N 

Celastraceae Plenckia populnea Reissek Marmelada N 

Myrtaceae Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Jabuticaba E 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curiola N 

Bombacaceae 
Pseudobombax tomentosum (Mart.) 
A.Robyns 

Embiriçu N 

Myrtaceae Psidium guajava L. Goiabeira E 

Myrtaceae Psidium myrsinites DC. Araçá N 

Fabaceae Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Sucupira branca N 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. Amendoim bravo NI 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. Pau terra grande N 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. Pau terra lisa N 

Vochysiaceae Qualea parviflora Mart. Pau terra roxo N 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. Mamona E 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne de vaca N 

Arecaceae Roystonea oleraceae (Jacq.) O.F. Cook Palmeira imperial E 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR CLASSIFICAÇÃO 

Araliaceae 
Schefflera macrocarpa (Cham. & 
Schltdl.) Frodin 

Mandiocão N 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira pimenteira NI 

Fabaceae 
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Pau cigarra NI 

Solanaceae Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira N 

Anacardiaceae Spondias purpurea L. Cajá NI 

Malvaceae Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin Chichá N 

Fabaceae 
Stryphnodendron adstringens (Mart.) 
Coville 

Barbatimão N 

Arecaceae Syagrus spp. Jerivá NI 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão E 

Bignoniaceae Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Caraíba N 

Fabaceae 
Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-
Filho 

Carvoeiro N 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Pau pombo N 

Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Ipê de jardim E 

Combretaceae Terminalia catappa L. Chapeu de praia E 

Polygonaceae Triplaris americana L. Pau formiga NI 

Asteraceae 
Vernonanthura discolor (Spreng.) 
H.Rob. 

Assa peixe N 

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. Arara tucupi N 

Vochysiaceae Vochysia elliptica Mart. Pau doce N 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea Pohl Gomeira N 

Annonaceae Xylopia sericea A.St.-Hil. Pimenta de macaco N 

 

3.1.6.4. Espécies de Relevante Interesse Conservacionista 

Foram registrados 169 indivíduos distribuídos em 11 espécies tombadas (Fi-

gura 61), ou seja, 9,75% dos indivíduos levantados são patrimônio ecológico do Dis-

trito Federal, de acordo com o Decreto distrital n° 39.469/2018. Não foram registrados 

indivíduos considerados ameaçados de extinção, conforme disposto na portaria nº 

443/2014 do MMA (BRASIL, 2014). 
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Figura 61 – Abundâncias das espécies tombadas do DF. 

 

3.1.7. Recomendações para a supressão vegetal 

Apesar de o referido relatório não ter por finalidade específica a supressão da 

vegetação nativa, são apresentadas, a seguir, orientações com a descrição das 

atividades de supressão, a fim de direcionar o empreendedor aos passos que deverá 

se atentar na futura supressão da vegetação. 

As atividades foram consolidadas nas seguintes etapas: corte das árvores, 

enleiramento do material lenhoso, retirada da madeira, destocamento e limpeza da 

vegetação restante, descritas a seguir:  

3.1.7.1. Método de Corte  

A derrubada das árvores será feita de forma semimecanizada, contando com a 

utilização de motosserra. A equipe de corte será composta por um ou dois 

motosserristas e dois ou quatro ajudantes. Os ajudantes localizam a árvore a ser 

derrubada, limpam o local e preparam o caminho de fuga. Um dos motosserristas faz 

o corte da árvore, enquanto o outro separa o tronco da copa, divide o tronco em toras 

e elimina obstáculos ao arraste.  

Deverão ser considerados os seguintes aspectos: 
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• Limpeza ao redor da base do tronco (retirada de qualquer obstáculo que possa 

prender a motosserra ou a árvore, alterar o direcionamento da queda ou obs-

truir a passagem dos operadores de motosserra);  

• Direcionamento da queda: verificar a existência de obstáculos e promover a 

queda para o sentido desejado, de forma a impedir efeitos danosos sobre as 

pessoas, sobre o material e para auxiliar no transporte e em novos cortes. Cabe 

examinar a presença de cipós, galhos soltos, ninhos de pássaros e caixas de 

marimbondos nos indivíduos que serão derrubados. Para tanto, atenta-se para 

as seguintes recomendações:  

o Executar o entalhe direcional (boca de corte), principalmente em árvores 

com alturas elevadas;  

o Observar a profundidade de entalhe, que deve atingir cerca de 1/5 a 1/3 

do diâmetro do tronco;  

o Ao realizar o segundo corte, verificar se ele coincide com o primeiro, 

formando a boca de corte (entalhe);  

o Ao fazer o corte de queda (corte de derrubada), observar se está sendo 

realizado um pouco acima do entalhe, deixando-se um filete de ruptura;  

o Observar uma distância de segurança entre trabalhadores, no mínimo 

superior a dois comprimentos da árvore; e 

o Afastar-se da árvore, de forma segura, assim que ela iniciar o processo 

de queda, e estabelecer rotas de fuga, preferencialmente no sentido 

contrário à queda, em ângulos oblíquos. 

• Observações:  

o Desgalhamento: Corresponde à retirada dos galhos que estão ligados 

ao tronco, incluindo o desponte (separar a copa do tronco).  

o Traçamento: Representa a tarefa de seccionar o tronco da árvore em 

toras de comprimento determinado para o seu uso final. Na Tabela 33, 

estão apresentados os valores de comprimento e diâmetro de acordo 

com algumas categorias de uso.  
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Tabela 33 – Valores de comprimento e diâmetro de acordo com oito categorias de uso. 

CATEGORIA DE USO 
DIÂMETRO MÍNIMO 

(cm) 
COMPRIMENTO  

(m) 

Toras  >15 >1,5 

Lenha  10 - 15 2,0 – 1,0 

Resíduo  <10 - 

 

Considerando que o material nativo apresenta formas de troncos variadas, a 

categoria de uso mais nobre fica condicionada ao tipo da madeira e sua tortuosidade. 

Por isso, não são indicados previamente outros usos, ficando a cargo do proprietário. 

3.1.7.2. Enleiramento  

O enleiramento se refere às diferentes formas de dispor a madeira cortada no 

campo para facilitar a sua retirada. O material lenhoso deverá estar disposto nos es-

paços que não obstrua o acesso e distante de rede elétrica. Os operários encarrega-

dos deverão realizar uma triagem do que foi suprimido, separando o material lenhoso 

(apto a ser utilizado) do restante do resíduo vegetal.  

Tendo em vista a curta distância entre as áreas de intervenção e a via de es-

coamento e, levando-se em conta o processo de traçamento sugerido anteriormente, 

o enleiramento poderá ser feito de forma manual. Essa atividade exige grande esforço 

físico dos trabalhadores, portanto, recomenda-se a formação de uma equipe a fim de 

minimizar o desgaste e a eliminação dos obstáculos no percurso. 

3.1.7.3. Destocamento 

O destocamento consiste na eliminação dos tocos, remanescentes na área 

após a derrubada. Envolve, portanto, a retirada da parte aérea do toco e de suas 

raízes até uma profundidade desejada, com o intuito de não prejudicar as operações 

subsequentes. Essa etapa está incluída na terraplanagem, sendo realizada por moto-

niveladora, retroescavadeira e/ou trator com pá. 

3.1.7.4. Monitoramento  
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O material extraído poderá ser destinado para uma das categorias de uso, con-

forme Tabela 3. Os resíduos gerados correspondem a todo material originado da su-

pressão que não tenha aproveitamento lenhoso (folhas, galhos, casca e madeira).  

A madeira oriunda da supressão da vegetação pertencerá ao proprietário, que 

poderá aliená-la, ficando o adquirente livre da responsabilidade pela reposição flores-

tal. Entretanto, o adquirente deverá portar do Documento de Origem Florestal – DOF, 

instituído pela Portaria MMA nº 253/06, que constitui licença obrigatória para controle 

de transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa. 

Nos casos em que o aproveitamento da madeira for possível, esta deverá ser 

cubada para levantamento do volume de madeira efetivamente retirado, o qual será 

contabilizado seguindo os diferentes tipos de produtos de destinação.  

A cubagem será realizada segundo metodologia de Smalian, adotado pelo 

IBAMA, onde é medido o diâmetro das duas pontas de cada tora e tomado seu com-

primento para posterior aplicação da fórmula que segue.  

𝑽𝒔 =  𝑨𝒕 + 𝑨𝒃/𝟐 ∗ 𝒄 (𝟏𝟏) 

 

Onde: Vs: volume de madeira da tora (m³); At e Ab: seções transversais de suas extremidades 

(m²); c: comprimento da tora (m).  

 

O volume final destinado para cada produto será obtido pela somatória do vo-

lume real de cada tora.  

Realizada a supressão vegetal e concluída a cubagem da madeira suprimida, 

deverá ser apresentado o documento de romaneio do material, o qual deverá conter 

o volume de madeira, classificado por espécie, qualidade comercial de fuste e classe 

de diâmetro da madeira. No formulário deverá constar a individualização de cada uma 

das peças, a serem numeradas, constando dados do local e assinatura do responsá-

vel técnico.  

O topsoil poderá ser destinado para áreas próximas, que estejam em situação 

de degradação de solo, promovendo o recobrimento de subsolo exposto com grande 

potencial para recrutamento de vegetação nativa via rebrotas de galhos e raízes e 

banco de sementes.  
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As atividades de campo deverão ser acompanhadas diariamente, durante toda 

a sua duração, por profissional técnico capacitado para verificação do atendimento à 

legislação vigente e às técnicas recomendadas em relação aos procedimentos a se-

rem adotados na supressão da vegetação. 

3.1.7.5. Técnicas para transposição de topsoil 

Cabe salientar que será necessário na atividade de supressão indicar local de 

transposição do topsoil, bem como executar tal transposição. Como o intuito deste 

documento não é para a obtenção da ASV, aqui não será indicado o local transposi-

ção, devendo essa ser indicada futuramente ao IBRAM, quando for ser realizada a 

supressão. Contudo essa equipe apresenta no referido tópico a descrição da metodo-

logia de transposição para fins de conhecimento para atividades futuras. 

A IN 174/2013 – IBRAM define topsoil como sendo o  

(...) material resultante do decapeamento da camada superficial, até 40 cm 
de espessura, do solo de uma área suprimida e que contém uma mescla de 
banco de sementes, raízes e fauna/flora do solo, todos os fatores importantes 
na ciclagem de nutrientes, reestruturação e fertilização do solo. 

 

A transposição do topsoil no Distrito Federal deverá seguir as instruções da IN 

174/2013 – IBRAM, que determina as áreas passíveis à destinação do topsoil. No 

caso do empreendimento em questão a utilização se enquadra no inciso II do 1° pa-

rágrafo do Capítulo III da IN supracitada. 

A metodologia de transposição do topsoil é descrita no Comunicado Técnico 

197 da EMBRAPA, que apresenta em detalhes sobre a transposição para a restaura-

ção ecológica do Cerrado, devendo esse ser destinado à área a ser recomposta (Fi-

gura 62). A seguir são apresentadas as recomendações iniciais: 

• A remoção deve ocorrer no final da seca ou início das chuvas, para aumentar 

a quantidade de sementes transferidas com a camada superficial e aumentar o 

período em que os regenerantes (plântulas e rebrotas) aproveitam a estação 

chuvosa para o estabelecimento (FERREIRA et al., 2015); 
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• Separar os primeiros 5 cm de solo, que contêm o banco de sementes, da ca-

mada mais profunda do solo (entre 15 e 25 cm), que contém os fragmentos de 

raiz;  

• Depositar as camadas supracitadas na ordem de sua retirada; 

• O espalhamento do material na área deverá ser realizado com auxílio de uma 

pá carregadeira ou retroescavadeira; 

• É recomendado que o solo seja escarificado antes da deposição do topsoil, 

para maior da água das chuvas e raízes; 

• A transposição do topsoil deve ser realizada imediatamente após sua remoção 

do local de origem, para evitar que as sementes percam sua viabilidade e que 

os fragmentos de planta percam a capacidade de rebrota. 

Figura 62 – Resumo das atividades de transposição da camada superficial do solo.  

 

Fonte: FERREIRA; VIEIRA; WALTER, 2015. 

 

3.1.8. Registro fotográfico  

A seguir é apresentado o registro de locais visitados durante o levantamento 

de dados, notadamente às características relativas ao uso e à ocupação que alteraram 

completamente a vegetação. 
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Figura 63 – Exemplo de espécies exóticas encontradas dispersas na área, sendo essas em 
maior parte frutíferas, localizadas próximas as residências. 

 

Figura 64 – Exemplo de espécies exóticas encontradas dispersas na área, sendo essas em 
maior parte frutíferas, localizadas próximas as residências. 
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Figura 65 – Indivíduos de Pinus spp. e Eucalyptus spp. utilizados como quebra-vento e 
para sombreamento de animais (bovinos e equinos). 

 

Figura 66 – Demarcação das árvores com lacres numerados. Cabe apontar que além da 
demarcação foram coletadas as coordenadas de referência de cada indivíduo catalogado. 
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Figura 67 – Bovinos presentes na área. Cabe apontar que maior parte da área, é formada 
por pastagens, ocupadas principalmente por bovinos e equinos. 

 

Figura 68 – Nascente encontrada na área - cabe apontar que a referida nascente constitui 
um pequeno curso d’água que deságua no Córrego Vargem da Benção (Estiva). 
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Figura 69 – Foram observados na área locais com formação de erosões em forma de 
sulcos. 

 

Figura 70 – Foram observados na área locais com formação de erosões em forma de 
sulcos. 
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Figura 71 – Foram observados na área locais com formação de erosões em forma de 
sulcos. 

 

Figura 72 – Remanescentes da vegetação nativa dispersos em meio as zonas de pastagem. 
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Figura 73 – Remanescentes da vegetação nativa dispersos em meio as zonas de pastagem. 

 

Figura 74 – Remanescentes da vegetação nativa dispersos em meio as zonas de pastagem. 
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Figura 75 – Remanescentes da vegetação nativa dispersos em meio as zonas de pastagem. 

 

 

 

3.2. FAUNA 

O Brasil possui cerca de 13% da biota do planeta e está entre os países de 

maior riqueza de espécies, incluindo mais de 117.000 espécies de animais 

reconhecidas em território brasileiro (ICMBIO, 2018). Em relação ao Distrito Federal, 

sua fauna é característica do Cerrado, bioma considerado um hotspot, uma das 

regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta (MYERS et al., 2000). O 

Cerrado é formado por um mosaico de diferentes tipos de formações vegetais que 

favorece a diversidade biológica, abrigando 33% da diversidade biológica do Brasil 

(AGUIAR et al., 2004; RIBEIRO & WALTER, 2008; PEIXOTO et al., 2016). 

A diversidade da fauna é imprescindível para promover o equilíbrio do 

ecossistema natural. As diversas espécies da fauna interagem entre si, com a flora e 

o meio físico, desempenhando importantes funções ecológicas e fornecendo variados 

serviços ambientais, realizando a ciclagem de nutrientes do solo, controlando pragas, 

polinizando e dispersando diversas espécies vegetais, etc. 
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3.2.1. OBJETIVO GERAL 

Realizar a caracterização da fauna ocorrente na área, utilizando dados 

secundários de fontes secundárias, complementadas por dados primários de 

campanha única, conforme Plano de Trabalho aprovado.  

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a fauna abrangendo mamíferos, aves, répteis, anfíbios e 

invertebrados. Destacar, em todas as classes relacionadas, as espécies 

que possam servir como indicadores biológicos de alterações ambientais 

e de qualidade ambiental, migratórias e de interesse para a saúde pública, 

como animais peçonhentos e os vetores de doenças; 

• Fazer descrição geral das inter-relações fauna/flora e fauna/cobertura 

vegetal, baseado nos dados obtidos em campo e na literatura; 

• Identificaras espécies da fauna e da flora de maior relevância ecológica, 

raras, ameaçadas de extinção, endêmicas e as de valor científico e 

econômico, relacionando sua ocorrência com as áreas a serem suprimidas 

e alteradas. 

3.2.3. METODOLOGIA 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que por meio do Ofício N.º 221/2022 

– IBRAM/PRESI/SULAM o órgão ambiental informou que o empreendimento está 

dispensado de apresentar estudo de fauna frente ao zoneamento do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial – PDOT, conforme determina a Instrução Normativa N.º 

05/2022. Os estudos poderão ser executados utilizando-se de dados secundários 

complementados por dados primários em visita de campo.  

As espécies relacionadas nos dados secundários e primários tiveram a 

indicação do seu estado de conservação de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2022), complementado pelas informações do ICMBio (2018) e com 

a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2022), o endemismo em 

relação ao Cerrado, raridade e aquelas classificadas como migratórias (MMA, 2018) 

e exóticas/invasoras no Distrito Federal (IBRAM, 2018). 
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3.2.3.1. Dados secundários 

Os dados secundários foram obtidos por meio de pesquisa e consulta a estudos 

conduzidos próximos à área prevista para a instalação do empreendimento e que 

realizaram coletas de dados primários. As pesquisas do levantamento bibliográfico 

foram realizadas em consultas à Biblioteca Digital – BDI 

(http://sophia.ibram.df.gov.br/sophia_web/index.html) da Biblioteca Brasília Ambiental 

do Brasília Ambiental e no sítio eletrônico Google Scholar, sobre estudos de fauna 

conduzidos na unidade hidrográfica do ribeirão Ponte Alta e na bacia do rio Corumbá. 

Adicionalmente, foi realizada uma consulta à Companhia Imobiliária de Brasília - 

Terracap, sobre a condução de estudos de fauna recentes, em áreas próximas à do 

empreendimento previsto, dentro da unidade hidrográfica do ribeirão Ponte Alta. 

Foram consultados três estudos, que somam cinco áreas amostrais. As áreas 

amostrais dos estudos consultados para o levantamento de dados secundários estão 

localizadas na unidade hidrográfica do ribeirão Ponte Alta ou próximo, dentro da bacia 

do rio Corumbá (Figura 76). As coordenadas dos pontos de levantamento de dados 

primários dos estudos utilizados (que para o estudo de fauna da área do 

empreendimento correspondem aos dados secundários) constam na Tabela 34.   

• Durante o estudo da referência 1 (PL), Programa Básico Ambiental de 

Levantamento e Monitoramento da Fauna Silvestre - Final, do 

Parcelamento de Solo - Polo Logístico do Recanto das Emas 

(TERRACAP, 2022), foram amostradas três áreas, todas localizadas 

próximo à área prevista para a instalação do parcelamento de solo urbano 

da ABRA.  

• O estudo da referência 2, também foi realizado bem próximo à área 

prevista para o presente empreendimento e até mesmo, dentro da Área de 

Influência Direta (CODHAB, 2013). 

• A área amostral do estudo da referência 3 foi conduzido na área do 

campus da Universidade de Brasília (UnB), no Gama (UNB, 2010). 

• O estudo da referência 4 (CAMARGO et al., 2016) está localizado às 

margens do córrego Ponte Alta, no Núcleo Rural Ponte Alta, na Região 

Administrativa do Gama - RA II, dentro do Centro de Transferência de 
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Tecnologias de Raças Zebuínas com Aptidão Leiteira (CTZL) da Embrapa 

Cerrados. 

Figura 76 – Localização das áreas amostradas nos estudos relacionados para o levantamento 
de dados secundários e da Área de Influência Indireta da área prevista para o parcelamento de 
solo urbano da ABRA - Associação de Brasília e Regiões Administrativa. 

 

 

Tabela 34 – Coordenadas geográficas (SIRGAS 2000, fuso 23S) das áreas amostrais dos estudos 
consultados para o levantamento de dados secundários. 

ÁREA X Y REFERÊNCIA 

Polo Logístico 2 812693 8240207 1 

Polo Logístico 3 812530 8240927 1 

Polo Logístico 5 810500 8239599 1 

Parque das Bênçãos 1 813751 8240450 2 

Parque das Bênçãos 2 812662 8240289 2 

Parque das Bênçãos 3 812862 8240420 2 

Parque das Bênçãos 4 812447 8240846 2 
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ÁREA X Y REFERÊNCIA 

Parque das Bênçãos 5 810900 8239485 2 

Parque das Bênçãos 6 813695 8240444 2 

Parque das Bênçãos 7 813482 8240442 2 

Parque das Bênçãos 8 812695 8240301 2 

Parque das Bênçãos 9 812413 8240178 2 

Parque das Bênçãos 10 811811 8240049 2 

Parque das Bênçãos 11 811883 8239832 2 

Parque das Bênçãos 12 813751 8240450 2 

Parque das Bênçãos 13 812662 8240289 2 

Parque das Bênçãos 14 811373 8239638 2 

Parque das Bênçãos 15 810900 8239485 2 

Campus UnB Gama 816251 8229805 3 

Córrego Ponte Alta 807860 8234344 4 

Legenda: Referência – 1: TERRACAP, 2022; 2: CODHAB, 2013; 3: UNB, 2010; 4: CAMARGO et al., 
2016. 

3.2.3.2. Dados primários 

Os dados primários foram obtidos por meio de visita a campo (Figura 77), 

ocasião em que foi realizado o registro fotográfico dos habitats existentes na área de 

estudo e das espécies da fauna encontradas. 
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Figura 77 – Caminho percorrido para a amostragem de dados primários realizada durante 
vistoria de campo na área prevista para o parcelamento de solo urbano da ABRA - Associação 
de Brasília e Regiões Administrativa. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

3.2.4. RESULTADOS 

3.2.4.1. Dados secundários 

Os seguintes grupos faunísticos foram levantados por meio de dados 

secundários: Mastofauna, Herpetofauna, Avifauna, Ictiofauna e Entomofauna. Um 

total de 260 espécies da fauna silvestre foram relacionadas. 

Dentre as espécies com potencial de ocorrência na área do empreendimento, 

15 são endêmicas do Cerrado, duas são consideradas ameaçadas de extinção, cinco 

estão quase ameaçadas, três possuem dados insuficientes para serem consideradas 

ameaçadas ou não e duas ainda não foram avaliadas.  

Adicionalmente, oito espécies exóticas foram relacionadas. Essas espécies já 

se encontram estabelecidas no território brasileiro, em diversos biomas e são 

excelentes competidoras, mais tolerantes às alterações antrópicas do ambiente 

natural. 
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O grupo da Mastofauna (Tabela 35) teve um total de 18 espécies relacionadas 

(UNB, 2010; CODHAB, 2013; TERRACAP, 2022), sendo que duas são consideradas 

ameaçadas, o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e o lobo-guará 

(Chrysocyon brachyurus) (IUCN, 2022; MMA, 2022). Duas espécies estão quase 

ameaçadas, o macaco-prego (Sapajus lidinosus) e a lontra (Lontra longicaudis) e 

outras duas ainda não tiveram seu estado de conservação avaliado, o gato-do-mato 

(Leopardus cf. emiliae) e o tapiti (Sylvilagus minensis) (ICMBIO, 2018). Uma espécie 

é considerada endêmica do Cerrado, o mico-estrela (Callithrix penicillata) e o macaco-

prego é endêmico do Cerrado e da Caatinga (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 

2017).  

A presença dessas espécies na região do empreendimento, indica que, apesar 

de os ambientes naturais existentes, em especial a mata de galeria, se encontrarem 

poluídos e degradados, ainda conseguem sustentar importantes espécies de médios 

e grandes mamíferos, com exceção do saruê (Didelphis albiventris), que pode ser 

considerado um pequeno mamífero não voador sinantrópico, 

Tabela 35 – Lista de dados secundários para as espécies da Mastofauna. 

TÁXON  NOME POPULAR  IUCN  ICMBIO/MMA REFERÊNCIA 

Didelphimorphia 

Didelphidae (1)  

Didelphis albiventris Saruê LC  LC  1, 2 

Pilosa  

Myrmecophagidae (1)  

Myrmecophaga tridactyla  Tamanduá-bandeira  VU  VU  1 

Cingulata  

Chlamyphoridae (1)  

Euphractus sexcinctus  Tatu-peba  LC  LC  1, 2 

Dasypodidae (1)  

Dasypus novemcinctus  Tatu-galinha  LC  LC  1, 2, 3 

Artiodactyla 
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TÁXON  NOME POPULAR  IUCN  ICMBIO/MMA REFERÊNCIA 

Cervidae (1) 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro LC  LC  3 

Primates  

Callitrichidae (1)  

Callithrix penicillata*  Mico-estrela  LC  LC  1, 2 

Cebidae (1)  

Sapajus libidinosus**  Macaco-prego  NT  NT  1 

Carnivora  

Canidae (2)  

Cerdocyon thous  Cachorro-do-mato  LC  LC  1, 2 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará NT  VU  2 

Felidae (2)  

Leopardus cf. emiliae  Gato-do-mato  NE  NE  1 

Leopardus pardalis  Jaguatirica  LC  LC  1, 2 

Mustelidae (1)  

Lontra longicaudis  Lontra  NT  NT  1 

Procyonidae (2)  

Nasua nasua  Quati  LC  LC  1 

Procyon cancrivorus  Mão-pelada, guaxinim  LC  LC  1, 2 

Rodentia  

Caviidae (1)  

Hydrochoerus 
hydrochaeris  

Capivara  LC  LC  1, 2 

Cuniculidae (1)  

Cuniculus paca  Paca  LC  LC  1 

Erethizontidae (1)  

Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro LC  LC  2 
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TÁXON  NOME POPULAR  IUCN  ICMBIO/MMA REFERÊNCIA 

Lagomorpha 

Leporidae (1) 

Sylvilagus minensis Tapiti NE  NE  3 

Legenda: *Espécie endêmica do Cerrado. **Espécie endêmica do cerrado e da Caatinga 
(GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017). IUCN/ICMBio/MMA - LC: menos preocupante; NE: não 

avaliada; NT: quase ameaçada; VU: vulnerável (ICMBIO, 2018; IUCN, 2022; MMA, 2022). 
Referência - 1: TERRACAP, 2022; 2: CODHAB, 2013; 3: UNB, 2010. 

 

Para a Herpetofauna (Tabela 36), foram encontradas 39 espécies silvestres e 

uma exótica (UNB, 2010; CODHAB, 2013; TERRACAP, 2022). Nove espécies são 

endêmicas do Cerrado. Nenhuma é considerada ameaçada, entretanto, duas delas 

têm dados insuficientes em território brasileiro para serem consideradas ameaçadas 

ou não e outra, globalmente (IUCN, 2022; MMA, 2022). As espécies de anfíbios, em 

virtude de sua fisiologia e reprodução, podem ser consideradas espécies 

bioindicadoras da qualidade do ambiente. 

Tabela 36 – Lista de dados secundários para as espécies da Herpetofauna. 

TÁXON  NOME POPULAR  IUCN  ICMBIO/MMA REFERÊNCIA 

AMPHIBIA   

Anura  

Bufonidae (1)  

Rhinella diptycha   Sapo-cururu  DD  LC  1, 2 

Craugastoridae (1)  

Barycholos ternetzi*  Ranzinha  LC  LC  1 

Dendrobatidae (1)  

Ameerega flavopicta*  Sapo-flecha  LC  LC  1 

Hylidae (6)  

Boana albopunctata  
Perereca-de-pintas-

amarelas  
LC  LC  

1, 2, 3 

Boana lundii*  Perereca-usina  LC  LC  1 

Dendropsophus 
minutus  

Pererequinha-do-brejo  LC  LC  
1, 2, 3 

Scinax 
fuscomarginatus 

Pererequinha-do-brejo  LC  LC  
1, 2, 3 
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TÁXON  NOME POPULAR  IUCN  ICMBIO/MMA REFERÊNCIA 

Scinax fuscovarius   Perereca-de-banheiro  LC  LC  1, 2 

Scinax similis   Perereca  LC  LC  1 

Leptodactylidae (6)  

Leptodactylus fuscus   Rã-assoviadora  LC  LC  1, 2 

Leptodactylus 
labyrinthicus   

Rã-pimenta  LC  LC  
1, 2 

Physalaemus 
centralis*   

Rãzinha-branca  LC  LC  
1 

Physalaemus cuvieri*  Rã-cachorro  LC  LC  1, 2 

Physalaemus 
nattereri*  

Rã-quatro-olhos  LC  LC  
1 

Pseudopaludicola 
mystacalis 

Rãzinha-grilo LC  LC  
2 

Microhylidae (2)  

Chiasmocleis 
albopunctata*   

Sapinho-pintado  LC  LC  
1 

Elachistocleis cesarii  Desconhecido  NE LC  1 

Odontophrynidae (1)  

Odontophrynus 
cultripes* 

Desconhecido  LC  LC  
3 

REPTILIA 

Squamata 

Amphisbaenidae (1)  

Amphisbaena 
vermicularis   

Cobra-de-duas-cabeças  LC  LC  
1 

Anguidae (1)  

Ophiodes striatus  Cobra-de-vidro  LC  DD  1 

Gekkonidae (1)  

Hemidactylus mabouia 
# 

Lagartixa-de-parede LC  NE 
2 

Gymnophthalmidae (1)  

Micrablepharus 
atticolus* 

Briba LC  LC  
2 

Mabuyide (1) 

Notomabuya frenata Calango-liso LC  LC  2 

Polychrotidae (1)  
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TÁXON  NOME POPULAR  IUCN  ICMBIO/MMA REFERÊNCIA 

Polychrus acutirostris  Camaleão  LC  LC  1,2 

Teiidae (2)  

Ameiva ameiva  Calango-verde  LC  LC  1, 2 

Ameivula ocellifera  Calanguinho  LC  LC  1 

Tropiduridae (3)  

Tropidurus torquatus  Calango  LC  LC  1, 2, 3 

Tropidurus sp.  Calango  - - 1 

Amphisbaenidae (1) 

Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeças LC  LC  2 

Boidae (2) 

Boa constrictor Jibóia LC  LC  2 

Epicrates cenchria Jibóia-arco-íris LC  LC  2 

Anomalepididae (1)  

Liotyphlops ternetzii  Cobra-cega  LC  LC  1 

Colubridae (2)  

Mastigodryas 
bifossatus 

Jararacuçu-do-brejo LC  LC  
2 

Oxyrhopus sp. Coral-falsa - - 2 

Dipsadidae (4)  

Erythrolamprus sp.  Desconhecido  - - 1, 2 

Dipsas mikanii  Dormideira  LC  DD  1 

Philodryas nattereri Corre-campo LC  LC  2 

Philodryas olfersii Cobra-cipó-verde LC  LC  2 

Viperidae (2)  

Bothrops moojeni Jararacuçu LC  LC  2 

Bothrops neuwiedi Jararaca-pintada LC  LC  2 

Legenda: *Espécie endêmica do Cerrado. #Espécie exótica. IUCN/ICMBio/MMA – DD: dados 
insuficientes; LC: menos preocupante; NE: não avaliada (ICMBIO, 2018; IUCN, 2022; MMA, 2022). 

Referência - 1: TERRACAP, 2022; 2: CODHAB, 2013; 3: UNB, 2010. 

 

A lista de dados secundários de aves (Tabela 37) compreendeu 182 espécies 

silvestres, mais três espécies exóticas (UNB, 2010; CODHAB, 2013; TERRACAP, 

2022). Cinco espécies são endêmicas do Cerrado, o papagaio-galego (Alipiopsitta 

xanthops), o tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata), o soldadinho (Antilophia 
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galeata), a gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus) e o batuqueiro (Saltatricula 

atricollis). 

Três espécies têm seu estado de conservação considerado como quase 

ameaçadas: os papagaios Alipiopsitta xanthops e Amazona aestiva, em território 

brasileiro e a cigarra-do-campo (Neothraupis fasciata), globalmente. (IUCN, 2022; 

MMA, 2022). As aves relacionadas nos dados secundários são, em sua maioria, 

comuns e amplamente distribuídas no Cerrado. 

Tabela 37 – Lista de dados secundários da Avifauna. 

TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Tinamiformes 

Tinamidae (3) 

Crypturellus parvirostris inhambú-chororó LC LC 1, 3 

Rhynchotus rufescens perdiz LC LC 1 

Nothura maculosa Codorna LC LC 2 

Anseriformes 

Anatidae (2) 

Dendrocygna autumnalis  marreca-cabocla  LC LC 1 

Amazonetta brasiliensis   ananaí  LC LC 1, 2 

Ciconiformes  

Ciconidae (1) 

Mycteria americana   cabeça-seca  LC LC 1 

Pelecaniformes   

Ardeidae (7) 

Butorides striata   socozinho  LC LC 1, 2 

Bubulcus ibis   garça-vaqueira  LC LC 1 

Ardea cocoi  garça-moura  LC LC 1 

Ardea alba   garça-branca  LC LC 1, 2 

Syrigma sibilatrix  maria-faceira  LC LC 1, 2 

Pilherodius pileatus  garça-real  LC LC 1 

Egretta thula  garça-branca-pequena  LC LC 1 

Threskiornithidae (2) 

Mesembrinibis 
cayennensis   

coró-coró  LC LC 1, 2 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Theristicus caudatus   curicaca  LC LC 1, 2 

Cathartiformes   

Cathartidae (2) 

Cathartes aura  urubu-de-cabeça-vermelha  LC LC 1, 2 

Coragyps atratus   urubu  LC LC 1, 2, 3 

Accipitriformes   

Accipitridae (5) 

Elanus leucurus   gavião-peneira  LC LC 1, 3 

Ictinia plumbea  sovi  LC LC 1 

Buteo albicaudatus Gavião-fumaça LC LC 2 

Buteogallus meridionalis Casaca-de-couro LC LC 2 

Rupornis magnirostris   gavião-carijó  LC LC 1, 2 

Gruiformes   

Rallidae (1) 

Aramides cajaneus   saracura-três-potes  LC LC 1, 2 

Charadriiformes  

Jacanidae (1) 

Jacana jacana Jaçana LC LC 2 

Charadriidae (1) 

Vanellus chilensis   quero-quero  LC LC 1, 3 

Columbiformes   

Columbidae (6) 

Columba livia # Pomba-doméstica LC NA 2 

Columbina talpacoti  rolinha  LC LC 1, 2, 3 

Columbina squammata   fogo-apagou  LC LC 1, 2, 3 

Patagioenas picazuro   asa-branca  LC LC 1, 2, 3 

Patagioenas cayennensis   pomba-galega  LC LC 1, 2 

Leptotila verreauxi   juriti-pupu  LC LC 1, 3 

Leptotila rufaxilla   juriti-de-testa-branca  LC LC 1, 2 

Cuculiformes   

Cuculidae (4) 

Piaya cayana   alma-de-gato  LC LC 1, 2, 3 

Crotophaga ani   anu-preto  LC LC 1, 2, 3 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Guira guira  anu-branco  LC LC 1, 3 

Tapera naevia saci LC LC 2 

Strigiformes   

Tytonidae (1) 

Tyto furcata suindara LC LC 3 

Strigidae (2) 

Megascops choliba  corujinha-do-mato  LC LC 1, 2 

Athene cunicularia  coruja-buraqueira  LC LC 1, 2, 3 

Nyctibiiformes  

Nyctibiidae (2) 

Nyctibius griseus  urutau  LC LC 1, 2 

Nyctidromus albicollis curiango LC LC 2 

Caprimulgiformes  

Caprimulgidae (1) 

Podager nacunda  corucão  LC LC 1 

Apodiformes  

Apodidae (2) 

Chaetura meridionalis  andorinhão-do-temporal  LC LC 1 

Tachornis squamata   andorinhão-do-buriti  LC LC 1, 2 

Trochilidae (6) 

Phaethornis pretrei   rabo-branco-acanelado  LC LC 1 

Eupetomena macroura  beija-flor-tesoura  LC LC 1, 2, 3 

Colibri serrirostris  beija-flor-de-orelha-violeta  LC LC 1, 2, 3 

Chlorostilbon lucidus   besourinho-de-bico-vermelho  LC LC 1 

Thalurania furcata   beija-flor-tesoura-verde  LC LC 1 

Amazilia fimbriata   beija-flor-de-garganta-verde  LC LC 1, 2, 3 

Coraciiformes   

Alcedinidae (2) 

Megaceryle torquata  martim-pescador-grande  LC LC 1, 2 

Chloroceryle amazona   martim-pescador-verde  LC LC 1 

Galbuliformes   

Galbulidae (1) 

Galbula ruficauda   ariramba  LC LC 1, 2 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Piciformes  

Bucconidae (1) 

Nystalus chacuru João-bobo LC LC 2, 3 

Ramphastidae (1) 

Ramphastos toco  tucanuçu  LC LC 1, 2 

Picidae (6) 

Picumnus albosquamatus   picapauzinho-escamoso  LC LC 1, 2 

Melanerpes candidus  pica-pau-branco  LC LC 1, 2 

Veniliornis passerinus   pica-pau-pequeno  LC LC 1, 2 

Colaptes melanochloros   pica-pau-verde-barrado  LC LC 1 

Colaptes campestris   pica-pau-do-campo  LC LC 1, 2, 3 

Campephilus 
melanoleucos  

pica-pau-de-topete-vermelho  LC LC 1 

Cariamiforme   

Cariamidae (1) 

Cariama cristata  seriema  LC LC 1, 2, 3 

Falconiformes   

Falconidae (5) 

Herpetotheres 
cachinnans 

acauã LC LC 2 

Caracara plancus  carcará  LC LC 1, 2, 3 

Milvago chimachima   carrapateiro  LC LC 1, 2 

Falco femoralis  falcão-de-coleira  LC LC 1, 3 

Falco sparverius  quiriquiri  LC LC 1, 2 

Psittaciformes   

Psittacidae (9) 

Ara ararauna  arara-canindé  LC LC 1 

Orthopsittaca manilatus   maracanã-do-buriti  LC LC 1 

Diopsittaca nobilis   maracanã-pequena  LC LC 1, 2 

Psittacara 
leucophthalmus   

periquitão  LC LC 1, 2 

Eupsittula aurea  periquito-rei  LC LC 1, 2 

Forpus xanthopterygius   tuim  LC LC 1, 2 

Brotogeris chiriri   periquito-de-encontro-amarelo  LC LC 1, 2, 3 



  

 

 
182 

TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Alipiopsitta xanthops* papagaio-galego  NT  NT 1 

Amazona aestiva   papagaio  NT  NT 1, 2, 3 

Passeriformes  

Melanopareiidae (1) 

Melanopareia torquata* tapaculo-de-colarinho LC LC 2, 3 

Thamnophilidae (5) 

Herpsilochmus 

atricapillus  
chorozinho-de-chapéu-preto  LC LC 1, 2 

Thamnophilus doliatus  choca-barrada  LC LC 1 

Thamnophilus torquatus  choca-de-asa-vermelha  LC LC 1, 3 

Thamnophilus 
caerulescens  

choca-da-mata  LC LC 1 

Taraba major   choró-boi  LC LC 1, 2 

Dendrocolaptidae (3) 

Sittasomus griseicapillus  arapaçu-verde  LC LC 1 

Lepidocolaptes 
angustirostris   

arapaçu-do-cerrado  LC LC 1, 2 

Dendrocolaptes 
platyrostris  

arapaçu-grande  LC LC 1 

Furnariidae (6) 

Furnarius rufus   joão-de-barro  LC LC 1, 2, 3 

Lochmias nematura   joão-porca  LC LC 1, 2 

Clibanornis rectirostris   cisqueiro-do-rio  LC LC 1 

Phacellodomus rufifrons  joão-de-pau  LC LC 1, 3 

Phacellodomus ruber  graveteiro  LC LC 1 

Synallaxis frontalis   petrim  LC LC 1, 2, 3 

Rhynchocyclidae (2) 

Leptopogon 
amaurocephalus   

cabeçudo  LC LC 1 

Tolmomyias 
sulphurescens   

bico-chato-de-orelha-preta  LC LC 1 

Tyrannidae (26) 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro LC LC 3 

Camptostoma obsoletum  risadinha  LC LC 1, 2 

Elaenia flavogaster   guaracava-de-barriga-amarela  LC LC 1, 2, 3 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Elaenia cristata   guaracava-de-topete-uniforme  LC LC 1 

Elaenia chiriquensis  chibum  LC LC 1 

Suiriri suiriri  suiriri-cinzento  LC LC 1, 2, 3 

Todirostrum cinereum relógio LC LC 2 

Myiarchus ferox   maria-cavaleira  LC LC 1, 2 

Myiarchus tyrannulus  
maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado  
LC LC 1 

Sirystes sibilator  gritador  LC LC 1 

Casiornis rufus  maria-ferrugem  LC LC 1 

Pitangus sulphuratus   bem-te-vi  LC LC 1, 2, 3 

Myiodynastes maculatus  bem-te-vi-rajado  LC LC 1 

Machetornis rixosa   suiriri-cavaleiro  LC LC 1, 2 

Megarynchus pitangua   neinei  LC LC 1, 2, 3 

Myiozetetes cayanensis   bentevizinho-de-asa-ferrugínea  LC LC 1, 2 

Tyrannus melancholicus   suiriri  LC LC 1, 2, 3 

Tyrannus savana   tesourinha  LC LC 1 

Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus  

peitica-de-chapéu-preto  LC LC 1 

Empidonomus varius   peitica  LC LC 1, 2 

Colonia colonus   viuvinha  LC LC 1 

Myiophobus fasciatus   filipe  LC LC 1 

Cnemotriccus fuscatus  guaracavuçu  LC LC 1 

Lathrotriccus euleri  enferrujado  LC LC 1 

Satrapa icterophrys   suiriri-pequeno  LC LC 1 

Xolmis cinereus  primavera  LC LC 1, 2, 3 

Xolmis velatus  noivinha-branca  LC LC 1 

Pipridae (1) 

Antilophia galeata* soldadinho LC LC 2 

Vireonidae (2) 

Cyclarhis gujanensis   pitiguari  LC LC 1, 2 

Vireo chivi   juruviara  LC LC 1 

Corvidae (1) 

Cyanocorax cristatellus* gralha-do-campo  LC LC 1, 2, 3 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Hirundinidae (4) 

Pygochelidon cyanoleuca   andorinha-pequena-de-casa  LC LC 1, 2 

Alopochelidon fucata  andorinha-morena  LC LC 1 

Stelgidopteryx ruficollis   andorinha-serradora  LC LC 1, 2 

Progne chalybea  andorinha-grande  LC LC 1, 2 

Troglodytidae (2) 

Troglodytes musculus   corruíra  LC LC 1, 2, 3 

Cantorchilus leucotis   garrinchão-de-barriga-vermelha  LC LC 1, 2 

Polioptilidae (1) 

Polioptila dumicola   balança-rabo-de-máscara  LC LC 1, 2, 3 

Turdidae (4) 

Turdus leucomelas   sabiá-branco  LC LC 1, 2, 3 

Turdus rufiventris   sabiá-laranjeira  LC LC 1, 2, 3 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca  LC LC 1, 2, 3 

Turdus subalaris  sabiá-ferreiro  LC LC 1 

Mimidae (1) 

Mimus saturninus  sabiá-do-campo  LC LC 1, 2, 3 

Motacillidae (1) 

Anthus lutescens caminheiro LC LC 2 

Passerellidae (3) 

Zonotrichia capensis   tico-tico  LC LC 1, 2, 3 

Ammodramus humeralis   tico-tico-do-campo  LC LC 1, 2, 3 

Arremon flavirostris  tico-tico-de-bico-amarelo  LC LC 1 

Parulidae (3) 

Geothlypis aequinoctialis   pia-cobra  LC LC 1 

Basileuterus culicivorus   pula-pula  LC LC 1, 2 

Myiothlypis flaveola  canário-do-mato  LC LC 1 

Icteridae (4) 

Icterus cayanensis  encontro  LC LC 1 

Gnorimopsar chopi   pássaro-preto  LC LC 1, 2 

Chrysomus ruficapillus   garibaldi  LC LC 1 

Molothrus bonariensis  chupim  LC LC 1, 2 

Thraupidae (28) 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Neothraupis fasciata  cigarra-do-campo  NT  LC 1, 3 

Schistochlamys 
melanopis  

sanhaçu-de-coleira  LC LC 1 

Tangara sayaca   sanhaço-cinzento  LC LC 1, 2, 3 

Tangara palmarum   sanhaço-do-coqueiro  LC LC 1, 2 

Tangara cayana  saíra-amarela  LC LC 1, 2, 3 

Cypsnagra hirundinacea bandoleta LC LC 3 

Nemosia pileata   saíra-de-chapéu-preto  LC LC 1 

Sicalis citrina  canário-rasteiro  LC LC 1 

Sicalis flaveola   canário-da-terra  LC LC 1, 2, 3 

Hemithraupis guira  saíra-de-papo-preto  LC LC 1, 2 

Volatinia jacarina   tiziu  LC LC 1, 2, 3 

Eucometis penicillata  pipira-da-taoca  LC LC 1 

Trichothraupis melanops  tiê-de-topete  LC LC 1 

Coryphospingus pileatus  tico-tico-rei-cinza  LC LC 1 

Coryphospingus 

cucullatus  
tico-tico-rei  LC LC 1 

Tachyphonus rufus  pipira-preta  LC LC 1 

Ramphocelus carbo   pipira-vermelha  LC LC 1 

Tersina viridis   saí-andorinha  LC LC 1 

Dacnis cayana  saí-azul  LC LC 1, 2 

Coereba flaveola   cambacica  LC LC 1, 2, 3 

Sporophila plumbea  patativa  LC LC 1, 3 

Sporophila nigricollis   baiano  LC LC 1, 2, 3 

Sporophila bouvreuil caboclinho LC LC 3 

Sporophila caerulescens  coleirinho  LC LC 1 

Sporophila leucoptera  chorão  LC LC 1 

Sporophila angolensis curió LC LC 3 

Emberizoides herbicola   canário-do-campo  LC LC 1, 3 

Saltatricula atricollis* batuqueiro  LC LC 1 

Saltator similis  trinca-ferro  LC LC 1, 2 

Saltator maximus   tempera-viola  LC LC 1 

Cardinalidae (1) 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Cyanoloxia brissonii  azulão  LC LC 1 

Fringillidae (2) 

Euphonia chlorotica   fim-fim  LC LC 1, 2, 3 

Euphonia violacea  gaturamo  LC LC 1 

Passeridae (1) 

Passer domesticus # pardal  LC NA 1, 2 

Estrildidae (1) 

Estrilda astrild # bico-de-lacre LC NA 2 

Legenda: *Espécie endêmica do Cerrado. #Espécie exótica. IUCN/ICMBio/MMA – LC: menos 
preocupante; NA: não aplicável, NT: quase ameaçada (ICMBIO, 2018; IUCN, 2022; MMA, 2022). 

Referência - 1: TERRACAP, 2022; 2: CODHAB, 2013; 3: UNB, 2010. 

 

A Ictiofauna (Tabela 38) teve um total de sete espécies nativas relacionadas e 

três espécies exóticas (CODHAB, 2013; TERRACAP, 2022), sendo que nenhuma é 

considerada endêmica ou ameaçada, em território brasileiro, ou globalmente (IUCN, 

2022; MMA, 2022). 

As espécies exóticas registradas são indicativas de ambientes alterados, sendo 

boas competidoras e mais resistentes do que as espécies nativas, às alterações físico-

químicas da água. 

Tabela 38 – Lista de dados secundários para as espécies da Ictiofauna. 

TÁXON NOME POPULAR IUCN ICMBIO/MMA REFERÊNCIA 

Characiformes 

Characidae (1) 

Astyanax sp Lambari - - 1, 2 

Parodontidae (1) 

Apareiodon sp. Canivete - - 1 

Cyprinodontiformes 

Poeciliidae (5) 

Phalloceros harpagos Guarú NE LC 2 

Poecilia reticulata # Barrigudinho LC NE 1, 2 

Poecilia vivipara  Guaru NE LC 1 

Xiphophorus hellerii # Espada LC NE 1, 2 
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TÁXON NOME POPULAR IUCN ICMBIO/MMA REFERÊNCIA 

Xiphophorus sp.  - - - 1 

Siluriformes 

Loricariidae (1) 

Microlepidogaster longicolla Cascudinho NE LC 2 

Pimelodidae (1) 

Rhamdia quelen  Jundiá LC LC 1 

Cichliformes 

Cichlidae (1) 

Coptodon rendalli # Tilápia LC NE 2 

Legenda: #Espécie exótica. IUCN/ICMBio/MMA – LC: menos preocupante; NE: não avaliada 
(ICMBIO, 2018; IUCN, 2022; MMA, 2022). Referência - 1: TERRACAP, 2022; 2: CODHAB, 2013. 

 

Os estudos consultados para o levantamento de dados secundários da 

Entomofauna (Tabela 39) identificaram 14 espécies nativas, nenhuma delas 

considerada ameaçada ou endêmica e uma exótica (CODHAB, 2013; CAMARGO et 

al., 2016; IUCN, 2022; MMA, 2022). Foram registradas três espécies de importância 

médica, todas da ordem Diptera (CODHAB, 2013). 

Na mata de galeria do córrego Ponte Alta foram identificadas sete espécies de 

mariposas (Lepidoptera). Embora o estudo tenha identificado a ocorrência de um total 

de 576 espécies de 16 famílias de Hymenoptera em todas as três áreas amostradas, 

a riqueza para cada uma delas não foi apresentada. Entretanto, para cada uma das 

três áreas foi apresentada a porcentagem de cada grupo funcional das espécies de 

himenópteros identificados e a estimativa do índice de diversidade de Shannon. Na 

área do córrego Ponte Alta, 10,9% das espécies de himenópteros capturadas são de 

polinizadores efetivos, 33,9% são parasitoides e 55,1% são predadores ou 

polinizadores eventuais e a diversidade foi de H’ = 4,229 (CAMARGO et al., 2016). 

Tabela 39 –- Lista de dados secundários para as espécies da Entomofauna. 

TÁXON  NOME POPULAR  IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Diptera 

Culicidae (3) 

Aedes aegypti # mosquito-da-dengue NE NE 2 
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TÁXON  NOME POPULAR  IUCN  ICMBIO/MMA FONTE 

Anopheles sp. mosquito-prego - - 2 

Culex sp. pernilongo - - 2 

Simuliidae (1) 

Sp.1 borrachudo - - 2 

Muscidae (1) 

Sp.2 mosca-do-estaleiro - - 2 

Hymenoptera 

Sp.3 - - - 2 

Coleoptera 

Sp.4 - - - 2 

Arachnida 

Sp.5 - - - 2 

Lepidoptera 

Sphingidae (6) 

Callionima parce mariposa-esfinge NE LC 4 

Enyo ocypete mariposa-esfinge NE LC 4 

Manduca hannibal mariposa-esfinge NE LC 4 

Neogene dynaeus mariposa-esfinge NE LC 4 

Perigonia pallida mariposa-esfinge NE LC 4 

Protambulyx eurycles mariposa-esfinge NE LC 4 

Saturniidae (1) 

Adeloneivaia schubarti mariposa NE NE 4 

Legenda: #Espécie exótica. IUCN/ICMBio/MMA – LC: menos preocupante; NE: não avaliada 
(ICMBIO, 2018; IUCN, 2022; MMA, 2022). Referência - 2: CODHAB, 2013; 4: CAMARGO et al., 

2016. 

3.2.4.2. Dados primários 

Durante a visita de campo à área de influência direta prevista para o 

parcelamento de solo urbano da ABRA (Figura 77) foram registradas 24 espécies da 

fauna silvestre (Tabela 40). Todas as espécies nativas registradas na área de estudo 

têm seu estado de conservação classificado como menos preocupante, têm ampla 

distribuição e são comuns no Cerrado. Nenhuma espécie migratória (MMA, 2018) foi 

registrada. Somente uma espécie endêmica do Cerrado foi registrada, o mico-estrela 



  

 

 
189 

(Callithrix penicillata), espécie que pode conviver com os seres humanos e alterações 

ambientais severas, desde que sejam mantidas espécies vegetais arbóreas, 

especialmente as frutíferas. Dentre as espécies exóticas, somente Canis familiaris 

(cachorro) foi registrada durante a vistoria, na mata de galeria, longe de casas e outras 

edificações. 

A fauna da área de influência direta do local previsto para a implantação do 

parcelamento de solo urbano (Figura 78 a Figura 86; Tabela 40) é característica do 

bioma Cerrado. As espécies registradas demonstram que, embora já bastante 

alterada, a vegetação nativa remanescente na área de estudo é capaz de abrigar 

diversas espécies da fauna silvestre. Sendo assim, se faz necessária, a implantação 

de programas que visem mitigar os efeitos negativos resultantes da implantação do 

empreendimento em questão. 

Figura 78 – Calango (Tropidurus cf. 
torquatus) registrado na área de influência 
direta do empreendimento. 

Figura 79 – rastro de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous) registrado na área de 
influência direta do empreendimento. 
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Figura 80 – Gavião-peneira (Elanus leucurus) 
registrado na área de influência direta do 
empreendimento. 

Figura 81 – Curicaca (Theristicus caudatus) 
registrada na área de influência direta do 
empreendimento. 

  

 

Figura 82 – Coruja-buraqueira (Athene 
cunicularia) registrada na área de influência 
direta do empreendimento. 

Figura 83 – Andorinha-serradora 
(Stelgidopteryx ruficollis) observada na área 
de influência direta do empreendimento. 
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Figura 84 – Fezes de preá (Cavia aperea) 
encontradas na área de influência direta do 
empreendimento. 

Figura 85 – Rastro de mão-pelada registrada 
na área de influência direta do 
empreendimento. 

  

 

Figura 86 – Pica-pau-de-topete-vermelho (Campephilus melanoleucos) registrado na área de 
influência direta do empreendimento. 
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Tabela 40 – Lista das espécies de dados primários da fauna, registradas por meio de busca ativa na área de Área de Influência Direta da área prevista para 
o parcelamento de solo urbano. 

TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA REGISTRO AMBIENTE 

AVES 

Pelecaniformes 

Threskiornithidae (1) 

Theristicus caudatus   curicaca  LC LC observação pasto 

Accipitriformes   

Accipitridae (1) 

Elanus leucurus   gavião-peneira  LC LC observação pasto, cerrado s.r. 

Charadriiformes  

Charadriidae (1) 

Vanellus chilensis   quero-quero  LC LC observação pasto 

Columbiformes 

Columbidae (1) 

Columbina squammata   fogo-apagou  LC LC observação borda de mata 

Leptotila verreauxi   juriti-pupu  LC LC observação pasto 

Cuculiformes 

Cuculidae (3) 

Piaya cayana   alma-de-gato  LC LC observação mata de galeria 

Crotophaga ani   anu-preto  LC LC observação pasto 

Guira guira  anu-branco  LC LC observação pasto, cerrado s.r. 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA REGISTRO AMBIENTE 

Strigiformes   

Strigidae (1) 

Athene cunicularia  coruja-buraqueira  LC LC fezes, ninho pasto 

Falconiformes 

Falconidae (1) 

Milvago chimachima   carrapateiro  LC LC observação borda de mata 

Piciformes 

Picidae (1) 

Colaptes campestris   pica-pau-do-campo  LC LC observação pasto 

Campephilus melanoleucos  pica-pau-de-topete-vermelho  LC LC observação mata de galeria 

Psittaciformes 

Psitacidae (1) 

Brotogeris chiriri   periquito-de-encontro-amarelo  LC LC observação pasto 

Passeriformes  

Furnariidae (1) 

Furnarius rufus   joão-de-barro  LC LC vocalização pasto 

Tyrannidae (1) 

Pitangus sulphuratus   bem-te-vi  LC LC vocalização pasto 

Hirundinidae (1) 

Stelgidopteryx ruficollis   andorinha-serradora  LC LC observação borda de mata 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA REGISTRO AMBIENTE 

Mimidae (1) 

Mimus saturninus  sabiá-do-campo  LC LC observação pasto 

REPTILIA 

Squamata 

Tropiduridae (1)  

Tropidurus cf. torquatus  Calango  LC  LC  observação pasto 

SYNAPSIDA / Mammalia 

Primates           

Callitrichidae (1)           

Callithrix penicillata*  Mico-estrela  LC  LC  vocalização mata de galeria 

Carnivora 

Canidae (1) 

Cerdocyon thous  Cachorro-do-mato  LC  LC  rastro pasto 

Procyonidae (1) 

Procyon cancrivorus  Mão-pelada LC  LC  rastro mata de galeria 

Rodentia 

Caviidae (1) 

Cavia aperea Preá LC LC fezes borda de mata 

Cuniculidae (1) 

Cuniculus paca Paca LC LC rastro mata de galeria 
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TÁXON  NOME POPULAR IUCN  ICMBIO/MMA REGISTRO AMBIENTE 

Legenda: *Espécie endêmica do Cerrado (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017). IUCN/ICMBio/MMA – LC: menos preocupante; NE: não avaliada (ICMBIO, 
2018; IUCN, 2022; MMA, 2022). 
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4. MEIO SOCIOECONÔMICO (ANTRÓPICO) 

4.1. OBJETIVO GERAL 

Apresentar a capacidade de suporte da estrutura urbana local face à realização 

do empreendimento, tendo em vista a qualidade socioambiental atual das áreas 

ocupadas e a ocupar. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar o estágio atual dos fatores ambientais do meio 

socioeconômico das áreas de influência direta (AID) e indireta (AII); 

• Analisar os principais indicadores socioeconômicos e as características 

quali-quantitativas em áreas, quais sejam: processo histórico; aspectos 

demográficos; uso e ocupação do solo; estrutura produtiva; infraestrutura 

social; organização social, dentre outros; 

• Identificar, sistematizar e analisar dados sobre as dinâmicas 

populacionais, econômicas, territoriais e socioculturais das áreas de 

influência; 

• Subsidiar a identificação e a caracterização dos impactos sociais 

decorrentes da implantação do empreendimento, com vistas à avaliação 

de sua viabilidade socioambiental. 

 

4.3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Para melhor determinação das áreas de influência, foi realizada uma avaliação 

sobre a ampliação das atividades, considerando o porte do empreendimento, 

estimativa do número unidades (lotes), a infraestrutura urbana, além de avaliar as 

características culturais e a formação socioespacial local. 

Esta análise preliminar foi de suma importância para dimensionar as áreas de 

influência, direta e indireta, e os impactos sociais que o empreendimento poderia 

exercer sobre a área do entorno. A partir disso, foi possível compor cenários 

alternativos, bem como designar as medidas mitigadoras e de controle ambiental para 

os possíveis impactos a serem gerados pela implantação e operação do 
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empreendimento, a serem apresentados no prognóstico ambiental, bem como, nas 

medidas mitigadoras e otimizadoras. 

4.3.1. Área de Influência Indireta (AII) 

No que tange à definição da AII, decidiu-se como sendo a Região 

Administrativa Recanto das Emas (Figura 87), pois poderá sofrer impactos sociais 

advindos da implantação do empreendimento, no que tange à oferta de serviços 

(comércio, lazer, saúde, educação, segurança, etc.), mobilidade urbana e 

infraestrutura e ainda, comporta em seu território todas as estruturas do Parcelamento 

de Solo Urbano Reserva do Parque. Portanto, para essa RA foram considerados e 

analisados mais detalhadamente os indicadores socioambientais, bem como, a 

caracterização quali-quantitativa da região. O mapa da AII segue abaixo. 

Figura 87 – Localização geográfica com destaque para a RA do Recanto das Emas – 
correspondente à Área de Influência Indireta (AII) dos estudos do meio socioeconômico 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

 



  

 

  
198 

4.3.2. Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 

Para a área de influência direta (AID) do meio socioeconômico, definiu-se a 

poligonal de implantação do empreendimento (ADA) (Figura 88), pois haverá 

alteração do solo, paisagem, bem como, os usos socioeconômicos. 

Figura 88 – Poligonal do empreendimento – correspondente à Área de Influência Direta e à Área 
Diretamente Afetada dos estudos do meio socioeconômico 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

4.4. METODOLOGIA  

Para a caracterização da população foram resgatadas diferentes fontes de 

dados oficiais disponíveis, tais como: o Plano Distrital de Amostra de Domicílios - 

PDAD 2014 e 2018 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Secretaria de Estado de 

Planejamento e Orçamento - SEPLAN-DF, Anuário do Distrito Federal, Secretaria de 

Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH dentre outros. 
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A elaboração deste diagnóstico fez uso tanto de dados secundários e primários, 

bem como, os quantitativos e qualitativos, pois, neste estudo, entende-se esses como 

elementos complementares, que devem estar integrados para a sistematização das 

informações necessárias. 

A pesquisa de dados secundários foi realizada por meio do levantamento   de 

informações  junto aos bancos de dados oficiais dos órgãos responsáveis pela 

consolidação dos dados estatísticos distritais  e federais, sendo os principais: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios (PDAD); Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP); Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA, dentre outros. 

A pesquisa de dados primários consistiu-se na visita técnica in loco, na Área 

de Influência Direta (AID), onde foi utilizado o caderno de campo para anotações 

baseadas em observações diretas e coleta de dados etnográficos. Foram ainda 

realizados registros fotográficos e de coordenadas geográficas dos locais visitados ao 

longo da atividade de campo.  

Para definição do recorte espacial a ser trabalhado, foi realizado um 

levantamento prévio dos pontos que deveriam ser observados em campo por meio da 

análise das imagens de satélite, priorizando determinados elementos, tais como 

características do uso e ocupação do solo, edificações próximas ou inseridas na área 

de frente da lavra, equipamentos de uso coletivo e aglomerados populacionais. 

4.5. RESULTADOS 

O Distrito Federal está localizado na região Centro-Oeste do Brasil e possui 

uma área de 5.789,16 km², equivalendo a 0,06% da superfície do País, cujos limites 

são, ao norte com os municípios de Planaltina de Goiás, Padre Bernardo e Formosa; 

ao sul com Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Luziânia, Cidade Ocidental, 

Valparaíso de Goiás de Goiás e Cristalina, todos do estado de Goiás; a leste com o 

município de Cabeceira Grande, pertencente ao estado de Minas Gerais e Formosa 

pertencente ao estado de Goiás; e a oeste com os municípios de Águas Lindas, Santo 

Antônio do Descoberto e Padre Bernardo pertencentes ao estado de Goiás. 
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A cidade foi planejada a partir da concepção de integrar e modernizar o Brasil, 

a partir da criação da nova capital permitiria que a expansão do desenvolvimento fosse 

direcionada ao centro do país. Os primeiros povoados surgiram em forma de núcleos 

habitacionais, que abrigava a população que se deslocava para trabalhar na 

construção de Brasília, locais periféricos que hoje fazem parte das áreas denominadas 

de Regiões Administrativas (RAs). 

Atualmente, o Distrito Federal é dividido 33 RAs, cujos limites físicos definem a 

jurisdição da ação governamental para fins de descentralização administrativa e 

coordenação dos serviços públicos, sendo elas, Plano Piloto (I), Gama (II), Taguatinga 

(III), Brazlândia (IV), Sobradinho (V), Planaltina (VI), Paranoá (VII), Núcleo 

Bandeirante (VIII), Ceilândia (IX), Guará (X), Cruzeiro (XI), Samambaia (XII), Santa 

Maria (XIII), São Sebastião (XIV), Recanto das Emas (XV), Lago Sul (XVI), Riacho 

Fundo (XVII), Lago Norte (XVIII), Candangolândia (XIX), Águas Claras (XX), Riacho 

Fundo 2 (XXI), Sudoeste/Octogonal (XXII), Varjão (XXIII), Park Way (XXIV), 

SCIA/Estrutural (XXV), Sobradinho II (XXVI), Jardim Botânico (XXVII), Itapoã (XXVIII), 

SIA (XXIX), Vicente Pires (XXX), Fercal (XXXI), Sol Nascente/Pôr do Sol (XXXII) e 

Arniqueira (XXXIII). 

A formação socioespacial da área em estudo está diretamente vinculada à 

construção da cidade de Brasília, ainda na década de 1950, que foi planejada com o 

objetivo de promover o povoamento e o desenvolvimento da região Centro-Oeste do 

país. Assim, o então presidente da república Juscelino Kubitschek iniciou o processo 

de transferência da sede do governo federal do Rio de Janeiro, para o centro do 

estado de Goiás. 

Assim, uma nova cidade foi planejada e construída no planalto central, até 

então inexplorado, cuja inauguração ocorreu em abril de 1960, redirecionando 

povoamento e a implantação de infraestruturas para o centro do país, até então 

concentrada no eixo Rio - São Paulo. 
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Figura 89 - Imagem da construção de 
Brasília/Plano Piloto 

 
Fonte: CHISTOFERM. Blog, 2012 

Figura 90 - Imagens da construção de 
Brasília 

 
Fonte: CHISTOFERM. Blog, 2012 

 

Na época, o projeto aprovado foi estruturado para atender a uma população de 

600 mil habitantes, ao final de 2000. Contudo, as fortes correntes migratórias, rurais e 

urbanas multiplicaram esse número por quatro, trazendo uma população para perto 

de 2 milhões de habitantes no ano de 2000 e 2.469,489 milhões de habitantes em 

2010 (IBGE). No ano de 2015, de acordo com a contagem da população de 2015 

(IBGE, 2015), esse número chegou a 2,914 milhões de habitantes. 

O fenômeno da migração tem alta representatividade no Distrito Federal, tendo 

em vista que a cidade foi implantada num local onde não havia nenhum núcleo urbano 

e, para isso, ocorreram diversas iniciativas para incrementar a população local.  

Assim, conforme a construção de Brasília avançava, distintos públicos foram 

sendo atraídos à cidade, onde se registram como principais fatores potencializadores 

deste fenômeno a carência de mão de obra especializada, a disponibilidade de 

serviços públicos, políticas sociais nas áreas mais dinâmicas e boa remuneração 

salarial em relação a outros locais do país. 

Após a inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960, inúmeras ocupações 

populares foram sendo levantadas no entorno do Plano Piloto, gerando a necessidade 

de destinar áreas residenciais para abrigar a população que continuava se deslocando 
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a Brasília em busca de postos de trabalho. Este é o início das ocupações das regiões 

administrativas de Taguatinga, Gama e Sobradinho. 

Na década de 1970, RAs como Gama, Taguatinga, Candangolândia e Núcleo 

Bandeirante foram erguidas para abrigar esses trabalhadores bem como, atender 

população de baixa renda que estava se instalando em Brasília. Assim, a região do 

entorno do Plano Piloto começou a sofrer um processo de parcelamento do solo para 

fins urbanos, mas sem ocorrer uma expansão significativa de sua população. 

Um segundo momento de imigração mais intensa que ocorreu em Brasília foi a 

partir do ano de 1970, que correspondia a uma mão de obra mais especializada para 

atender o comércio e serviços locais, assim como para compor o quadro técnico e 

administrativo dos órgãos públicos. 

Estes profissionais vieram sobretudo, das regiões sul e sudeste, onde a 

emigração da população masculina, para ocupar cargos de destaque, estimulou a 

imigração da população feminina, ocorrendo de forma efetiva a ocupação do Plano 

Piloto e uma expressiva expansão das regiões administrativas de Taguatinga, Gama, 

Sobradinho e Ceilândia, resultado tanto da oferta de habitações pelo poder público, 

quanto de ocupações de fundos de lotes e invasões. 

Registrou-se, ainda, a ocupação do Lago Sul e Lago Norte e o processo de 

“invasões” na região do Plano Piloto. O Guará é construído e a Asa Norte começa a 

ser ocupada, juntamente com realização de obras viárias de grande porte, 

principalmente na RA Plano Piloto. 

Na década de 1980, o acréscimo da população residente no entorno do Plano 

Piloto era de 1,6% ao ano e, no início de 1990, esse índice subiu para 3,57%; ao final 

desta década o crescimento populacional subiu para 5% a 6%. Esse movimento 

também pode ser relacionado às transformações na estrutura produtiva brasileira e às 

novas configurações do desenvolvimento regional que se delinearam a partir da 

década de 1970, que ambientaram importantes modificações na dinâmica migratória 

nordestina. 
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Nesse período, houve um maior aumento de assentamentos horizontais e 

clandestinos, de iniciativa privada, voltados às mais diversas faixas de renda. Esses 

loteamentos nasciam à medida que o mercado imobiliário se aproveitava da 

pluralidade de regimes jurídicos das terras que constituíram o quadrilátero do Distrito 

Federal: terras não discriminadas, terras públicas adquiridas em comum e não 

submetidas a um processo legal de divisão ou arrendadas para uso rural. 

Parte dos condomínios se instalaram em áreas de interesse e preservação 

ambiental, aproveitando-se da falta de fiscalização. Hoje, ocupam grandes porções 

do território do Distrito Federal, concentrando-se nas porções Nordeste e Sudeste. 

Na década de 1990, a migração originada da região Nordeste reaquece o 

comportamento do período que se estendeu até os anos 70, no qual se destacam os 

fluxos para o Sudeste e Centro-Oeste. É neste período que se consolida o 

adensamento urbano dos municípios da região do Entorno do Distrito Federal, dando 

início à aglomeração com característica metropolitana, tal como se apresenta nos dias 

atuais. 

Ainda, alguns municípios do estado de Goiás já existiam e eram centros 

secundários de base agroeconômica (Luziânia, Formosa e Planaltina) que, em função 

de sua proximidade com o Distrito Federal, serviram de apoio à construção e 

expansão da cidade. Surgiram outros, resultado do desmembramento do território dos 

municípios existentes, em função da relevância que adquiriram suas áreas urbanas. 

O forte processo migratório ocorrido em Brasília manteve-se durante décadas, 

quando o censo de 2000 registrou que dos 2.051.146 habitantes de Brasília, 

1.094.303 eram imigrantes de outros estados; desse total, cerca de 400 mil pessoas 

residiam na cidade a menos de 10 anos. 

Para atender a esta nova demanda de moradores, a partir do ano 2000 foram 

executadas obras viárias de grande porte (Ponte JK, duplicação da via L4, viaduto do 

balão do aeroporto) que interferiram na estrutura urbana. Também foi iniciada a 

implantação do metrô que, partindo da rodoviária do Plano Piloto, atingiu as 

localidades do Guará, Águas Claras, Taguatinga e, atualmente, a Ceilândia e 

Samambaia a oeste. 
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Em 2003, segundo dados da SEPLAN/CODEPLAN, o crescimento 

populacional teve uma expressiva elevação populacional, alcançando 13,9 % ao ano. 

Entre os anos de 1980 e 2004, ocorreu a criação de diversas localidades urbanas 

como o Riacho Fundo I e II, Paranoá, Recanto das Emas, entre outras. Foi implantado 

o Setor Sudoeste, uma área destinada à classe média alta. Destaca-se, nessa fase, a 

flexibilização da legislação urbanística, permitindo o reparcelamento de terrenos de 

chácaras (10.000 e 20.000 m²). 

Atualmente, a maior concentração de pessoas está na parte sul do Distrito 

Federal, decorrência direta do histórico de formação da área. Esta configuração indica 

os vetores de crescimento da cidade, onde são registradas as maiores densidades de 

ocupação e populacionais, estarem ocorrendo na “saída sul”, junto das BR-040 e BR-

060, nas cidades de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, 

Santa Maria, Novo Gama, Céu Azul, Santo Antônio do Descoberto. 

As elevadas taxas de crescimento populacional do Distrito Federal, desde a 

sua inauguração, persistem até os dias atuais, como uma das mais altas do Brasil. 

Isto se deu tanto pelo deslocamento da expansão urbana, na chamada Região do 

Entorno, quanto em áreas não regularizadas das regiões administrativas do DF.  

Os crescimentos urbanos, populacional e espacial, da Região do Entorno, por 

não apresentarem uma adequada contrapartida em termos de emprego, renda e 

infraestrutura, acabam por constituir uma extensão funcional do Distrito Federal, com 

a concentração dos empregos e a sobrecarga dos seus serviços públicos e privados. 

Contudo, mesmo diante da demanda metropolitana carente de planejamento 

integrado com as demais regiões administrativas do entorno, registram-se alguns 

fatores capazes de potencializar a socioeconomia local e regional, de modo a reverter 

o perfil de desigualdade que caracteriza seu território. 

4.5.1. Caracterização da Região Administrativa – AII  

Como já mencionando no presente estudo, a RA Recanto das Emas, objeto de 

estudo inserida na Área de Influência Indireta (AII), foi fundada em 28 de julho de 

1993, por meio da Lei nº 510 e regulamentada pelo Decreto nº 15.046/93 para atender 
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o programa de moradia do Programa de Assentamento do Governo do Distrito 

Federal, com o objetivo de erradicar especialmente as invasões localizadas na RA I – 

Brasília. 

De acordo com as informações disponíveis no endereço eletrônico da 

Administração Regional do Recanto das Emas. O nome da RA originou-se da 

associação entre um sítio arqueológico existente nas redondezas, designado por 

“Recanto”, e o arbusto “canela-de-ema”, muito comum naquela área. No local de 

implantação da referida RA, havia o Núcleo Rural Vargem da Benção, constituído por 

chácaras arrendadas pela Fundação Zoobotânica, que foram desapropriadas para 

criação dos primeiros lotes. A princípio foram distribuídos 15.619 lotes com a previsão 

de alojar 86 mil pessoas. 

Foram distribuídos 15.619 lotes com a previsão de alojar 86 mil pessoas. Ainda, 

A RA XV está localizada a 25,8 Km da RA Brasília e limita-se ao norte com a RA 

Samambaia, ao sul com a RA Gama, a Leste com a RA Riacho Fundo II e a oeste 

com o Município Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás. 

O Recanto das Emas, hoje, é formado por 59 quadras residenciais. Segundo 

os dados da PDAD 2018, a população urbana estimada no Recanto das Emas é de 

130,043 habitantes. A principal referência da cidade é o monumento das Emas, 

localizado na entrada do Recanto. A obra foi transformada em cartão postal por ser 

considerada também um patrimônio da cidade. 

A ocupação se deu, inicialmente, ao longo da Avenida Recanto das Emas e 

nas proximidades do Centro Urbano. Posteriormente, foram ocupadas as Quadras 

201, 202, 401, 402, 601, 602, 604, seguida pelas quadras 802, 803, 804 e 805 não 

previstas no projeto original. 

4.5.1.1. Dinâmica Populacional 

A densidade demográfica é a medida expressa entre a população e a ocupação 

do território, que reflete a configuração local quanto ao seu adensamento 

populacional. A fim de reconstruir o histórico da evolução da densidade demográfica 

na AII, foi utilizado um levantamento da Pesquisa Distrital de Amostras por Domicílios 
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no período de 2013 a 2018, o mais recente. Destaca-se que entre o ano de 2013 e 

2015, a população da RA Recanto das Emas apresentou um crescimento demográfico 

de 4,34%, e a partir de então, sofreu uma redução populacional de -10,5% no ano de 

2018, como pode ser visto na Tabela 41. 

Tabela 41 – População residente total 

RA Recanto das 
Emas 

2013 2015 2018 

138.997 145.304 130.043 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) – Recanto das Emas. CODEPLAN, DF: 
2013,2015 e 2018 

A PDAD de 2108 aponta uma população urbana na RA Recanto das Emas de 

cerca de 130.043 habitantes, sendo, 51,7% do gênero feminino e 48,3% do gênero 

masculino, com uma de 1.281 habitantes/km² (Tabela 42). 

Tabela 42 – População residente por sexo 

RA Recanto das 
Emas 

TOTAL 

(Nº) (%) 

130.043 100 

Homens 62.754 51,7 

Mulheres 67.289 48,3 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) – Recanto das Emas. CODEPLAN, DF: 
2018 

Em relação à pirâmide demográfica, a representação da divisão populacional 

evidencia a estrutura de sexo e faixa etária da população e permite visualizar sua 

expectativa de vida. Uma pirâmide demográfica alta representa, além disso, o 

resultado, a longo prazo, das políticas educacionais e de saúde, e demais medidas de 

bem-estar social, que possibilitam o acesso a condições de vida mais adequadas ao 

longo do tempo.  

Nesse sentido, na medida em que uma dada sociedade alcançar pleno 

desenvolvimento social e econômico, sua pirâmide tenderá à forma retangular. No 

Brasil, o formato da pirâmide demográfica é triangular, mas, com o aumento 

progressivo do seu corpo e topo, demonstra a fase de expansão e desenvolvimento 

socioeconômico por que passa o País. Com a redução da taxa de natalidade e 

mortalidade, reflete-se a mesma dinâmica demográfica em nível nacional, o que faz 
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com que a base da pirâmide sofra redução e deixe de aparentar formato triangular, 

aproximando-se do formato retangular, como é o cenário da RA Recanto das Emas.  

De acordo com a pirâmide etária da RA Recanto das Emas, os maiores índices 

populacionais estão distribuídos na faixa etária de 25 aos 29 anos ocorrendo a 

predominância do sexo masculino, seguido pela faixa de 20 a 24 anos, com 

predominância do sexo feminino na caracterização da população, assim como, o 

maior índice populacional, diminuindo progressivamente até a faixa etária de 80 anos 

ou mais, com a redução da população masculina e elevação da população feminina. 

Nas faixas de idade inferiores a 15 anos há queda gradativa até a faixa de 5 a 

9 anos, voltando a apresentar um crescimento populacional entre a população de até 

4 anos. Destaca-se o aumento de população acima de 80 anos de idade, o que pode 

ser apontado como reflexo de políticas e programas sociais e de transferência de 

renda, bem como melhoria nas condições de saúde e acessibilidade, como pode ser 

visto na Figura 91. 

Figura 91 – Distribuição da população por faixas de idade e sexo, Recanto das Emas, Distrito 
Federal, 2018 

 

Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 

 

No critério cor ou raça, a PDAD 2018 utilizou categorias de resposta 

semelhantes às adotadas pelo IBGE. O maior percentual foi o da declarada como 

Parda, apresentando um índice de 52,2%, seguida pela Branca, com 32,2% (Tabela 
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43). Esta distribuição pode estar vinculada ao poder aquisitivo e cultural local, onde a 

população de cor parda possui menor poder aquisitivo, assim como oportunidades, 

em detrimento das demais raças, fator este abordado no contexto histórico da 

ocupação da RA em estudo. A tabela a seguir apresenta a distribuição da população 

por cor/raça de pele. 

Tabela 43 – Distribuição da população por cor/raça da pele 

RA Recanto das 
Emas 

TOTAL 
(Nº) (%) 

130.043 100 

Parda 67.882 52,2 

Branca 41.873 32,2 

Preta 17.685 13,6 

Amarela 2.603 1,7 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) – Recanto das Emas. CODEPLAN, DF: 
2018 

4.5.1.2. Migração e locais de origem 

A migração está associada a fatores de atração ou repulsão de populações, 

como a evolução da estrutura fundiária ou empreendimentos que demandam mão de 

obra. Os dados migratórios disponibilizados pelo IBGE permitem analisar se a RA em 

estudo apresenta potencial de inchaço da população e/ou estagnação de seu 

crescimento ao longo do tempo. 

No cenário nacional, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD, 2015) demonstram que as pessoas não naturais do município de residência 

representam 39,5% das pessoas residentes no País; já os não naturais da unidade da 

Federação em que moravam totalizam 15,8% dos residentes. Na Região 

Administrativa do Recanto das Emas 58,4% dos moradores representam os naturais 

do Distrito Federal (local de nascimento). Sobre a população de outras regiões do 

país, constatou-se que dos 41,6%, 61,3% são formadas pela migração das Regiões 

Nordeste e 22,8% da região Centro-Oeste. Os motivos citados, de maneira geral, 

estão relacionados a oportunidades de emprego e melhores condições de vida, bem 

como, acompanhar parentes e familiares. 
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A Figura 92 apresenta a distribuição segundo o estado de nascimento das 

pessoas que vieram de fora do Distrito Federal para a RA Recanto das Emas. 

Figura 92 – Distribuição segundo o estado de nascimento das pessoas que vieram de fora do 
DF, Recanto das Emas, Distrito Federal. 

 

Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 

4.5.1.3. Nível de escolaridade (instrução) 

Em relação ao nível de escolaridade registrado, observa-se que 33,1% da 

população possui ensino médio completo. Cerca de 28,8% possuem o ensino 

fundamental incompleto, o que representa um número bastante elevado. Ainda, 

registra-se que menos que 3,3% da população não possui escolaridade e apenas 

11,6% possuem ensino superior completo, índice este inferior ao registrado no Distrito 

Federal (36,3%) para o mesmo período de análise. 

O gráfico a seguir (Figura 93) ilustra os percentuais em cada faixa de 

escolaridade. 
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Figura 93 – Distribuição da escolaridade da população com 25 anos ou mais, Recanto das Emas, 

Distrito Federal, 2018 

 

Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 

 

De acordo com os dados da CODEPLAN, a RA Recanto das Emas possui cerca 

26 estabelecimentos públicos de ensino. 

Entre os estudantes que frequentam a escola, 78,2% estudavam na RA 

Recanto das Emas, 9,4% estudavam na RA Taguatinga e 5,7% no Plano Piloto. O 

principal meio de transporte declarado foi “a pé” para 50,8% dos respondentes, 

seguido pelo transporte escolar público/ônibus (28,2%) e 12,2% se deslocavam por 

meio de automóvel particular. O tempo gasto mais reportado foi até 15 minutos para 

62,2% dos moradores. 

4.5.1.4. Domicílios 

Em relação ao perfil domiciliar, o PDAD estimou 36.727 domicílios na RA 

Recanto das Emas, com uma média de 3,57 moradores por domicílio, sendo que 

destes, 97,9% eram permanentes e 2,1% eram improvisados.  

A situação de ocupação destes domicílios revela que 57,1% são imóveis 

próprios e quitados e 30,7%, são alugados.  

As residências próprias em terreno legalizado correspondem a apenas 83,6% 

domicílios, percentual que caracteriza a área como uma das principais em termos de 
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regularização fundiária, especialmente comparando a situação fundiária das RAs do 

Distrito Federal. Em relação aos tipos de domicílios, 90,6% são casas e 6,3% são 

apartamentos. 

A Tabela 44, a seguir, apresenta as características domiciliares da Região 

Administrativo do Recanto das Emas. 

Tabela 44 – Domicílios ocupados segundo condição e situação de ocupação. 

RA Recanto 
das Emas 

SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO TIPO DE OCUPAÇÃO 

Casa 33.430 Próprio, já quitado 21.060 

Apartamento 2.308 Alugado 11.323 

Quitinete/Estúdio 989 Cedido por outro 3.626 

Total 36.727 Total 36.009 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) – Recanto das Emas. CODEPLAN, DF: 
2018 

A análise da estrutura física destes imóveis mostra que 90,5% são construções 

de alvenaria com revestimento e 8,6% possuem alvenaria sem revestimento. 

O material de cobertura predominante nos domicílios é variado. O telhado 

fibrocimento sem laje está presente em 29,5%% das residências, seguido de Telha, 

exceto fibrocimento sem laje (27,4%). 

4.5.1.5. Infraestrutura pública 

Em um contexto geral, a Região Administrativa do Recanto das Emas é 

atendida de infraestrutura, porém é carente de equipamentos públicos para os 

serviços de educação, saúde, lazer e saneamento básico. Os capítulos a seguir 

demonstram a condição de infraestrutura urbana e o atendimento de serviços 

públicos.  

Iluminação  

A iluminação pública está presente em 100% das vias de acesso principal e o 

fornecimento de energia elétrica é realizada pelo Grupo Neoenergia em 99,6% dos 

domicílios. 
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Saúde  

Apenas 16,6% da população possui plano de saúde, contabilizando os planos 

dessaúde particular e empresarial. Os equipamentos públicos de saúde são utilizados 

por 82,2% da população local.  

A Região Administrativa do Recanto das Emas conta com uma UPA (unidade 

de Pronto Atendimento), que são responsáveis por concentrar os atendimentos de 

saúde de média complexidade, compondo uma rede organizada em conjunto com a 

atenção básica e a atenção hospitalar. Ainda, a RA conta com 02 (dois) Centros de 

Saúde, 02 (duas) Clínicas da Família e 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Pavimentação 

Em relação à infraestrutura urbana existente nas proximidades dos domicílios, 

de acordo com a pesquisa (PDAD,2018) verificou-se que a rua de acesso principal 

asfaltada está em 95,3% das unidades residenciais, 93,1% possuem calçada, das 

quais 85,4% tinham meio-fio, sendo avaliadas como “boa”, segundo 43% dos 

respondentes (Tabela 45).  

Para 94,1% dos entrevistados havia iluminação na rua principal de acesso ao 

domicílio, enquanto 75,6% responderam que havia rede de água pluvial. Sobre as 

proximidades dos domicílios, 39,1% responderam que havia entulhos, 24% 

informaram que as ruas ficavam alagadas em ocasiões de chuva, 40,3% informaram 

que sua rua ou ruas próximas continham buracos e 58,3% informaram que tais vias 

de acesso eram arborizadas, conforme apresentado na tabela a seguir: 

Tabela 45 – Infraestrutura urbana na rua de acesso e nas proximidades dos domicílios 

RA Recanto das 
Emas 

RESPOSTA TOTAL (%) 

Rua de aceso principal asfaltada/pavimentada 35.134 95,3 

Rua de acesso principal iluminada 34.689 94,1 

Rua de acesso principal tem calçada 34.324 93,1 

Calçada da rua principal tem meio fio 31.504 85,4 

Rua de acesso principal com rede pluvial 27.879 75,6 

Quadras esportivas 26.441 71,7 
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Rua próximas arborizadas 21.511 58,3 

Ponto de Encontro Comunitário (PEC) 21.261 57,6 

Ciclovia ou ciclo faixa 18.286 49,6 

Parques ou jardins 15.393 41,7 

Ruas próximas esburacadas 14.859 40,3 

Existência de entulho nas proximidades 14.429 39,1 

Ruas próximas alagadas quando chove 8.847 24,0 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) – Recanto das Emas. CODEPLAN, DF: 
2018 

Saneamento Básico 

A coleta de resíduos é um dos desafios a serem enfrentados pela 

Administração do Recanto das Emas, pois mesmo presente em 81,3% dos domicílios, 

ainda é problemática em função da composição urbanística local, assim como em todo 

Distrito Federal. Atualmente, a coleta seletiva ocorre em apenas 24,4% dos 

domicílios, porém, ocorre a coleta de resíduos em 81,3% dos domicílios, e 1,9% da 

população ainda realiza o descarte de resíduos em locais impróprios. A tabela a seguir 

apresenta os percentuais de atendimento da infraestrutura urbana e de coleta de 

resíduos (Tabela 46). 

Tabela 46 – Infraestrutura urbana – percentuais de atendimento e coleta de resíduos 

RESÍDUOS SÓLIDOS (%) 

Coleta direta não seletiva Coleta direta seletiva 
Descartado em local 

impróprio 

Total (%) Total (%) Total (%) 

29.989 81,3 9.014 24,4 684 1,9 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) – Recanto das Emas. CODEPLAN, DF: 
2018 

 

Em relação ao abastecimento de água, abrange 99,5% dos domicílios 

atendidos pela rede geral da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 

Federal (Caesb), e ainda, em 46,6% dos domicílios é realizada a captação de água 

de chuvas (Figura 94). 
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Um dado importante que merece atenção é o que 4% informaram que fazem 

uso de água por meio de “gambiarras”, que são ligações clandestinas. Em 2018 a 

Caesb identificou, no Distrito Federal, cerca de 2400 (duas mil e quatrocentas) 

ligações clandestinas que podem ter abastecido até 4800 (quatro mil e oitocentas) 

imóveis. Isso significou a perda de 716 milhões de litros de água potável desviados 

da rede geral de abastecimento, gerando um custo adicional cobrado nas contas de 

água dos consumidores regulares. 

Figura 94 – Abastecimento de água no domicílio, Recanto das Emas, Distrito Federal, 2018 

 

Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 

 

No que diz respeito ao esgotamento sanitário, verificou-se que: 95,7% dos 

domicílios estavam ligados à rede geral da CAESB; 5,2% declararam ter fossa séptica; 

3,7% tinham fossa rudimentar (Figura 92).  
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Figura 95 – Esgotamento sanitário do domicílio, Recanto das Emas, Distrito Federal, 2018 

 

Fonte: CODEPLAN/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 

 

O grande problema gerado pela fossa rudimentar é a potencial contaminação 

no nível freático, já que o esgoto não passa por nenhum tipo de tratamento.  

 



  

 

  
216 

5. PAIPA – PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEO-

LÓGICO  

O PAIPA visa realizar estudos relativos aos impactos de determinado 

empreendimento ou atividade ao patrimônio arqueológico. Esse tipo de estudo é 

necessário para se obter as licenças prévia, de instalação ou de operação e é relatado 

junto ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).  

O PAIPA foi submetido à avaliação e aprovação do IPHAN, juntamente com a 

apresentação dos documentos de Endosso 049/2022 e do Termo de Doação 

049/2022 (Apêndice A2), portanto, as informações aqui apresentadas constam de um 

projeto já aprovado pelo Instituto. O endosso tem o efeito de Transferência de 

Titularidade de Crédito do “Endossante” (ABRA) para o “Endossatário” (IPHAN).  Em 

outras palavras, a ABRA se comprometeu a arcar com os custos financeiros, tanto da 

etapa de campo, quanto da pesquisa de laboratório do empreendimento Reserva do 

Parque, durante a execução do PAIPA. Posteriormente à execução do PAIPA, será 

enviado o RAIPA – Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico.  

Os estudos a serem realizados na poligonal de estudo, visam atender aos 

dispostos no Parecer Técnico nº 1/2022 - IPHAN-DF/COTEC IPHAN-DF/IPHAN, de 

25 de fevereiro de 2022 e; Termo de Referência Específico - TER n° 6/2022/IPHAN-

DF, de 23 de fevereiro de 2022. Encaminhados aos interessados pelo Ofício nº 

126/2022/IPHAN-DF-IPHAN262/2020/IPHAN-DF-IPHAN de 08 de março de 2022 

(Processo IPHAN DF n° 01551.000035/2022-99), visando a anuência deste Instituto 

para obtenção das Licenças Ambientais para do empreendimento, por parte do 

Patrimônio Arqueológico (Apêndice A2). 

5.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar o potencial arqueológico e os possíveis impactos gerados ao patrimônio 

arqueológico, por meio de levantamento prospectivo intensivo de subsuperfície. Além 

de cumprir a legislação vigente, o projeto também representa uma postura de 

comprometimento com a proteção do patrimônio arqueológico possivelmente 

presente na ADA, com a indicação de medidas mitigadoras a serem apresentadas no 

final dos estudos. Se necessário será recomendada execução de Programa Gestão 
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do Patrimônio Arqueológico, para o detalhamento e proteção de possíveis sítios 

arqueológicos identificados durante a pesquisa. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recuperar informações que permitam investigar os processos de povoamento 

pré-histórico e de colonização neo-brasileira: a dinâmica histórica da região, 

sua ocupação, seu povoamento e formação. 

• Inventariar os testemunhos pré-históricos, históricos da Área de Influência 

Direta - AID pelo empreendimento, levantando-se, registrando-se e mapeando-

se as possíveis evidências. 

• Prevenir a destruição dos patrimônios arqueológicos pré-históricos e históricos; 

• Produzir um banco de dados sobre a região, para uso científico e acadêmico; 

• Analisar e divulgar os resultados obtidos durante as pesquisas; 

• Registrar locais potencialmente favoráveis à exploração de matéria-prima como 

cascalheiras, afloramentos rochosos e locais com Argissolos, que podem ter 

servido como fontes de captação de recursos pela população do passado; 

• Correlacionar os vestígios culturais identificados com ocorrências já estudadas 

na região; 

• Periciar os locais onde já foram realizadas alguma movimentação de solo, com 

o objetivo de identificar possíveis impactos ao patrimônio arqueológico; 

• Investigar, por meio de intervenções a AID para a possível detecção e 

caracterização de jazidas arqueológicas; 

• Avaliar os possíveis impactos do empreendimento sobre o Patrimônio 

Arqueológico, acaso presente no local. 

5.3. METODOLOGIA  

5.3.1. Etapa de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico  

Para a realização da etapa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico, a metodologia utilizada será estruturada a partir do levantamento de 

dados primários em campo com base em levantamento prospectivo intensivo de 

subsuperfície, visando à quantificação, localização e delimitação georreferenciada 
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dos sítios existentes na AID. 

As discussões acerca da problemática gerada pela pesquisa, serão conduzidas 

de forma interdisciplinar, contemplando várias abordagens sobre o mesmo objeto de 

estudo e diversificando as fontes de pesquisa. 

As atividades iniciarão a partir da publicação da autorização de pesquisa 

fornecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, que estão 

subdivididas em atividades de campo e gabinete / laboratório, conforme a seguir: 

5.3.2. Atividades de Campo 

Em campo será realizado o levantamento prospectivo intensivo de 

subsuperfície na Área de Influência Direta - AID do empreendimento Reserva do 

Parque, por meio de intervenções no solo, distribuídas de maneira setorizada pela 

poligonal de estudo.  

A poligonal foi dividida em dois setores: a baixa vertente, próximo aos curdos 

d’água que cortam ou fazem limite com a poligonal e alta vertente, representada pelas 

partes mais altas da vertente ou pelos interflúvios. 

Apesar do banco de dados do IPHAN1 não demonstrar a presença de sítios 

arqueológicos nas proximidades da poligonal de estudo, existem registros de sítios 

localizados na bacia vizinha, a cerca de 5 Km, às margens do Ribeirão Taguatinga, 

em local de afloramentos rochosos.  

Na região, áreas com afloramentos rochosos apresentam maior possibilidade 

de presença de remanescentes arqueológicos do período pré-colonial. Tal 

classificação se deve, em particular, pelo potencial arqueológico distinto que essas 

áreas apresentam, quando comparados com outros locais de geomorfologia 

semelhante para a região.  

Com base nessas observações comportamentais e físicas da região, foram 

 
1 Fonte: www.iphan.gov.br consulta realizada em 05/05/2022. 
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adotadas duas estratégias para a realização do levantamento prospectivo intensivo 

de subsuperfície em campo. 

Para as áreas de baixa vertente, serão empreendidas três linhas de transects 

paralelas, com distâncias regulares dos cursos d’água, sendo 100, 200 e 300m, 

cobrindo sistematicamente uma faixa de 300m a partir do curso d’água, margeando 

os mesmos, que são observados na poligonal de estudo. Nas linhas de transects, as 

intervenções serão realizadas a cada 70m, em função do maior potencial dessas 

áreas para a presença de remanescentes arqueológicos (Figura 96).  

Figura 96 – Proposição de intervenções arqueológicas. 

 

Fonte: AL Consultoria, 2022 

 

Já na alta vertente, nas partes mais altas do terreno, mais distantes dos cursos 

d’água, por apresentarem menor potencial arqueológico, serão cobertos por malha de 

100 x 100m, cobrindo de forma amostral o restante da poligonal de estudo. Nessa 

área as linhas de transects apresentarão espaçamento de 100m e as intervenções 

ocorrerão a cada 100m. O levantamento prospectivo de subsuperfície, empreendido 
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nesse compartimento, terá as linhas de transects com o mesmo espaçamento, mas 

em função do seu menor potencial, a distância entre as intervenções no interior de 

cada linha é de 100m (Figura 96). 

No entanto, o menor potencial das áreas classificadas como alta vertente, não 

se efetiva quando as mesmas apresentam elementos indicativos de potencial, como: 

jazidas de matéria-prima lítica, encostas íngremes, fitoindicadores, ou mesmo fontes 

de extração de argila etc. Tais elementos, quando presentes, elevam o potencial 

desses locais para a presença de remanescentes arqueológicos. 

De modo geral as intervenções propostas para a poligonal de estudo serão 

constituídas de linhas de transects com espaçamento de 100m e intervenções a cada 

70m nas partes mais baixas do terreno (baixa vertente), próximo às margens do curso 

d’água da poligonal e linhas de transects com espaçamento de 100m e intervenções 

a cada 100m nas partes mais altas (alta vertente), formando o seguinte arranjo de 

cobertura da poligonal (Figura 96). 

Caso sejam detectados elementos indicativos de presença de remanescentes 

arqueológicos em qualquer um dos setores investigados na poligonal, tanto nas partes 

baixas, próximas aos cursos d’água, quanto nas partes altas, essas áreas serão objeto 

de vistorias, tanto em superfície, quanto em subsuperfície.  

As intervenções serão realizadas com o auxílio de cavadeira articulada, tipo 

boca de lobo ou com a utilização de perfurador de solo a gasolina, com broca de 25cm 

de diâmetro2, podendo atingir profundidade de até 1m, com a possibilidade variar em 

função das características do terreno, como o tipo de solo e relevo. Os procedimentos 

realizados durante a etapa de investigação de campo, as intervenções e vistorias, 

serão registrados com fotos e os pontos serão georreferenciados. Além disso, todo 

sedimento proveniente das intervenções será atentamente observado, caracterizado 

por um pesquisador e recolocado nas sondagens, com auxílio de colher de pedreiro. 

 
2 A utilização da broca motorizada será realizada em baixa rotação e todos os poços teste serão 

acompanhados pelo coordenador de campo, verificando qualquer resistência observada durante a 
perfuração. Podendo ainda continuar o restante da perfuração com a utilização apenas da cavadeira 
boca de lobo. 
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Com a possível identificação do patrimônio arqueológico, serão abertos novos 

poços teste, objetivando delimitar horizontalmente os depósitos arqueológicos. Neste 

caso, também será realizada pelo menos uma sondagem de 1m2, para a avaliação da 

distribuição vertical dos vestígios e para caracterização dos componentes do sítio. 

Ainda serão levantadas informações como: a implantação do sítio no contexto 

ambiental, grau de preservação, densidade e significância dos achados. Tais 

procedimentos e informações serão utilizados como critério para a execução de ações 

no sítio e subsidiarão a proposição de medidas de mitigação dos impactos 

(Preservação ou Gestão) a serem considerados no relatório final. 

Por se tratar de uma área com indícios de antropização, a investigação se 

concentrará tanto nas áreas com sinais de movimentação de solo, assim como 

àquelas não antropizadas. Independente da situação de cada um desses locais, esses 

serão contemplados com a previsão de investigação de subsuperfície. No entanto 

para os locais com solo exposto em perfil, com pelo menos 1m, serão dispensados de 

novas intervenções, justificado pela não necessidade de expor novamente o perfil 

para investigação. 

Todos os vestígios identificados durante a realização das intervenções na área 

da poligonal serão recolhidos e etiquetados com suas informações de localização (X, 

Y e Z). Assim como o acondicionamento em sacos plásticos e caixas, para o devido 

transporte. 

Vestígios identificados durante os caminhamentos ou vistorias, localizados fora 

dos pontos de intervenção, serão objeto de avaliação para a real necessidade para 

seu recolhimento. Tal critério será fundamentado na legítima necessidade de 

comprovação da presença de sítios arqueológicos ou ocorrências arqueológicas na 

área do empreendimento, ou ainda, por representarem elementos de destaque da 

cadeia operatória e/ou variabilidade do conjunto arfefatual da coleção. Essa medida 

também visa garantir a preservação e a integridade do sítio para a próxima fase de 

estudo.  

5.3.3. Atividades de Gabinete/ Laboratório 
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Além da elaboração do relatório final, detalhando as atividades realizadas, 

metodologia empregada e os resultados da pesquisa, ainda serão desenvolvidas 

atividades que consistem em: 

• Análise da base cartográfica disponível (geologia, pedologia, vegetação, 

dinâmica superficial, imagens de satélite etc.) objetivando caracterizar os 

aspectos naturais da área e subsidiar os trabalhos de campo e interpretação 

dos resultados;  

• Análise e interpretação das informações levantadas em laboratório e em 

campo; 

• Cruzamento das informações obtidas em campo e nas pesquisas bibliográficas; 

• Seleção dos sítios arqueológicos mais significativos para pesquisa, provendo-

se pesquisa documental, pesquisa oral e escavações de campo (delimitação 

horizontal através de poços-teste e vertical através de sondagem 1m²); 

• Limpeza, catalogação, análise e acondicionamento de possíveis vestígios 

provenientes da pesquisa de campo. 

Caso seja identificado, o material arqueológico recolhido em campo receberá 

etiqueta contendo informações sobre sua localização espacial com as coordenadas 

X, Y e Z, data da coleta e identificação qualitativa. Os vestígios cerâmicos serão 

analisados segundo as propostas de CHMYZ (1976), SHEPARD (1985) e RICE 

(1987). Já os vestígios líticos serão abordados segundo a proposta de cadeia 

operatória de Leroi-Gourhan (1986), sistemas de debitagem para produção de 

suportes de Boëda (1997) e sobre a produção de instrumentos de INIZAN et al. (1981). 

Para efetivar a análise dos vestígios serão empreendidas ações que permitam 

a tabulação de atributos e a interpretação dos dados, gerando informações, 

correlações e conclusões. Ao final será também preenchida a Ficha de Inventário dos 

Bens Arqueológicos, de acordo com o estabelecido pela Portaria IPHAN n°196/16.  

A análise dos vestígios cerâmicos levantará atributos tecno-tipológicos da 

coleção, identificando elementos envolvidos na técnica de produção, associação às 

tradições culturais identificadas para a região, inferência sobre as formas e possíveis 

funções dos vasilhames reconstituídos. Além de desenho e possíveis reconstituições. 
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Se houver a necessidade de remontagem ou colagem de peças, será utilizada cola 

branca solúvel em água. 

Já os vestígios líticos serão classificados em grandes categorias, relacionadas 

às diferentes etapas da cadeia operatória de aquisição e transformação da rocha. Tais 

vestígios serão submetidos a um minucioso levantamento de atributos tecno-

tipológicos, objetivando evidenciar possíveis padrões na transformação da rocha, que 

estejam associados à sua utilização. Os resultados envolverão além desses 

elementos, registro fotográfico e desenho técnico dos vestígios mais significativos. 

O material arqueológico será manuseado por profissional ou técnico qualificado 

para tal, a medida visa garantir a integridade e preservação dos vestígios. As etapas 

de limpeza e curadoria dos vestígios serão realizadas com o devido cuidado, para não 

provocar possíveis danos ao material. A numeração será sequencial por categoria e 

tipologia dos vestígios (lítico, cerâmica, metal, etc.). O acondicionamento será 

realizado em sacos plásticos, fechados com fecho, com etiquetas ensacadas e caixas 

poliondas, não excedendo a capacidade dos recipientes. 

5.4. ÁREAS DE INFLUÊNCIA  

A poligonal de estudo compreendida pelo Empreendimento Reserva do Parque, 

apresenta 66 vértices, sob as seguintes coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000) 

(Tabela 47). 

Tabela 47 – Vértices da poligonal do empreendimento. 

VÉRTICE ZONA LESTE NORTE 

V 1 22L 813275,404 8241079,620 

V 2 22L 813560,941 8241164,184 

V 3 22L 813584,381 8241116,795 

V 4 22L 813612,508 8241090,134 

V 5 22L 813656,605 8241070,322 

V 6 22L 813704,891 8241067,979 

V 7 22L 813718,165 8241070,517 

V 8 22L 814248,677 8241227,132 
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VÉRTICE ZONA LESTE NORTE 

V 9 22L 814287,078 8241232,826 

V 10 22L 814338,727 8241230,252 

V 11 22L 814369,836 8241222,496 

V 12 22L 814833,627 8241063,507 

V 13 22L 814863,071 8241057,072 

V 14 22L 814883,184 8241056,636 

V 15 22L 814903,123 8241059,307 

V 16 22L 814984,777 8241083,083 

V 17 22L 815068,844 8240799,362 

V 18 22L 814521,430 8240594,107 

V 19 22L 814494,748 8240558,588 

V 20 22L 814464,413 8240534,073 

V 21 22L 814441,545 8240523,398 

V 22 22L 814422,986 8240520,944 

V 23 22L 814392,595 8240523,241 

V 24 22L 814357,491 8240521,673 

V 25 22L 814324,572 8240527,999 

V 26 22L 814320,511 8240526,508 

V 27 22L 814308,201 8240515,549 

V 28 22L 814299,321 8240510,075 

V 29 22L 814273,650 8240519,827 

V 30 22L 814254,791 8240516,875 

V 31 22L 814240,040 8240511,939 

V 32 22L 814209,479 8240510,800 

V 33 22L 814186,640 8240497,285 

V 34 22L 814175,409 8240496,956 

V 35 22L 814168,042 8240491,395 

V 36 22L 814151,828 8240493,761 

V 37 22L 814121,004 8240503,478 

V 38 22L 814109,759 8240489,394 

V 39 22L 814082,124 8240481,713 

V 40 22L 814045,817 8240482,918 

V 41 22L 814031,004 8240500,865 
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VÉRTICE ZONA LESTE NORTE 

V 42 22L 814004,985 8240485,309 

V 43 22L 813956,754 8240495,287 

V 44 22L 813922,838 8240491,480 

V 45 22L 813901,856 8240482,991 

V 46 22L 813889,798 8240489,065 

V 47 22L 813860,425 8240489,145 

V 48 22L 813845,583 8240495,595 

V 49 22L 813813,178 8240484,836 

V 50 22L 813798,393 8240495,034 

V 51 22L 813789,733 8240491,482 

V 52 22L 813786,862 8240481,384 

V 53 22L 813778,374 8240471,588 

V 54 22L 813762,199 8240466,031 

V 55 22L 813727,054 8240462,397 

V 56 22L 813665,327 8240484,447 

V 57 22L 813640,065 8240467,128 

V 58 22L 813617,234 8240459,494 

V 59 22L 813596,195 8240450,311 

V 60 22L 813580,261 8240451,107 

V 61 22L 813550,120 8240473,208 

V 62 22L 813530,234 8240474,341 

V 63 22L 813515,476 8240467,562 

V 64 22L 813487,270 8240463,814 

V 65 22L 813463,539 8240445,069 

V 66 22L 813459,426 8240443,587 

Ao nível dos estudos arqueológicos foram estabelecidas as seguintes áreas de 

influência do empreendimento a serem consideradas (Figura 97): 

Área de Diretamente Afetada (ADA): definida como a área onde deverão ser 

geradas alterações diretas decorrentes da implementação das obras e sua posterior 

ocupação e uso do solo. Corresponde à poligonal de implantação do empreendimento, 

com 97,2999 hectares, onde serão realizadas obras de implantação de infraestrutura 
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urbana e áreas de uso público, sobre a qual serão realizadas as atividades 

interventivas de prospecção arqueológica. 

Área de Influência Indireta (AII): compreendida pela Região Administrativa XV 

– Recanto das Emas / DF, sobre o qual poderá ser realizada pesquisa bibliográfica 

para contextualização regional de possíveis achados arqueológicos em campo. 

Figura 97 – Localização das áreas de interesse do PAIPA - ADA e AII 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

5.4.1. Caracterização ambiental das áreas de influência 

Devido à sua importância nas pesquisas de prospecções arqueológicas, faz-se 

a apresentação sucinta dos aspectos ambientais das áreas de influência onde serão 

desenvolvidos os estudos do PAIPA. 

5.4.1.1. Hidrografia 
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O empreendimento Reserva do Parque é um parcelamento de solo urbano, 

localizado na Região Hidrográfica do Paraná (Figura 98) formada, no Distrito Federal, 

pelas bacias hidrográficas dos rios São Marcos, Descoberto, Paranoá, Corumbá e São 

Bartolomeu. Localmente inserido na microbacia hidrográfica do córrego Vargem da 

Benção (Estiva), Unidade Hidrográfica do rio Ponte Alta, componente da sub-bacia 

hidrográfica do rio Corumbá. 

Figura 98 – Bacias Hidrográficas da Região Hidrográfica do Paraná 

 

Fonte: CADMO, 2022 

O Córrego Estiva está localizado ao lado Sul da cidade de Samambaia e ao 

Norte da cidade Recanto das Emas, onde localiza-se sua nascente principal (Figura 

100). Este segue em direção sul recebendo vários tributários até o seu desague 

próximo da cidade do Gama, onde se torna o ribeirão Ponte Alta (Figura 99).  O 

ribeirão Ponte Alta, depois de atravessar a divisa dos estados do Distrito Federal e 

Goiás, vai desaguar no rio Alagado após percorrer cerca de 6km em território goiano. 

No seu trajeto, o ribeirão Ponte Alta recebe tributários significativos, como os córregos 

Barreiro e Retiro, pela margem direita, e Olhos d’ Água e da Serra, pela margem 
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esquerda. 

Figura 99 – Unidades Hidrográficas das áreas de influência do PAIPA destacando-se a UH do 
Ribeirão Ponte Alta  

 

Fonte: CADMO, 2022 

Figura 100 – Córrego Vargem da Benção (Estiva), importante referencial para os estudos de 
prospecção arqueológica, localizado na área de influência do PAIPA  

 

Fonte: CADMO, 2022 



  

 

  
229 

5.4.1.2. Pedologia 

A pedologia do solo de uma região compõe modelos de organização dos solos 

no tempo e no espaço. Além de ser vinculado ao comportamento hidrológico em 

microbacias e bacias de drenagem de uma região. 

Na região do empreendimento, foi identificado solo do tipo Latossolo Vermelho-

amarelo e Vermelho-escuro e Cambissolos (Figura 101).  

Os latossolos são solos constituídos por material mineral, com horizonte B 

Latossólico. Variam de fortemente a bem drenados, são normalmente muito 

profundos. Em geral, são solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, 

distróficos ou alumínicos. Os latossolos são distribuídos em amplas e antigas 

superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo 

plano e suave ondulado. 

Estes solos são diferenciados em duas classes: latossolo vermelho e latossolo 

vermelho-amarelo. Em geral, distinguem-se pela cor de seu horizonte B. A diferença 

de cores é controlada pela variação mineralógica dos óxidos de ferro, com 

predominância de goethita nos latossolos vermelho-amarelos e de hematita nos 

latossolos vermelhos (KER, 1997 apud GEO LÓGICA, 2012).  

Figura 101 – Latossolos vermelho e vermelho-amarelo encontrado na área da poligonal de 
estudo 
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Fonte: SOUZA, 2017  

Do ponto de vista geotécnico, o Latossolo Vermelho é muito suscetível à 

erosão, sendo comum o aparecimento de voçorocas em assentamentos urbanos, 

rodovias e áreas de empréstimo sem prévio planejamento. Dessa forma, para a 

prevenção ou mitigação de processos erosivos, deve-se manter, ao máximo, o solo 

coberto com vegetação, especialmente na época das chuvas, além do disciplinamento 

das águas pluviais. 

Os Cambissolos são solos caracterizados por conter um perfil formado por 

horizonte B incipiente (Bi), apresentam coloração amarelada no horizonte superficial 

e vermelho-amarelo em subsuperfície. Suas características variam muito de um local 

para outro, devido sua heterogeneidade.  

Os Cambissolos ocorrem nos locais de maior declividade, principalmente, nas 

regiões de Vale Dissecado e Escarpas. Apresenta coloração amarelada, estrutura 

maciça e elevada pedregosidade no horizonte Bi. 

5.4.1.3. Geologia 

A área de influência direta é caracterizada pela geologia do Grupo Paranoá, 

sendo composta pelas unidades R3, Q3 e R4.  

Unidade R3 - É caracterizada por quartzitos compactos, de granulometria média 

a fina e coloração entre avermelhada no topo até brancos na base, composta por 

intercalações de bancos centimétricos a decimétricos de quartzitos e camadas com 

espessuras variáveis de metassiltitos e metalamitos. 
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Unidade Q3 - Composta por quartzitos brancos, finos, por vezes silicificados, 

ricos em estratificações cruzadas tabulares e do tipo espinha de peixe além de marcas 

onduladas assimétricas. 

Unidade R4 - Caracterizado litologicamente pelos metarritmitos argilosos do 

Grupo Paranoá, sendo composto por rochas com cerca de 40% de fração pelítica e 

60% de material quartzítico fino. 

5.4.1.4. Flora 

A área de estudo está inserida dentro do domínio dos cerrados, que abrange 

os chapadões centrais do Brasil, todo Estado de Goiás e o Distrito Federal, 

constituindo um mosaico de tipos fisionômicos que variam de campos até áreas 

florestadas (BARBOSA, 1996). 

A fisionomia mais comum, que ocupa 70% do bioma, é o Cerrado sentido 

restrito (SOUZA, 2017), que é uma formação savânica caracterizada pela presença 

de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, 

geralmente com evidência de queimadas. 

A área de estudo apresenta uma paisagem alterada, com predominância de 

áreas destinadas a pastagem, já abandonadas, dominada por braquiária (Brachiaria 

sp.), algumas poucas áreas apresentando vegetação remanescente e APP do córrego 

Estiva. Concluímos que a área apresenta avançado estágio de degradação e 

interferência antrópica. 

As áreas com vegetação remanescente da área de estudo apresentam alguns 

indivíduos nativos de grande porte como o Jacarandá do Cerrado (Machaerium 

opacum) e de pequeno porte sobre campo de murundus, regeneração principiante em 

vários trechos do Cerrado e disseminação de indivíduos exóticos como Pinus sp. e 

Eucalyptus sp. 

Sobre as áreas destinadas a pastagens encontradas, sugere-se que este alto 

número de espécies exóticas se caracteriza pelo fato de haver ocupação humana na 
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área, haja visto que quanto maior a distância das casas, mais nativa se caracteriza a 

paisagem.  

Apesar da forte antropização da área ainda foram encontradas espécies 

Tombadas como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, dentre estas: Pequi 

(Caryocar brasiliense), Ipê Roxo (Handroanthus impetiginosus), Ipê Amarelo 

(Handroanthus serratifolius), Aroeira (Myracrodruon urundeuva), Jacarandá do 

Cerrado (Machaerium opacum) entre outras. 

5.4.1.5. Fauna  

Em relação à fauna, o que se observa na área é que o processo de urbanização 

fragmentou as áreas de habitat disponíveis. Este processo leva a uma redução na 

diversidade biótica local através da perda da área, pelo efeito do isolamento. A perda 

da área pode excluir imediatamente algumas espécies se as mesmas forem raras.  

A área de estudo é considerada antropizada devido ao uso de pastagens, 

possuindo alguns trechos com remanescente de vegetação nativa. A fauna local 

possui elementos de fauna antropogênica, aquelas adaptadas aos humanos, e fauna 

domesticada. 

Dentre as três categorias observadas (mastofauna, herpetofauna e avifauna), 

a que apresenta maior representatividade é a avifauna, justamente pelo fato de as 

aves possuírem um modo mais eficiente de locomoção, o que minimiza as barreiras 

físicas naturais – acidentes geográficos, etc. – assim como as artificiais – rodovias, 

alteração de relevo. 

5.5. CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA E ETNOHISTÓRICA 

5.5.1. Histórico das pesquisas 

Apesar da existência de investigações arqueológicas realizadas nas décadas 

de 1930, 1950 e 1960 (MARTINS, 1993), foi apenas na década de 1970 que pesquisas 

arqueológicas sistemáticas e contínuas vieram a ser desenvolvidas no Estado de 

Goiás. 
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Em 1972, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO), por meio de 

um convênio entre o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA) e o 

Instituto Anchietano de Pesquisas (UNISINOS), desenvolveu o Programa 

Arqueológico de Goiás, que integrava três subprogramas e oito projetos em regiões 

distintas: Subprograma Amazônia Legal Goiana (Projetos Extremo Norte, Ilha do 

Bananal e Médio Tocantins); Subprograma Região Sul de Goiás (Projetos Alto 

Tocantins, Alto Araguaia, Paranaíba e Complementar Centro-Sul) e Subprograma 

Serra Geral (Projeto Serra Geral). 

Nesse mesmo período, a Universidade Federal de Goiás publica a “Carta 

Arqueológica – Divisão Regional para o Cadastramento de Sítios Arqueológicos do 

Estado de Goiás” (MELO e BREDA, 1972), documento aprovado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que institucionaliza o registro de 

sítios arqueológicos e define siglas, áreas, regiões e zonas arqueológicas. 

Em 1973, sob a coordenação de Schmitz e Barboza, teve início o 

desenvolvimento do Projeto Alto Tocantins, inserido no âmbito do Programa 

Arqueológico de Goiás. O Projeto em questão abrangeu os municípios goianos de 

Mossâmedes, Heitoraí, Uruana, Carmo do Rio Verde, Jaraguá, Itapaci, Hidrolina, 

Petrolina, Taquaral e Itaguaru; tendo sido cadastrados, em seu término, em 1982, 48 

sítios arqueológicos (MARTINS, 1993).  
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Figura 102 – Municípios investigados com o projeto Alto Tocantins 

 

Fonte: MARTINS, 1993 

Em 1974, também sob coordenação de Schmitz e Barbosa e inserido no âmbito 

do Programa Arqueológico de Goiás, tem início o Projeto Alto Araguaia, que foi 

dividido em duas partes. A primeira parte do projeto tinha como objetivo complementar 

o que já se conhecia sobre os grupos ceramistas que viveram ao longo dos rios 

Vermelho e Claro e sua continuidade até os grupos indígenas atuais (SCHMITZ et al., 

1986). A segunda parte, denominada de Projeto Caiapônia, objetivava estudar os 

abrigos com pinturas rupestres existentes na margem esquerda no rio Kayapó, no 

município de Caiapônia (SCHMITZ et al., 1986). Ao término do Projeto Alto Araguaia, 

72 sítios arqueológicos foram registrados (MARTINS, 1993). Nesse mesmo ano, a 

equipe de arqueologia da Universidade Federal de Goiás elaborou o “Projeto de 

Levantamento e Cadastramento dos Sítios Arqueológicos do Estado de Goiás”, cujos 

trabalhos iniciais foram realizados nos municípios de Planaltina de Goiás, Formosa¸ 

Ponte Alta, São João da Aliança e Niquelândia, no curso dos rios Maranhão e Paranã. 
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Seu objetivo era registrar e prospectar os sítios arqueológicos nas áreas previamente 

definidas pela Carta Arqueológica.  

Figura 103 – Municípios investigados com o projeto Alto Tocantins 

 

Fonte: MARTINS, 1993 
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Figura 104 – Municípios investigados com o Projeto Caiapônia. 

 

Fonte: SCHMITZ et al., 1986 
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Figura 105 – Municípios investigados com o Projeto de Levantamento e Cadastramento dos 
Sítios Arqueológicos do Estado de Goiás. 

 

Fonte: MARTINS, 1993 

As informações oriundas desse projeto exigiram a elaboração de um novo 

projeto voltado especificamente para a bacia do rio Paranã, que, através de uma 

parceria entre o Instituto Superior de Cultura Brasileira (ISCB/RJ) e o Museu 

Antropológico da Universidade Federal de Goiás (MA/UFG), teve início em 1975. Sob 

a coordenação de Alfredo Mendonça de Souza e Iluska Simonsen, o “Projeto Bacia 

do Paranã” abrangeu 16 municípios: Lizarda, Dianápolis, Ponte Alta do Bom Jesus, 

Taguatinga, Arraias, Monte Alegre de Goiás, Galheiros, Nova Roma, São Domingos, 

Alto Paraíso de Goiás, Itaciara, São João da Aliança, Planaltina de Goiás, Formosa e 

Cristalina; e permitiu a definição de três fases líticas: Cocal, Paranã e Terra Ronca; 

sendo que a fase Cocal foi posteriormente correlacionada à Fase Paranaíba da 

Tradição Itaparica. 
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Figura 106 – Municípios investigados com o Projeto Bacia do Paranã 

 

 

A partir de 1975 tem início o “Projeto Anhanguera de Arqueologia de Goiás”, 

que inicialmente foi coordenado por Luciana Pallestrini (de 1975 a 1976) e Margarida 

Davina Andreatta (de 1977 a 1990); tendo assumido a coordenação, posteriormente, 

o núcleo de arqueologia da Universidade Federal de Goiás. O projeto abrangeu os 

municípios goianos de Mara Rosa, Crixás, Jussara, Pirenópolis, Inhumas, Nova 

Veneza, Nazário, Goiânia, Varjão, Hidrolândia, Silvânia, Vianópolis, Santa Cruz de 

Goiás¸ Planaltina de Goiás e Itumbiara; tendo sido prospectados 41 sítios 

arqueológicos e escavados 21. 
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Figura 107 – Municípios investigados com o Projeto Anhanguera de Arqueologia de Goiás. 

 

 

Ainda em 1975 dois projetos acadêmicos, inseridos no âmbito do “Programa 

Arqueológico de Goiás”, foram desenvolvidos: o “Projeto Complementar Centro-Sul” 

e o “Projeto Paranaíba”. O “Projeto Complementar Centro-Sul” buscava complementar 

os dados levantados pelos projetos “Alto Tocantins” e “Alto Araguaia”, retornando à 

grande parte das áreas pesquisadas e incorporando novas áreas de pesquisa. Para 

tanto, o trabalho foi sistematizado em três locais: o primeiro englobava os municípios 

de Goiânia, Trindade, Guapó, Aragoiânia, Varjão, Nazário, Anicuns, Palmeiras de 

Goiás, Edéia, Pontalina, Aloândia, Joviânia e Goiatuba; o segundo englobava apenas 

o município de Fazenda Nova e o terceiro local limitou-se aos municípios de Urutaí e 

Ipameri (SCHMITZ et al.,1982). 
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Figura 108 – Municípios investigados com o Projeto Complementar Centro-Sul. 

 

 

O “Projeto Paranaíba” foi desenvolvido no período de 1975 a 1997 na região 

do vale do rio Verde, afluente da margem direita do rio Paranaíba, um dos formadores 

do rio Paraná (SCHMITZ et al., 1997:33). O município de Serranópolis, abrangido pelo 

projeto, é o que apresenta o maior número de sítios arqueológicos registrados no 

Estado (36 sítios), segundo o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA/IPHAN), apresentando tanto sítios a céu aberto (cerâmico e lítico) quanto 

abrigos sob rocha. 
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Figura 109 – Municípios investigados com o Projeto Paranaíba. 

 

 

Em 1978, foi implantado o “Projeto Padrões de Assentamentos de Grupos Pré-

Históricos em uma Área do Mato Grosso de Goiás”, sob coordenação de Irmihild Wust 

cujos resultados foram publicados, em parte, no trabalho “Aspectos da Ocupação Pré-

Colonial em uma Área do Mato Grosso de Goiás: Tentativas de Análise Espacial” 

(WUST, 1983). 

Os três últimos projetos integrantes do “Programa Arqueológico de Goiás” 

foram operacionalizados no final da década de 1970 e início da década de 1980, 

sendo eles o “Projeto Médio Tocantins” (1979), o “Projeto Serra Geral“ e o “Ilha do 

Bananal” (1984). O “Projeto Médio Tocantins”, coordenado por Schmitz e Barbosa, 

registrou no IPHAN 17 sítios arqueológicos em território goiano, considerando que 

nessa época todos os municípios pertenciam ao estado de Goiás. O “Projeto Serra 
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Geral“ foi realizado em apenas uma pequena porção do Leste do estado de Goiás, 

tendo abrangido os seguintes municípios goianos: Monte Alegre de Goiás, Galheiros, 

São Domingos, Flores de Goiás e Alvorada. O objetivo principal era levantar dados e 

informações sobre os processos culturais ocorridos em uma área de fronteira situada 

entre os estados de Goiás e Bahia. Novas abordagens foram propostas com o 

andamento dos trabalhos, que, de uma perspectiva essencialmente histórico-

distribucional, passou a dialogar com as discussões sobre os sistemas ecológicos 

culturais. 

Figura 110 – Municípios investigados com o Projeto Serra Geral. 

 

 

Inicialmente, tanto as pesquisas desenvolvidas pela PUC/GO quanto pela UFG, 

seguiram as mesmas metodologias para o levantamento de sítios arqueológicos: 

prospecções oportunísticas em áreas “indicadoras de sítios” (abrigos sob rocha, 

margens de rios, tipos específicos de vegetação etc.), onde a classificação ambiental 

teve papel destacado, sendo interpretada como um fator determinante no processo 
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cultural de grupos pré-históricos (OLIVEIRA & VIANA, 2000). A cultura material foi 

interpretada com o objetivo de resgatar e compreender, através do método 

comparativo, traços culturais; ênfase maior foi dada às semelhanças tecnológicas 

objetivando a criação de tipologias e seriações como recursos para a definição de 

tradições e fases tecnológicas, assim como para a explicação de migrações pré-

cabralianas (OLIVEIRA & VIANA, 2000). A reconstituição do passado arqueológico 

nesse período, portanto, foi feita a partir de uma visão linear de cultura, na qual as 

diferenças eram interpretadas como mecanismos de difusão e migração, sem 

necessariamente implicar na compreensão dos processos culturais inerentes a eles 

(OLIVEIRA & VIANA, 2000).  

Os projetos desenvolvidos no final da década de 1970 e início da década de 

1980 tiveram como objetivo a construção de um quadro geral sobre a ocupação 

humana pré-colonial do Estado, estando, geralmente, distribuídos em amplas áreas 

de pesquisa (OLIVEIRA & VIANA, 2000). Foi inegável a contribuição desses projetos 

para o conhecimento da pré-história do Centro-Oeste. As pesquisas originaram uma 

gama de dados e informações até hoje utilizadas em diversas perspectivas de estudo. 

A partir do final da década de 1980, a arqueologia em Goiás se depara com um 

novo cenário, onde os projetos acadêmicos vivenciados por quase duas décadas dão 

lugar a inúmeros estudos vinculados à arqueologia de contrato. 

5.5.2. Contexto Pré-histórico 

Segundo Viana (2011), a ocupação pré-colonial da região centro-oeste, 

elaborada a partir de uma perspectiva histórico-cultural, foi sintetizada por Schmitz et 

al. (1981) em três grandes períodos: um mais antigo, denominado Paleoíndio, no qual 

se insere a Tradição Itaparica com destaque para os instrumentos do tipo “lesmas”; 

um intermediário, denominado de “Arcaico”, onde os materiais líticos mais 

representativos eram instrumentos poucos elaborados e; um período mais recente, 

denominado de “Formativo”, que teria surgido por volta de 2.500 AP3 e no qual se 

destaca a presença da cerâmica e instrumentos líticos lascados sobre suportes 

 
3 Antes do Presente. 
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volumosos. Em data mais recente, por volta de 1.000 AP, há registros de sítios 

compostos pelas grandes aldeias, associadas principalmente às tradições cerâmicas 

Uru e Aratu. Nesses sítios, segundo os referidos autores, os materiais líticos lascados 

são pouco expressivos e qualitativamente pouco trabalhados, havendo uma ênfase 

sobre os materiais líticos confeccionados por polimento. 

O termo Paleoíndio consiste em um termo importado dos contextos 

arqueológicos europeus, sendo utilizado para caracterizar populações de grupos 

caçadores-coletores pré-históricos do continente americano situados no período de 

transição do Pleistoceno para o Holoceno. Tais grupos são caracterizados pela 

atividade de caça a grandes mamíferos (megafauna pleistocênica) e pelo nomadismo, 

estando organizados em bandos frouxamente estruturados e dispersos no meio 

ambiente (SCHMITZ, 2000-a). 

Grande parte dos sítios arqueológicos, nos quais foram encontrados vestígios 

referentes a estas populações, consistem em abrigos rochosos, como os amplamente 

encontrados em Serranópolis, Estado de Goiás. Em Serranópolis, além dos 

instrumentos plano-convexos (“lesmas”), foi encontrada uma importante quantidade 

de instrumentos em ossos, material picotado e polido, na forma de mós e mãos de 

pilão, o que indicaria, segundo Schmitz (2000b) que havia um consumo expressivo de 

vegetais por estas populações “paleoíndias”. As pesquisas realizadas em sítios 

associados a esse período indicam que esses grupos praticavam a caça generalizada, 

como comprova a diversidade de restos faunísticos encontrados nos níveis 

estratigráficos.  

As datações associadas a essas ocupações indicam um período que vai de 

9.000 até 6.500 anos, sendo que, em alguns sítios de Serranópolis, a grande 

quantidade de artefatos em contexto estratigráfico, atesta até mesmo a ocupações 

ininterruptas destes abrigos. Segundo Schmitz (1986), este período também foi 

identificado em Palestina (só que provenientes de ocupações mais recentes), 

justificado pela presença de “lesmas” em alguns sítios. O tipo de padrão tecnológico 

da indústria lítica também inserida nesse período é denominado de Tradição Itaparica. 
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Em Goiás, evidências encontradas tanto em abrigos quanto em sítios 

arqueológicos a céu aberto afirmam que os grupos mais antigos de caçadores-

coletores associados à Tradição Itaparica datam do início do Holoceno, entre 12.000 

e 8.500 anos AP. A Tradição Itaparica (fase Paranaíba e fase Paranã) é caracterizada 

pela presença de retoques em grandes lascas resultando especialmente em artefatos 

plano-convexos, denominados de “lesmas”.  

Figura 111 – Instrumentos líticos da Tradição Itaparica 

 

Fonte: Fogaça & Lourdeau (2008). 

 

Os artefatos mais importantes e mais frequentes no contexto instrumental deste 

horizonte são unifaciais, isto é, têm uma face plana, não trabalhada, a outra convexa 

e transformada (SCHMITZ, 1984). Os artefatos líticos, principalmente em arenito 

silicificado ou quartzito, disponíveis em qualquer quantidade nos abrigos, mostram 

raspadores terminais sobre lâminas; longas lâminas usadas para cortar ou raspar; 

discos; seixos aplanados com faces polidas e muito raras e grosseiras pontas de 

projétil para o fim do período. Os artefatos produzidos em ossos são 

predominantemente espátulas feitas a partir de ossos de cervídeos e outros 

mamíferos. 

A população que produziu a indústria lítica Itaparica seria de caçadores 

generalizados de um período supostamente mais frio e medianamente úmido. Para 

caçar os animais dos Cerrados, ao invés de utilizarem uma arma especializada, como 

projéteis com armaduras líticas, utilizavam um porrete, ao contrário dos caçadores de 

grandes animais gregários da mesma época (SCHMITZ, 1980; 1984). Os animais, 

classificados a partir dos restos alimentares recuperados nas escavações, são todos 

de espécies holocênicas, não tendo aparecido até hoje nenhum exemplar de espécies 

extintas. Os moluscos não estão presentes na alimentação desta época. 



  

 

  
246 

Do consumo de vegetais, sobraram apenas alguns caroços carbonizados. Não 

se acharam sepultamentos nas camadas dessa fase, de ocupação densa, mostrando 

tendência à estabilidade. Artefatos pintados sugerem que, já nessa fase, as paredes 

começam a ser pintadas e provavelmente riscadas (SCHMITZ et al., 1989). 

Filiados à Tradição Itaparica, existem, no estado de Goiás, datações que vão 

de 10.750 ± 300 anos AP (sítio arqueológico GO-NI 49) a 8370 ± 85 anos AP (sítio 

arqueológico GO-JA 26) (SCHMITZ 1976; 1977; 1989). 

O Período Arcaico vai de 6.500 AP até a chegada dos grupos ceramistas que, 

posteriormente, ocuparam o Planalto Central paulatinamente. Uma das características 

diferenciais mais marcantes em relação desse período em relação com o “Paleoíndio”, 

no Planalto Central, é a mudança da tecnologia lítica dos instrumentos padronizados 

(“lesmas”) para grupos de instrumentos “robustos e pouco modificados”. 

Há indícios, para essa época, de que o clima tenha mudado: segundo Schmitz 

(2000-b), o clima desta época, para o Planalto Central, deve ter se apresentado com 

temperatura e umidade ascendentes e a vegetação em adensamento significativo. 

Durante este período, ocorreu a mudança de padrão de assentamento nos abrigos, 

que vão sendo cada vez menos ocupados. A fauna caçada ainda continuou 

generalizada, mas os “plano-convexos” diminuíram, aparecendo em seu lugar novos 

tipos de instrumentos líticos. É interessante notar ainda, como diferença desse 

período para o anterior, é a presença expressiva de enterramentos nos abrigos-sob-

rocha, compreendendo várias faixas etárias. 

Barbosa (2002) observa que “[...] o panorama da arqueologia do continente 

sofre significativas mudanças, que são rapidamente captadas no estudo da tecnologia 

lítica” (BARBOSA, 2002:281). A essa nova fase de produção lítica dá-se o nome de 

Tradição Serranópolis, muito diferente da anterior: os artefatos de lâminas grossas 

unifaciais formatizados e bem-acabados desapareceram para dar origem a uma 

indústria mal definida de lascas irregulares com goivas, bicos, furadores e raspadores 

pequenos. Continuam os discos e os percutores; as lascas do refugo, encontradas 

nos estratos, são maiores e mais espessas, também desprendidas por percussão 

(SCHMITZ, 1987). 
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Filiadas à Tradição Serranópolis, foram obtidas datações que vão de 8.915 ± 

115 anos AP (sítio arqueológico GO-JA 01) a 2.140 ± 55 anos AP (sítio arqueológico 

GO-JA 23) (OLIVEIRA & VIANA, 2000). Schmitz (1991 apud ROBRAHN-GONZÁLES, 

1996:16) acredita que esses grupos teriam permanecido em ambiente de cerrado e 

caatinga até o advento dos horticultores. Nesse sentido, Oliveira & Viana (2000:159) 

afirmam que: 

[...] a hipótese de continuidade, dos caçadores-coletores tardios aos 

agricultores e ceramistas da Tradição Una, (...) é constatada apenas em 

algumas áreas do Centro-Oeste: Alto Araguaia e Bacia do Rio Vermelho 

(Wust, 1990). Certas características presentes entre os grupos caçadores 

mais recentes corroboram essa hipótese, pois representam elementos de 

transição de grupos caçadores-coletores para agricultores: implantação em 

áreas de mata/cerrado, acesso a recursos mais diversificados e solos 

melhores e mais propícios ao cultivo.  

O início do cultivo de plantas e sementes parece estar relacionado ao uso da 

cerâmica, que, no Brasil Central, tem seu surgimento recuado a pelo menos 500 anos 

antes da Era Cristã. Por volta de 440 a.C. até 1210 d.C, agricultores de milho 

espalharam-se pelas grutas de Goiás e Mato Grosso, formando a chamada Tradição 

Ceramista denominada Una. 

Com o estudo e análise da materialidade oriunda dos grupos ceramistas, foi 

possível definir, para o estado de Goiás, diferentes tradições tecnológicas (Una, Aratu, 

Sapucaí, Uru e Tupiguarani), divididas em diversas fases, entre elas a fase 

Pindorama, que não pertence a nenhuma das Tradições ceramistas. No estado de 

Goiás, a Tradição Una subdivide-se nas fases: Jataí e Palma; a Tradição Aratu, na 

fase Mossâmedes; a Tradição Sapucaí, nas fases Itaberaí e Tejuaçú; a Tradição Uru, 

nas fases Uru, Uruaçu, Jaupaci, Aruanã e Itapirapuã e a Tradição Tupiguarani, nas 

fases Iporá e São Domingos (SCHMITZ e BARBOSA, 1985). 

Por volta de 2.000 anos A.P., o território começou a ser ocupado por diferentes 

grupos que mantinham modos de organização socioeconômica das fases anteriores: 

trata-se dos grupos ceramistas (MELLO e VIANA, 2006). Essas populações foram 

divididas em quatro tradições arqueológicas com base tanto nos formatos das aldeias 
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quanto em características intrínsecas à cerâmica encontrada nesses sítios, 

principalmente em relação à forma e decoração dos recipientes e aos tipos de 

antiplásticos utilizados, sendo elas a tradição Una, Aratu, Uru e Tupi-guarani. 

Dentre as quatro tradições ceramistas pertencentes a esse período no Planalto 

Central, a Una é a mais antiga de todas. A maioria dos sítios arqueológicos que 

apresentam material cerâmico filiado à Tradição Una são abrigos rochosos. As 

datações obtidas para esses sítios indicam dois momentos distintos de ocupação: o 

primeiro se reporta aos últimos séculos a.C., com datas que variam de 970 anos a.C 

a 410 anos a.C. Indícios desse período foram localizados no Alto Araguaia, Médio 

Tocantins e Alto Guaporé, e as datações mais recentes (720 d.C. a 1.210 d.C.) foram 

obtidas em sítios localizados nos rios Tocantins, Vermelho e Baixo Paranaíba. 

Figura 112 – Contextos arqueológicos associados à tradição Una. Escavação do sítio 
arqueológico Gruta do Gentio II, município de Unaí (MG); Sítio do Caju, com urna com 
sepultamento infantil e sepultamento de adulto, em cova, recoberto por fragmentos cerâmicos; 
e sítio arqueológico Gruta do Gentio II, detalhe no enterramento, onde percebe-se inúmeros 
restos vegetais e uma enxó fragmentada próximo ao crânio 

 

Fonte: Gebran et al. (2003). 

 

A cerâmica nesses sítios é caracterizada, em sua maioria, por poucos 

fragmentos cerâmicos de espessura relativamente fina, variando entre 0,3 e 1 cm. Os 

recipientes são pequenos, de contorno simples ou infletido, cor escura, forma de 

pratos rasos, tigelas e pequenas panelas com engobo branco ou vermelho e raras 

decorações dos tipos inciso e ponteado. O antiplástico predominante é mineral e, em 

menor proporção, cariapé e partículas brancas de origem animal, ainda não 

identificadas (WÜST e SCHMITZ 1975). 

O material lítico desse grupo é composto por lascas com retoques bifaciais, 

artefatos plano-convexos de diferentes funções, destacando-se entre estes, as 
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lâminas de machado lascadas, facas e raspadores. Ocorrem ainda plainas, talhadores 

e furadores e lascas sem função pré-definida (AZEVEDO NETTO, 1999).  

Sobre os primeiros registros de cultivo, foi identificada a presença de milho, 

amendoim e cucurbitáceas e, em momentos mais recentes, a presença de milho, 

mandioca, feijão, cabaça, algodão e fumo. Os mortos eram enterrados em posição 

fletida e, sobre o cadáver das crianças, depositavam-se grandes novelos de colares 

feitos com sementes nativas. 

Segundo MELLO e VIANA (2006), a partir do século IX da nossa era, registram-

se aparições de grupos responsáveis por sítios diferentes dos da tradição Una, tais 

como a tradição Aratu.  

A Tradição Cerâmica Aratu consiste em uma tradição tecnológica de grupos 

horticultores do Nordeste e Centro do Brasil, abrangendo os Cerrados dos Estados do 

Espírito Santo, da Bahia, Minas Gerais e Goiás, ligada ao horizonte agrícola ao qual 

também pertence a Tradição Sapucaí. É caracterizada pela presença de vasilhames 

predominantemente sem decoração, produzidos com antiplástico mineral, sendo que 

em Goiás esse antiplástico pode ser substituído por cariapé, e formas esféricas e 

ovóides grandes, geralmente não associadas à transformação da mandioca em 

alimento humano. 

Figura 113 – Vasilhames da tradição Aratu/GO 

 

Fonte: Schmitz et al. (1982). (Disponível em: <http://crhrarchaeology.wordpress.com/>. Acesso em: 02 
de set. 2014). 

Na tradição Sapucaí, as características são basicamente as mesmas, com 

exceção que a decoração pode apresentar banhos de pigmentos vermelhos ou 

laranja. O antiplástico pode incluir o caco moído e sua forma pode ser elíptica ao invés 

de ovóide. 
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Figura 114 – Vasilhames da fase Itaberaí/Tradição Sapucaí – GO 

 

Fonte: Schmitz et al. (1982). Disponível em:<http://crhrarchaeology.wordpress.com/>. Acesso em: 02 
de set. 2014. 

O material lítico caracteriza-se por lâminas de machado polidas, mãos-de-pilão, 

rodelas de fuso e recipientes em serpentina, suportes, polidores, tembetás em quartzo 

polido, percutores, quebra coco e lascas utilizadas. 

As duas tradições baseavam sua agricultura em tubérculos, onde a batata-doce 

poderia ser o maior cultivo, além da possibilidade da cultura do milho. Suas grandes 

aldeias estavam situadas, preferencialmente, em terrenos ondulados e longe dos 

grandes rios, onde somam aos produtos agrícolas os recursos do cerrado. Essa 

população se mantinha protegida em seus abrigos e, de forma geral, nas regiões 

acidentadas. Suas aldeias sempre se localizavam a céu aberto. Os mortos são 

sepultados em urnas que normalmente são utilizadas para este fim quando estão 

gastas (SCHMITZ & BARBOSA, 1985). 

Essa tradição começa a aparecer antes do séc. VIII da Era Cristã e 

provavelmente é a antecessora dos Kaiapó do Sul. O contato dos grupos pertencentes 

à Tradição Uru com os grupos pertencentes à Tradição Aratu - por meio da expansão 

da Tradição Uru do Mato Grosso no século XII - assinala o início de um processo de 

decadência da Tradição Aratu. As aldeias vão diminuindo até desaparecem por 

completo. PROUS (1999), ao tratar dos grupos da cultura Aratu/Sapucaí, sugere que 

esses podem ser os ancestrais Jê, que ocupavam os cerrados do centro do Brasil 

quando da chegada dos colonizadores no século XVIII. 

Localizados no Alto Tocantins, no Alto e Médio Araguaia e, no vale do São 

Lourenço, os grupos portadores da cerâmica Uru, a partir dos séculos VIII e IX, iniciam 

um intenso processo de ocupação cujos assentamentos, tanto na forma quanto no 



  

 

  
251 

processo de implantação, diferenciam-se daqueles filiados à Tradição Aratu 

(ROBRAHN-GONZÁLES, 1996).  

As datações mais antigas já registradas para esse grupo são do vale do rio 

Vermelho: do século VII ao século VIII d.C., chegando ao contato com o colonizador. 

Especificamente para o estado de Goiás, as datações não indicam períodos anteriores 

ao século XII, o que sugere que a ocupação dos grupos ceramistas da Tradição Uru 

parece ter se iniciado a Oeste do rio Araguaia, na região atualmente abrangida pelo 

estado de Mato Grosso (ROBRAHN-GONZÁLES, 1996). 

A cerâmica desse grupo caracteriza-se por vasilhames predominantemente 

sem decoração, produzidos, na maior parte, por antiplástico denominado de Cariapé 

e, quase todas as formas estão ligadas à transformação da mandioca tóxica em 

alimento humano.  

Figura 115 – Vasilhames da fase Aruanã e carimbo pertencente à Tradição Uru/GO. 

 

Fonte: Schmitz et al. (1982). Disponível em:<http://crhrarchaeology.wordpress.com/>. Acesso em: 02 
de set. 2014. 

Sua origem é desconhecida, mas essa tradição é marcada por aspectos 

tecnológicos amazônicos. Basearia sua economia na pesca e no cultivo da mandioca 

brava. No Planalto Central Brasileiro, teria aparecido depois da instalação dos 

horticultores da Tradição Aratu/Sapucaí (SCHMITZ & BARBOZA, 1985). 

O material lítico é caracterizado por lascas sem trabalhos secundários, 

percutores, talhadores, furadores, mão-de-mó, recipientes e fusos de serpentina, 

raros machados semilunares, lâminas de machado polidas, quebra coco, polidores, 

tembetás e outros. 

Os sítios arqueológicos filiados à Tradição Uru apresentam assentamentos 

instalados a céu aberto, junto à mata e, em menor número, ao cerrado. As aldeias 
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apresentam, quanto à sua morfologia, traçado linear paralelo ao eixo dos principais 

rios que varia de 168 m a 630 m, em fileiras simples ou duplas e/ou circulares que 

variam de 155 m a 265 m, com até três anéis concêntricos. 

Os grupos filiados à Tradição Tupi-guarani, em Goiás, foram localizados na 

Bacia do rio Paranaíba e no Planalto do Alto Tocantins, estando filiados às fases Iporá 

e São Domingos, respectivamente.  

No rio Araguaia e Baixo Paranaíba as datas recuam ao século XIV e XV, tendo, 

tais grupos, provavelmente ali permanecido até o contato. O termo Tupi-guarani, 

utilizado na arqueologia, foi definido pelo PRONAPA (Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas) em 1969. O termo não está necessariamente associado à 

família linguística Tupi-Guarani, pertencente ao tronco Tupi. Mas designa uma 

tradição ceramistas tardia e amplamente difundida. 

A cerâmica que os arqueólogos denominam Tupi-guarani é abundante, 

doméstica e utilitária. As formas se apresentam como potes, tigelas, panelas e 

grandes vasos com ombro e pescoço; os tamanhos variam de pequenos potes que 

comportariam menos de 1 litro, até grandes vasos que aceitariam mais de 100L. O 

acabamento da superfície externa divide-se basicamente em alisamento/polimento, 

pintura/engobo/banho e tratamento plástico; a superfície interna é alisada ou pintada 

(SCHMITZ, 2010).  

Os usos conhecidos e/ou sugeridos estão relacionados com preparo, consumo 

e conservação de alimentos e bebidas. Algumas peças tiveram uso secundário ritual, 

na deposição de corpos ou ossos descarnados de falecidos da comunidade 

(SCHMITZ, 2010).  

A cerâmica pertencente à Tradição Tupi-guarani é feita pela técnica espiralada 

e tem queima incompleta. Sua tipologia é baseada em técnicas de tratamento da 

superfície do utensílio que pode ser simples, sem decoração ou com decoração 

plástica e com decoração pintada. O PRONAPA, devido a essas características de 

decoração, propôs a seguinte divisão: Subtradição Pintada, Subtradição Corrugada e 

Subtradição Escovada, dizendo serem cronologicamente sucessivas.  
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A Subtradição Pintada foi identificada nas florestas tropicais do litoral atlântico 

e bacia do rio São Francisco, cuja população parece ter sido menos numerosa e 

menos estável que a Guarani. Nessa região o uso de elementos plásticos para 

acabamento da superfície externa do vasilhame, apesar de existente, é muito menos 

representativo que a pintura. Na região não se conhecem outras tradições cerâmicas 

que tivessem usado o tratamento plástico no acabamento de seu vasilhame 

(SCHMITZ, 2010). 

A Subtradição Corrugada foi identificada nas florestas subtropicais da bacia do 

Rio da Prata, cuja população, horticultora, era numerosa, densa e estável. Nessa 

região, de clima temperado, o uso de elementos plásticos como acabamento da 

superfície externa das vasilhas, predomina sobre o uso da pintura para o mesmo fim 

(SCHMITZ, 2010).  

De acordo com o visual produzido, é possível falar em Corrugado Simples 

(saliências lineares horizontais sem destaque das marcas de dedos ou espátulas); 

Corrugado Simples Ungulado ou Corrugado Telhado (saliências lineares horizontais 

em que o resultado das pressões individuais se encontra separado por pequenos 

sulcos, lembrando uma cobertura com telha francesa); Corrugado Complicado (as 

saliências e depressões bem marcadas se sucedem formando alinhamentos 

horizontais sucessivos); Corrugado Imbricado (as saliências e depressões não 

formam alinhamentos horizontais tão claramente separados, mas se “trançam” entre 

si); Corrugado Espatulado (as depressões são mais longas e rasas e muitas vezes 

cobrem mais de um rolete); Corrugado Ungulado (por cima dos corrugados originais 

se imprime a borda da unha de forma regular ou irregular) e Corrugado Digitado 

(impressões pouco marcadas em cima da massa anteriormente alisada). Abaixo 

alguns dos tipos de decoração plástica corrugada. 
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Figura 116 – Vasilhames da tradição Tupiguarani e tipos de decoração plástica corrugada. Da 
esquerda para a direita: Corrugado simples, Corrugado Simples Ungulado ou Corrugado 
Telhado; Corrugado Complicado e Corrugado Ungulado. 

 

Fonte: Schmitz (2010); Prous & Lima (2010). 

 

A Subtradição Escovada identifica um conjunto cerâmico com elementos 

indígenas modificados e acréscimos coloniais europeus e africanos. Ela é encontrada 

em missões religiosas estabilizadas e outras instalações coloniais com importante 

presença indígena. Um elemento bem destacado nessa Subtradição é a superfície 

alisada com um instrumento áspero que deixa feixes de estrias rasas, conhecido como 

Escovado (SCHMITZ, 2010).  

Atualmente, as datas indicam que a Subtradição Corrugada é tão antiga quanto 

a Pintada e as diferenças dos tipos de decoração podem ser interpretadas como 
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resultantes de causas diferentes nas diversas regiões (BROCHADO, 1973; 1984). As 

diferenças que se observam na forma e nas dimensões dos vasilhames cerâmicos 

parecem estar relacionadas com mudanças na alimentação (VERONEZE, 1992).  

O material lítico evidenciado nos sítios é constituído por vários tipos de lascas, 

percutores e bifaces polidos. Os tembetás podem ser considerados como um artefato 

típico. Os enterramentos foram influenciados indiretamente pelas dimensões das 

vasilhas, pois ao que tudo indica, geralmente empregavam para este fim, as vasilhas 

de maiores dimensões normalmente disponíveis (SCATAMACCHIA, 1981). 

5.5.2.1. Arqueologia no Distrito Federal 

Segundo BERTRAN (1992) a própria característica geográfica da região do 

Distrito Federal contribuiu para que fosse ocupada por grupos de origem pré-histórica. 

A região, divisor de bacias hidrográficas, foi um caminho inevitável para as migrações 

de grupos humanos. Importante observar que ocorrem dentro do Distrito Federal 

alguns pontos de contato entre ecossistemas diferenciados, zonas de transição de 

campo limpo para cerrado e para mata que poderiam delimitar sítios pré-históricos.  

Entre as principais pesquisas arqueológicas realizadas no Distrito Federal 

convêm algumas delas, com as pesquisas arqueológicas realizadas por MILLER 

(1993), no Vale do Taguatinga, com a identificação de sítios na região da ARIE JK. As 

matérias-primas líticas utilizadas no lascamento das peças resgatadas, como 

calcedônia, quartzito, quartzo entre outras, ocorrem principalmente no entorno do 

córrego Taguatinga e de seus afluentes, sendo possível observar um uso 

historicamente comprovado de diversas matérias primas ali existentes, como areias e 

argilas, exploradas intensamente para a construção civil na região. 

Os solos próprios para agricultura de coivara, que consiste na derrubada e na 

queima, ocorrem nas partes baixas, junto às drenagens naturais e às matas ciliares, 

com alta umidade relativa e com diversidade de fauna e flora nativas para a 

subsistência de grupos caçadores-coletores, ocorre especialmente no chamado ótimo 

climático, junto à rede de drenagem com ênfase no córrego Taguatinga. As áreas mais 

altas da região apresentam potencial hidro biótico aquém do necessário para a 
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subsistência humana, mesmo considerando-se a ocorrência de pequenos grupos, em 

sítios tipo acampamento. 

Situado no Parque das Três Meninas, região administrativa de Samambaia, na 

chamada Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubitschek - ARIE JK, 

Miller identificou um sítio arqueológico caçador-coletor, que foi posteriormente 

pesquisado por FOGAÇA e JULIANI (1997) e por BARBOSA e COSTA entre os anos 

de 2004 e 2006. Esses projetos atestaram a presença de um dos sítios arqueológicos 

a céu-aberto dos mais antigos grupos de caçadores / coletores do início do Holoceno 

na região.  

Figura 117 – Afloramento rochoso de quartzito com marcas de retiradas e instrumento lítico 
plano-convexo da Tradição Itaparica, evidenciados durante as pesquisas arqueológicas no sítio 
DF-PA-11 

 

Fonte: BARBOSA & SOUZA, 2008 
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Figura 118 – Localização do sítio arqueológico DF-PA-11, no Parque Três Meninas, Ceilândia DF 

 

Imagem: Google Earth, 2016 

 

A delimitação dos sítios foi impossibilitada em alguns casos pela presença de 

pastos e mesmo pela ação contínua do arado; de fato os impactos antrópicos 

contemporâneos foram e são os principais destruidores dos contextos arqueológicos 

no Distrito Federal e áreas adjacentes. 

Ainda no vale do Taguatinga, MELLO (2007) localizou remanescentes 

históricos nos trabalhos de levantamento e resgate arqueológico para a construção 

da ligação viária entre as cidades de Ceilândia e Samambaia. 

No Parque Nacional de Brasília, foram registrados nove sítios arqueológicos 

pelo arqueólogo Edilson Teixeira de Souza durante a execução do projeto de 

Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico na Área de influência dos reservatórios Santa 

Maria e Torto (SOUZA, 2013), que identificou e caracterizou estes sítios 

arqueológicos, dos quais um trecho da estrada Real, que ligava Santa Luzia (Luziânia) 

à Contagem, sítio Fazenda Bananal, sítio Pai Velho, sítio Pai Gil, sítio Fazenda Santa 
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Maria, sítio Casa Lucas, sítio Casa Matoso e o antigo canteiro de obras da construção 

da barragem do reservatório Santa Maria. 

De acordo com os dados, os sítios identificados nas dependências do Parque 

Nacional de Brasília, são representativos do período histórico, sendo um desses, um 

trecho da estrada real, que remonta ao período colonial do Brasil e por fazendas 

desocupadas no final da década de 1950 e início de 1960. Algumas foram 

desapropriadas durante o processo de criação do Parque Nacional de Brasília. 

Figura 119 – Trecho da estrada real e remanescentes do período histórico, identificados no 
Parque Nacional de Brasília 

 

Fotos: Acervo AL Consultoria, 2012 

Na região de Sobradinho, durante pesquisa de levantamento realizado pela 

arqueóloga MARISA BARBOSA (2009) na REBIO – Reserva Biológica da Contagem, 

foram identificados 03 sítios arqueológicos pré-históricos: Sítio Pequi, Sítio Ipê e Sítio 

Barbatimão. Os sítios apresentam vestígios líticos lascados desde a superfície até 30 

cm de profundidade e são caracterizados pela presença de afloramentos de rocha 

com negativos de lascamento. O material lítico proveniente destes três sítios 
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caracteriza-se pela constituição em quartzito – o mesmo dos afloramentos ali 

presentes. Contudo a análise deste pouco material ainda não é suficiente para uma 

melhor contextualização da pré-história local e regional (BARBOSA, 2009). 

Localizado no Vale do São Bartolomeu, bacia do córrego Cachoeirinha, na 

região do Paranoá, SOUZA (2017; 2019) identificou e pesquisou o sítio arqueológico 

Cachoeirinha, um complexo arqueológico que apresenta remanescentes associados 

aos grupos caçadores-coletores que ocupavam a região durante o Holoceno Médio. 

Amostras orgânicas foram datadas por esse pesquisador e foi obtida a datação por 

C14 de 8.414 AP cal. O conjunto de artefatos líticos observados nesse sítio apresenta 

semelhança aos descritos na bibliografia, que versa sobre a Tradição Itaparica, 

presente no Planalto Central Brasileiro. Na área do sítio são observados inúmeros 

afloramentos rochosos em quartzito, que foram utilizados para a fabricação de 

ferramentas lascadas, compostas por núcleos, instrumentos com gume retocados e 

inúmeros outros detritos. 

Figura 120 – Escavação arqueológica realização na área do sítio arqueológico Cachoeirinha 

 

Fonte: SOUZA, 2019 
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Figura 121 – Núcleos unipolares identificados no sítio Cachoeirinha 

 

Fonte: SOUZA, 2017 

 

Figura 122 – Núcleos unipolares identificados no sítio Cachoeirinha 

 

Fonte: SOUZA, 2017 
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Figura 123 – Instrumentos retocados identificados no sítio Cachoeirinha 

 

Fonte: SOUZA, 2017 
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Figura 124 – Instrumentos retocados identificados no sítio Cachoeirinha 

 

Fonte: SOUZA, 2019 

 

Na região do Jardim Botânico, no vale do São Bartolomeu, SOUZA (2014) 

identificou e pesquisou um sítio lítico, com ferramentas líticas recuperadas a quase 

dois metros de profundidade. As peças apresentaram morfologia e estrutura técnica 

semelhante aos instrumentos descritos no sítio do Vale do Taguatinga, portadores da 

Tradição Itaparica. Além das ferramentas e detritos de lascamento recuperados, o 

sítio ainda apresentou diversos afloramentos com evidências de exploração, tanto 

relacionados ao período pré-histórico, quanto ao período histórico, com a reocupação 

da área após a construção da nova capital. 
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Figura 125 – Escavação do sítio arqueológico Ville de Montagne II, localizado na Região 
Administrativa do Jardim Botânico 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2014 
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Figura 126 – Afloramentos com evidências de exploração e instrumentos recuperadas no sítio 
Ville de Montagne II, na região do Jardim Botânico 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2014 

 

Nas imediações do empreendimento Administrativa do Jardim Botânico, 

inserido na Bacia Hidrográfica do rio São Bartolomeu, foram identificados sítios 

arqueológicos com ferramentas líticas importantes para a pré-história local.   

Diante das pesquisas convêm inferir que toda a região do Distrito Federal, 

incluindo as imediações da poligonal de estudo, apresenta relevante potencial para a 

presença de sítios arqueológicos, sejam eles pré-históricos ou históricos, uma vez que 

foram identificados vários sítios arqueológicos em regiões vizinhas ao 

empreendimento. 

De acordo com os registros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, até o momento estão catalogados 55 sítios arqueológicos dentro 

dos limites do Distrito Federal de acordo com a Tabela 48. A maioria dos sítios 

cadastrados tem registro datado do início da década 1990 até o ano de 2017. Novas 

pesquisas foram realizadas no Distrito Federal e novos sítios arqueológicos foram 

identificados e pesquisados, o cadastramento ainda está em andamento, para compor 

o banco de dados do IPHAN.  
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Tabela 48 – Sítios arqueológicos do Distrito Federal cadastrados no IPHAN 

CNSA NOME MUNICÍPIO UF 

DF00001 Catetinho - Primeira Residência Oficial do Presidente da República Brasília DF 

DF00002 Parque Nacional de Brasília Brasília DF 

DF00003 DF-CA-015, DF-PA-15 Brasília DF 

DF00004 São Francisco Brasília DF 

DF00005 Caboclo Brasília DF 

DF00006 Ipê Brasília DF 

DF00007 Mineiro Brasília DF 

DF00008 Capão da Onça Brasília DF 

DF00009 Taguatinga Brasília DF 

DF00010 DF-CA-012, DF-PA-12 Brasília DF 

DF00011 DF-CA-013, DF-PA-13 Brasília DF 

DF00012 Belchior Brasília DF 

DF00013 Zico Brasília DF 

DF00014 Recanto Brasília DF 

DF00015 Retiro Brasília DF 

DF00016 Marica Brasília DF 

DF00017 Amarelinho Brasília DF 

DF00018 Cantinho Brasília DF 

DF00354 TAPERA I Brasília DF 

DF00357 São Sebastião Brasília DF 

DF00358 Ocorrência Arqueológica Gama1 Brasília DF 

DF00359 Unidade Habitacional Brasília DF 

DF00360 Antiga Estrada Real Brasília DF 

DF00361 Ville de Montagne II Brasília DF 

DF00362 Santa Maria Brasília DF 
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CNSA NOME MUNICÍPIO UF 

DF00363 Pequi Brasília DF 

DF00364 Ipê Brasília DF 

DF00365 Barbatimão Brasília DF 

DF00366 Mesa de JK Brasília DF 

DF00367 ___  DF 

DF00368 Mumunhas Brasília DF 

DF00369 Sítio Vale das Águas Brasília DF 

DF00375 Sítio Rodeador Brasília DF 

DF00376 Sitio monte da oração Brasília DF 

DF00377 Sítio PQNB-1 Brasília DF 

DF00378 Sítio CURRAIS 2 Brasília DF 

DF00379 Sítio CURRAIS 1 Brasília DF 

DF00380 Sítio FRANGO Brasília DF 

DF00381 Sítio PIRES Brasília DF 

DF00389 Sítio CAESB Brasília DF 

DF00390 Fazenda Torto Brasília DF 

DF00391 Sítio Arqueológico Fazenda Bananal Brasília DF 

DF00392 Olaria da Candangolândia Brasília DF 

DF00393 Sítio PERDIZES Brasília DF 

DF00395 Sítio PQNB - 2 Brasília DF 

DF00396 Sítio INCRA8-1 e 2 Brasília DF 

DF00397 Sítio HELENA Brasília DF 

DF00399 Sítio CAPOEIRA Brasília DF 

DF00400 Sítio DESCOBERTO Brasília DF 

DF00401 Sítio Arqueológico Estrada Santa Luzia - Contagem Brasília DF 

DF00402 Sítio Arqueológico Pai Velho Brasília DF 
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CNSA NOME MUNICÍPIO UF 

DF00404 Fazenda Sobradinho II Brasília DF 

DF00405 Fazenda Sobradinho II Brasília DF 

DF00406 Sítio São Bartolomeu Brasília DF 

DF00407 Cachoeirinha Brasília DF 

Fonte: www.iphan.gov.br. Acesso em 05/05/2022 

 

5.5.3. Contexto Etnográfico 

5.5.3.1. Os Indígenas 

Pouco antes do Período Colonial, a região do cerrado goiano era habitada por 

diversos grupos indígenas, a maioria deles pertencentes ao tronco linguístico Jê. 

Segundo o Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju produzido em 1944, os Kayapó 

do Sul dominavam o sudoeste do estado de Goiás, estendendo-se pelo Triângulo 

Mineiro e atingindo os Vales dos rios Paranaíba e Grande, em Minas Gerais. Seu 

território abrangia também parte do noroeste do estado de São Paulo e sul do estado 

de Mato Grosso do Sul.  

Figura 127 – Indígenas Kayapó e aldeia tradicional 

 

Fonte: ISA (2014) (Disponível em:<http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kayapo>. Acesso em: 30 de 
ago. 2014). 

 

Os Kayapó pertencem à família linguística Jê (RODRIGUES, 1987), 

correlacionados ao tronco linguístico Macro-Jê. Existem diferenças dialetais entre os 

vários grupos Kayapó decorrentes das cisões que originaram os grupos existentes, 
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mas há entre eles reconhecimento das semelhanças culturais. Apesar da presença 

de diferentes grupos indígenas no estado de Goiás, na área que hoje corresponde ao 

Distrito Federal, foram os Kayapó que ali habitaram de maneira significativa. 

As fontes Etno-Históricas pesquisadas por ATAÍDES (1998) indicam a 

existência de dois grupos Kayapó no séc. XIX: os Kayapó do Norte, que ocupava a 

região norte do Mato Grosso e o sul do Pará e os Kayapó do Sul, que ocupavam uma 

área que abrangia do Camapuã, no Mato Grosso do Sul, às áreas sul de Goiás, 

incluindo o entorno de cidades como Pirenópolis, Goiás e Luziânia, chegando a São 

Paulo, próximo ao rio Paraná, passando pelo atual Triângulo Mineiro (ATAÍDES, 

1998).  

5.5.3.2. Os Quilombolas 

Ligados diretamente à história da ocupação do território brasileiro, os quilombos 

surgiram a partir do início do ciclo da mineração no Brasil, quando a mão de obra 

escrava negra passou a ser utilizada nas minas, espalhadas por todo o interior do 

país. Em Goiás, esse processo teve início com a chegada de Bartolomeu Bueno da 

Silva, em 1722, nas minas dos Goyazes. Segundo relatos dos antigos quilombolas, o 

trabalho na mineração era difícil e a condição de escravidão na qual viviam tornava a 

vida ainda mais dura. As fugas eram constantes e àqueles recapturados restavam 

castigos severos, o que os impelia a procurar refúgios em lugares cada vez mais 

isolados, dando origem aos quilombos. 

A formação de quilombos em Goiás era favorecida por vários fatores, dentre os 

quais é possível citar a grande distância dos centros administrativos do litoral; a 

esparsa população de brancos e a existência de numerosos esconderijos naturais na 

província. Estima-se que, em 1779, havia 1460 brancos, 1003 pardos e 4491 negros 

em Vila Boa (atual cidade de Goiás) (KARASCH et al, 1996). O próprio Saint-Hilaire, 

que passou por Goiás em período posterior, confirma esses dados ao reconhecer que 

"negros e mulatos" constituíam a maior parte da população de Goiás.  

O Estado de Goiás abriga em seu território diversas comunidades quilombolas. 

Até o ano de 2009, das 1.342 comunidades certificadas, 33 se localizavam em Goiás. 
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O ano de 2006 foi o ano onde foram emitidas mais certificações para comunidade 

quilombolas do estado de Goiás. 

As comunidades quilombolas em Goiás são pouco conhecidas pela população 

do Estado e mesmo desconhecidas dos próprios moradores das regiões onde essas 

comunidades estão localizadas. Os Kalunga são os maiores representantes 

quilombolas atualmente em Goiás. Na língua banto, a palavra kalunga significa lugar 

sagrado, de proteção, e foi nesse refúgio, localizado no norte da Chapada dos 

Veadeiros, que os descendentes desses escravos se refugiaram passando a viver em 

relativo isolamento. Com identidade e cultura próprias, os quilombolas Kalunga 

construíram sua tradição em uma mistura de elementos africanos, europeus, forte 

presença do catolicismo tradicional e do meio rural. 

Tabela 49 – Comunidades Quilombolas certificadas no estado de Goiás segundo a Fundação 
Palmares 

COMUNIDADE QUILOMBOLA MUNICÍPIO 

Jardim Cascata Aparecida de Goiânia 

Fazenda Santo Antônio da Laguna Barro Alto 

Antônio Borges Barro Alto 

Tomás Cardoso Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino 

Brejão Campos Belos 

Taguarussu Campos Belos 

Kalunga Cavalcante / Monte Alegre de Goiás / Teresina de Goiás 

Mesquita Cidade Ocidental 

José de Coleto Colinas do Sul 

Inocêncio Pereira de Oliveira Cristalina 

Nossa Senhora Aparecida Cromínia 

Flores Velha Flores de Goiás 

Extrema Iaciára 

Povoado Levantado Iaciára 

Baco Pari Iaciára / Posse 

Mimoso de Goiás Mimoso de Goiás 

São Felix Minaçu 

Cedro Mineiros 
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COMUNIDADE QUILOMBOLA MUNICÍPIO 

Buracão Mineiros 

Pelotas Monte Alegre de Goiás 

Rufino Francisco Niquelândia 

Quilombo do Magalhães Nova Roma 

Sumidouro Padre Bernardo 

Pombal Santa Rita do Novo Destino 

Balbino dos Santos Santa Rita do Novo Destino 

Forte São João D’Aliança 

Porto Leucádio São Luiz do Norte 

Almeidas Silvânia 

Vó Rita Trindade 

João Borges Vieira Uruaçu 

Povoado Moinho Alto Paraíso 

Ana Laura Piracanjuba 

Boa Nova Professor Jamil 

 

A área ocupada pela comunidade Kalunga foi reconhecida pelo Governo do 

Estado de Goiás desde 1991 como sítio histórico que abriga o Patrimônio Cultural 

Kalunga. Com mais de 230 mil hectares de cerrado protegido, abriga cerda de quatro 

mil pessoas em um território que se estende pelos municípios de Cavalcante, Monte 

Alegre e Teresina de Goiás. Seu patrimônio cultural celebra festas santas repletas de 

rituais cerimoniosos, como a Festa do Império e o Levantamento do Mastro, que 

atraem turistas todos os anos para a região. 
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Figura 128 – Remanescentes quilombolas Kalunga 

 

Fonte: Família Castro e Rosa; Espada Kalunga (Disponível em: <http://www.kalunga-
filme.blogspot.com.br/>. Acesso em: 02/09/2014). 

Os quilombos têm sido objeto de estudo arqueológico (AGOSTINI, 2002, 2008; 

FUNARI, 1996, entre vários outros pesquisadores), o que tem contribuído para o 

aprofundamento de questões ligadas à resistência da cultura afro-americana no 

contexto da colonização. Para KARASCH (1996, p. 240), a história definitiva dos 

quilombos da capitania de Goiás deve ser pesquisada "(...) por meio de uma 

combinação entre antropologia, arqueologia e história oral”.  

O território do atual Estado de Goiás guarda, portanto, ricos testemunhos da 

interação desses grupos, não só com o meio ambiente, mas, principalmente, entre si. 

Consequentemente, escondem em suas cidades, estradas, fazendas e matas um 

valioso repertório material desses contingentes.  

Próximo ao Distrito Federal, no município de Cidade Ocidental/GO, existem 

remanescentes do quilombo Mesquita. Esse quilombo teve sua formação no século 

XVIII, no período aurífero da colonização das terras goianas.  

Atualmente, existem cerca de 800 integrantes dessa comunidade que se 

consideram descendentes dos antigos escravos refugiados no quilombo. A Figura 129 

ilustra a localização das áreas quilombolas no território próximo ao Distrito Federal. 

Contudo, a poligonal de estudo encontra-se fora da antiga poligonal do território 

do quilombo Mesquita, mesmo àquela que remonta à metade do século XX. Portanto, 

na área compreendida pela poligonal do empreendimento, não foi constatado o 
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registro de quilombos ou comunidades tradicionais africanas, a partir do levantamento 

secundário. 

Figura 129 – Representação dos limites de território do quilombo Mesquita em dois momentos: 
primeira metade do século XX e em 2007 

 

Fonte: https://quilombomesquita.com/localizacao-e-territorialidade/. Acesso em: 20/10/2020. 

5.5.4. Ocupação Histórica 

O povoamento das terras dos Goyazes teve início já nos primeiros anos da 

colonização, tendo sido promovido pelo interesse na captura de índios para trabalhar 

nas lavouras e minas paulistas, para o ramo açucareiro nordestino e, posteriormente, 
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para retirada de ouro existente no sertão de Goyaz. Os bandeirantes procuravam 

índios para escravizar, pedras e metais preciosos para explorar; os jesuítas – que 

organizavam as "descidas" - atraíam ou aprisionavam índios para fazer a catequese 

nos aldeamentos por eles criados. Segundo PALACIN (2001), a documentação 

histórica atesta a ocorrência de pelo menos 16 bandeiras nos séculos XVI e XVII. 

Entre essas bandeiras, na mesma época, possivelmente transitavam pelo território 

goiano expedições menores, que não chegavam a ter as formalidades de uma 

bandeira, mas que tinham interesses semelhantes. 

As expedições percorriam longos caminhos até as terras atuais de Goiás e, em 

especial, dentro delas, deixando vestígios de sua passagem. Segundo MELLO e 

SOUZA (1997), as formas de subsistência dessas expedições durante as viagens não 

se limitavam à coleta de frutos silvestres, à caça de animais e à pilhagem, pois os 

seus integrantes também plantavam pequenas roças ao longo do caminho. 

Permanências mais longas requeriam a construção de cabanas logo abandonadas. 

Em 1719, os paulistas descobriram ouro numa localidade onde mais tarde se 

localizaria a capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. Goiás, por sua vez, localizado 

entre Minas Gerais e Mato Grosso, só se destaca a partir de 1722, com a bandeira de 

Bartolomeu Bueno da Silva - o Anhanguera Filho.  

Surgiram nas terras Goyazes, nesse período, pequenos núcleos urbanos nos 

locais de exploração de ouro, junto aos cursos d'água. A notícia de grandes riquezas 

atraiu levas de viajantes (COELHO, 2001), tendo sido a primeira região a ser ocupada 

a do rio Vermelho. Fundou-se o arraial de Sant'Ana que depois seria chamado Vila 

Boa, e posteriormente, Cidade de Goiás - primeira capital do futuro Estado de Goiás.  

Ao seu redor aparecem arraiais com uma população numericamente 

expressiva, tais como: Barra, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa Rita etc. Três áreas 

goianas foram inicialmente povoadas: a centro-sul, formaram-se os arraiais de Santa 

Cruz, Santa Luzia, Meia Ponte, Jaraguá e Vila Boa; a região do atual estado do 

Tocantins, com os arraiais de Traíras, Água Quente, São José, Santa Rita, Muquem 

etc.; e o norte da capitania, entre os atuais estados de Tocantins e Bahia, com os 

arraiais de São Félix, Cavalcante, Natividade e Porto Real. O restante do território, 
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que corresponde a dois terços do atual estado de Goiás, ficaria despovoado até o 

século XIX (PALACIN, 2001). 

O povoamento caracterizava-se, a exemplo das outras áreas de mineração, 

pelo aparecimento de arraiais caracterizados, segundo PALACIN (2001), sob a forma 

de ilhas e núcleos mais ou menos isolados. O desvio da produção das minas causou 

preocupação à Coroa Portuguesa, fazendo com que o rei de Portugal expedisse uma 

Carta Régia, em 1730, que previa a proibição da abertura de mais de um caminho 

para as Minas de Goiás, para dificultar as penetrações e permitir melhor fiscalização 

do transporte do ouro. No entanto, essas restrições não atingiram o objetivo, pois 

novos arraiais continuaram a se formar. A cada descoberta de ouro, as inúmeras 

expedições acabavam criando novos núcleos populacionais. Expedições procedentes 

do Maranhão, da Bahia, de Minas Gerais e do Piauí abriram picadas, utilizadas para 

o contrabando do ouro (PÓVOA, 1999).  

Durante o período mais intenso de exploração das lavras, havia a atividade 

agrícola complementar, praticada com o objetivo de garantir a subsistência dos 

mineradores. Os sítios de lavoura eram formados nas imediações dos povoados. A 

ocupação das terras fazia-se por concessão de sesmarias, sendo as terras obtidas 

através de requerimento ao governador da capitania. Não havia necessidade de 

pagamento, a não ser o dízimo da religião.  

Mesmo a venda de propriedades sendo proibida, no início do povoamento e da 

exploração aurífera, não havia a preocupação com títulos de propriedade. 

Mineradores e lavradores apoderavam-se das terras ao arrepio da lei. Os colonos só 

se interessaram pela legalização da propriedade das terras quando o ouro começou 

a rarear. Uma sesmaria equivalia à meia légua4 em quadra, se em terras de 

exploração de minas, e a três por uma légua, se em campos de pastagens. 

A ocupação das terras em Goiás na primeira metade do século XIX foi efetivada 

através da posse - ocupação simples do espaço. Com a independência do Brasil, 

 
4 Uma légua mediria entre 6.000 a 6.600 metros (Fonte: 

http://doc.brazilia.jor.br/HistDocs/Medidas-antigas-nao-decimais.shtml acesso em 21/01/2016). 
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aboliu-se formalmente o sistema de doação de sesmarias e a posse tomou-se a única 

forma de obter o domínio sobre as terras.  

Em 1850, surge a Lei de Terras, objetivando, em linhas gerais, disciplinar a 

ocupação do solo após um longo período sem qualquer ordenação. Sua finalidade 

principal era regulamentar a aquisição de terras através da compra e, ao mesmo 

tempo, garantir as posses das terras já ocupadas. A Lei de Terras, por um lado, 

obstava a apropriação pura e simples e, por outro, reconhecia formalmente o regime 

de posses. 

Em Goiás, a Lei de Terras não chegou a ser verdadeiramente aplicada. Houve 

entraves burocráticos, pois para que as terras públicas fossem colocadas à venda, 

eram necessários, primeiro, trabalhos de demarcação e subdivisão dos lotes e demais 

providências técnicas, dificultados pela morosidade dos trabalhos, especialmente nas 

regiões mais remotas.  

Goiás vivia uma realidade econômica e social distinta das províncias mais 

desenvolvidas como o Rio de Janeiro e São Paulo - a Lei de Terras surgiu em virtude 

das necessidades específicas dessas províncias. Havia também a falta de interesse 

dos proprietários em adquirir as terras por vias legais, pois o custo da legalização era 

alto. A falta de fiscalização por parte do governo provincial e as dificuldades técnicas 

levaram ao insucesso da venda de terras públicas em Goiás. A lei não estava sendo 

cumprida e as terras devolutas eram simplesmente ocupadas. 

Visando solucionar os entraves de povoamento em determinadas áreas, o 

Ministério da Guerra, no Aviso de 29/01/1849, manda criar colônias militares, com o 

objetivo de constituir núcleos de povoamento em áreas ainda inexploradas e, assim, 

consolidar a ocupação dessas regiões. Outros objetivos dessas colônias eram auxiliar 

a navegação pelo Tocantins e promover o contato com os grupos indígenas 

autônomos que ainda resistiam à colonização de suas terras. 

Os Kayapó eram o grupo indígena mais temido da Capitania; na região sul do 

estado, eles promoveram guerras prolongadas. A insegurança causada pela sua 

presença ameaçadora nas estradas, especialmente no "Caminho de Goiás", chegou 
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a levar o governador de São Paulo, D. Luis de Mascarenhas, a encarregar o sertanista 

Antonio Pires de Campos, de deslocar grupo de índios "amigáveis" Bororo, oriundos 

do atual Mato Grosso, para o atual Triângulo Mineiro a fim de manter a segurança na 

região. O problema com os Kayapó do Sul, como são conhecidos, perdurou até o final 

do século XVIII, quando o primeiro grupo foi aldeado. O próprio Antonio Pires de 

Campos acabou morto pelos Kayapó em 1751 (GIRALDIN, 1997).  

A criação extensiva de gado e as fazendas de lavoura, no sul de Goiás, deram 

novos rumos à região, fazendo surgir outros povoados. O processo de ocupação da 

região acabou reacendendo os conflitos entre os Kayapó e os moradores dos 

povoados, que não mais contaram com a intervenção do Estado para resolvê-los. O 

extermínio dos indígenas foi muitas vezes o resultado desses confrontos.  

A partir da segunda metade do século XIX, a migração para Goiás assumiu um 

caráter diferente, expressando a mudança na economia regional, que passava de 

mineradora para agropastoril. Para isto, contribuíram a contiguidade territorial com o 

sudeste, as facilidades de acesso e a existência de terras livres para a ocupação. O 

avanço da agricultura de alimentos e da pecuária extensiva ocorreu paralelamente à 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre.  

De acordo com FRAGOSO & FLORENTINO (2001), na região centro-oeste 

essa transição ocorreu em período anterior à abolição do tráfico negreiro internacional. 

Além disso, segundo o autor, observou-se a criação de sistemas agrários mercantis, 

na área de fronteira, que reproduziram o quadro de desigualdades socioeconômicas 

da "sociedade matriz". 

No século XVIII, a mineração do ouro teve papel importante na formação dos 

quilombos em Goiás. KARASCH et. al. (1996) afirma que os quilombolas, ex-escravos 

dos garimpos, exploravam minas em locais clandestinos. É provável que trocassem o 

ouro, resultante dessa atividade, por armas, munição, cachaça, tecidos e por cartas 

de alforria. A busca pela liberdade levou, segundo a autora, à descoberta de 

importantes veios auríferos. Ainda de acordo com a pesquisadora, os escravos negros 

tiveram significativa importância na formação de muitas das atuais comunidades de 

camponeses dos Estados de Goiás e Tocantins. 
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Um importante registro do período aurífero é a presença da estrada real Santa 

Luzia – Contagem, que ligava alguns Arrais de Goiás ao sudeste e a Bahia.  

Um trecho dessa estrada real, foi registrado por SOUZA (2012) nas dependências do 

Parque Nacional de Brasília. 

A Estrada Real é um importante marco do período colonial brasileiro. Ao longo 

do seu percurso pode-se usufruir uma rica paisagem cultural que reúne um 

significativo patrimônio histórico material e imaterial, constituído de elementos naturais 

e agenciado pela mão humana, representada por construções isoladas na área rural, 

inúmeros vilarejos e distritos.  

As estradas que foram abertas ilegalmente tornaram-se oficiais e consideradas 

Estradas Reais sendo submetidas ao controle fiscal através de postos de contagem e 

registro. A expressão Estrada Real utilizada para os caminhos controlados pela Coroa 

era aplicada às vias oficiais desde o século XVII.  As estradas reais que interligavam 

os arraiais de Goiás, e os conectavam à São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Bahia e Cuiabá foram criadas após o ano de 1730 (VIEIRA JÚNIOR, 2010).  

De acordo com BARBO & SCHLEE (2009, p. 22): 

Com base na cartografia produzida é possível reconhecer os três percursos 
principais dos viajantes dos séculos XVIII e XIX nos limites do DF. Dois 
desses percursos cruzavam o território do DF e se encontravam em Santa 
Luzia, hoje Luziânia (...). O principal percurso era a Estrada Real 
propriamente dita que cortava a região em sua porção norte, vinha de 
Formosa a leste do DF, seguia até a Vila do Mestre D´Armas em Planaltina, 
passava por Sobradinho, Chapada da Contagem até sair a oeste pelo pouso 
do Chico Costa.  

O mais antigo relato sobre o caminho posteriormente conhecido como Estrada 

Real da Bahia foi produzido pelo tropeiro José da Costa Diogo em 1734. Parte dessa 

estrada situa-se na porção Norte do Parque Nacional de Brasília (PNB). 

Segundo VIEIRA JÚNIOR (2010, p. 77-79): 

Diogo anotou em seus diários topônimos que hoje são reconhecidos no 
Distrito Federal, dentre eles o nome “Três Barras”, local no qual pousou após 
ter saído de Sobradinho (outro topônimo referenciado no relato). Três Barras 
é a denominação de um ribeirão no Parque Nacional de Brasília (...) Diogo ao 
sair de Sobradinho teria que atingir a atual estrada de Contagem pelo 
caminho menos escarpado, que seria contornando as cabeceiras do 
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Paranoazinho e da Contagem (...) O relato de José da Costa Diogo 
possibilitou inferir o desenho do caminho percorrido, no qual atravessa o 
ponto culminante do Rebio da Contagem, tangencia o PNB pelo asfalto da 
DF 001 em frente às moradias do Lago Oeste, entrando no PNB na altura da 
cabeceira do córrego Gil e seguindo contornando o norte da UC pelas 
cabeceiras do Torto, Três Barras e Milho Cozido, para então despedir-se do 
PNB rumo á Brazlândia (antiga Vendinha). Em 1736 (...) o caminho foi 
oficializado pela Coroa portuguesa e passou então a ser denominado Estrada 
Real, conhecida por Estrada Real da Bahia ou dos currais do São Francisco, 
conectando importantes povoados auríferos como Sant’Anna, Jaraguá, Meya 
Ponte e Corumbá com a Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso, limitando todo 
o trânsito de mercadorias e ouro ao seu trajeto sob risco de punição a quem 
descumprisse a ordem burlando o caminho e os registros e contagens.  

Outra importante estrada relacionada à malha de caminhos e rodagens 

associadas ao controle fiscal da Coroa Portuguesa, dentro do perímetro do PNB, é a 

Estrada de Santa Luzia – Contagem.  

 A referência mais antiga à essa estrada encontra-se no documento “Relação 

das couzas mais notáveis e notícia formal destas Minas do Julgado de Santa Luzia”, 

de 1783 (BERTRAN, 1992), que elencava as estradas que partiam do arraial de Santa 

Luzia. Um importante trecho desse documento, no que se refere à localização espacial 

da estrada citada anteriormente no âmbito do PNB, é citado por Vieira Júnior (2010, 

p. 82): 

Tem o mesmo julgado nas Estradas principais que saem do sito Arraial de 
Santa Luzia para os mais confinantes, quarenta e duas pontes, a saber: do 
dito Arraial para o de Meyaponte dez, do mesmo Arraial para o dos Couros 
pela Estrada de Contagem de São João nove. Saindo pela Estrada da 
Contagem de São Bartolomeu para o sertão nove, saindo pela Estrada que 
vai para o Julgado de Santa Cruz, duas; pela Estrada de São Marcos que vai 
para Paracatu e outras mais particulares, fora das mencionadas estradas 
dez... (grifo do autor).   

Foram identificados dois trechos dessa estrada do período colonial, localizados 

no Parque Nacional de Brasília, referente à Passagem do Córrego do Bananal/Estrada 

de Santa Luzia – Contagem e referente à Passagem do Córrego 

Acampamento/Estrada de Santa Luzia – Contagem. 
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Figura 130 – Passagem do córrego do Bananal/Estrada de Santa Luzia – Contagem (A) e 
passagem do córrego Acampamento/Estrada de Santa Luzia – Contagem (B) 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2012. 

 

Entre as fazendas que atestam a ocupação da região antes da construção da 

nova capital, convém mencionar nove delas, pesquisadas por SOUZA (2012) no 

Parque Nacional de Brasília e outras relacionadas por BARBO (2010), uma delas 

localizada nas imediações da poligonal de estudo. Estas fazendas atestam a 

ocupação da região antes do início da construção da nova capital no final da década 

de 1950. 

Na região do Parque Nacional de Brasília foram pesquisadas por SOUZA 

(2012) nove moradas, brevemente descritas a seguir: 

5.5.4.1. Fazenda Bananal 

A Fazenda Bananal é originária da Fazenda Brejo ou Torto e foi o local 

escolhido para a construção de Brasília. Entre o final do século XIX e início do século 

XX, a enorme área da fazenda englobava a metade Sul do PNB e todo o Plano Piloto. 

A Fazenda Bananal compreendeu uma faixa de terra entre os córregos do 

Acampamento e Bananal, e as cabeceiras dos córregos Rego e Capão Comprido.  

Entre os bens móveis materiais desse período, a morada rural era abastecida 

apenas com o indispensável necessário às atividades cotidianas, tais como a 

“cabeçada de ferro” e a “arredura de prata” utilizados na montaria. As foices de ferro, 
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o selim e o carro de boi e o de engenho, igualmente, constituíam importantes 

ferramentas de trabalho para o morador rural (VIEIRA JÚNIOR, 2010).  

A Fazenda do Brejo ou Torto possuía 36 km de extensão. A maior parte das 

terras da fazenda estava no município de Planaltina, tendo uma fração no município 

de Santa Luzia. De acordo com VIEIRA JÚNIOR (2010, pp. 113-115): 

Na Fazenda Bananal, SOUZA (2012) identificou alguns vestígios 

arqueológicos, tais como: remanescentes de alicerces constituídos por blocos 

rochosos, fragmentos de objetos em metal, alguns tijolos em adobe, parte do piso da 

área interna da casa além de esteios de aroeira (Myracroduon urundeuva), utilizados 

na edificação de estruturas construtivas anexas. Outro elemento de destaque na 

identificação do sítio arqueológico é a antropização da vegetação, formada por 

pomares de árvores frutíferas exóticas. Essa antiga fazenda situa-se numa área de 

mata de galeria não pantanosa. 

Figura 131 – Remanescentes de alicerces constituídos por blocos rochosos e cimento, com piso 
em tijolos, na parte interna da residência 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2012 

 

5.5.4.2. Casa Lucas 

Não há muitas informações acerca desse sítio arqueológico. Contudo, 

provavelmente, trata-se dos remanescentes de uma antiga fazenda desapropriada na 

época da criação do PNB. Os restos das edificações encontram-se próximos ao 

cemitério mencionado anteriormente. São restos construtivos e alguns utensílios 
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domésticos, que foram identificados em campo por SOUZA (2012). Foram observadas 

diversas plantas frutíferas, como mangueiras (Mangifera indica) e laranjeiras (Citrus 

sinensis sp.), na área que seria o pomar da antiga fazenda. 

Figura 132 – Visão geral da edificação no sítio Casa Lucas, com espécies exóticas nas 
imediações, onde seria o antigo pomar 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2012 

SOUZA (2012) identificou, durante vistoria no local, uma estrutura de fundação 

da residência, em chão batido, realizando registro fotográfico das estruturas 

remanescentes como: alicerce da residência em adobe (tijolos sem queima) e alguns 

fragmentos de utensílios mobiliários em metal. A visualização dos utensílios foi 

dificultada pelo adensamento da vegetação e pela grande quantidade de folhas secas 

provenientes das mangueiras (Mangifera indica) no local. 

Figura 133 – Adobes (tijolos sem queima) constituintes dos alicerces e fragmento de utensílio 
em metal 

 

Fonte: Acervo AL - Consultoria, 2012 
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Outro fator importante observado no local do sítio é a antropização da 

vegetação no entorno das estruturas construtivas (formações antropogênicas), com a 

presença de pomares compostos por árvores frutíferas exóticas. Durante visita ao 

mesmo sítio no ano de 2008, VIEIRA JÚNIOR (2010) identificou diversos objetos da 

tralha doméstica, como fragmentos de panelas de ferro e fragmentos de madeira 

entalhada, possivelmente parte constituinte de algum elemento construtivo utilizado 

na edificação. Já em 2012, SOUZA não identificou utensílios dessa categoria, durante 

sua visita, possivelmente em virtude do adensamento da vegetação. Foram 

observadas apenas estruturas de edificação, tais como alicerces, esteios e restos de 

material construtivo, como telhas de alvenaria e adobes. 

5.5.4.3. Pai Velho 

No sítio arqueológico Pai Velho são observadas duas estruturas construtivas, 

uma delas próximo à nascente de um dos afluentes da margem esquerda do córrego 

Barriguda, e outra entre essa mesma nascente e o ribeirão Tortinho. 

No local da primeira estrutura foi identificado um remanescente de edificação, 

ainda com parte das paredes em adobe (tijolo sem queima), alguns vestígios em metal 

e diversas plantas exóticas, como mangueiras (Mangifera indica) e palmeiras, 

certamente localizadas no antigo quintal da residência. Os vestígios identificados 

sugerem que no local possivelmente havia uma edificação que poderia ser uma das 

sedes da antiga fazenda, construída de forma simples, com alicerces em rochas de 

quartzito, chão batido e paredes em adobe. Neste ponto não foram identificadas as 

estruturas em madeira, que serviriam de esteios, possivelmente foram retirados pelo 

antigo proprietário ou queimados durante algumas das queimadas no PNB. 
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Figura 134 – Remanescentes de edificação, vestígios em metal e vegetação no local da primeira 
estrutura no sítio Pai Velho 

 

Fonte: Acervo AL - Consultoria, 2012 

 

No local da segunda estrutura, foi identificado um muro com cerca de 40 metros 

de comprimento, construído em adobe e parcialmente destruído. Foram identificadas 

também estruturas de combustão, possivelmente fornalhas de pedra, não sendo 

possível precisar sua associação à ocupação da área, uma vez que a estrutura da 

fornalha está sob uma enorme mangueira ainda apresentando vestígios de cinzas de 

sua utilização. No local foi observada a presença de diversas espécies frutíferas 

exóticas e nativas, tais como: mangueiras (Mangifera indica) e macaúba5 (Acronomia 

aculeata).  

 
5 Palmeira encontrada no bioma Cerrado, em ambiente de Mata, comumente plantada próximo 

às antigas fazendas. 
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Figura 135 – Estruturas identificadas, muro em adobe com aproximadamente 40 metros e 
estrutura de combustão (fornalha de pedra) 

 

Fonte: Acervo AL - Consultoria, 2012 

Entre as duas estruturas mencionadas há um sulco/valeta linear, possivelmente 

um canal artificial de abastecimento (rego d’água) ou até mesmo um Valo de acordo 

com VIEIRA JÚNIOR (2010). Em virtude do adensamento da vegetação não foi 

possível identificar com precisão todo o segmento da estrutura, que está localizada 

na meia encosta, margeando uma área elevada entre as duas áreas com evidências 

construtivas. 

Figura 136 – Localização do rego d’água identificado próximo às estruturas do sítio Pai Velho 

 

Fonte: Google Earth, 2012 
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Figura 137 – Detalhe de sulco/valeta no sítio Pai Velho 

 

Fonte: Acervo AL - Consultoria, 2012 

O sítio está situado em uma área levemente ondulada, na baixa vertente, 

próximo à confluência do córrego Barriguda com o ribeirão Tortinho. 

Figura 138 – Localização do sítio Pai Velho e hidrografia local 

 

Fonte: Google Earth, 2016 

5.5.4.4. Fazenda Santa Maria 

No sítio “Fazenda Santa Maria” foram identificadas estruturas de edificação de 

uma antiga fazenda, hoje às margens da represa de Santa Maria, com vestígios de 

edificação, utensílios domésticos e de um rego d’água. 
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Durante a vistoria arqueológica, realizada por SOUZA (2012), foram 

identificados diversos vestígios de elementos construtivos, que faziam parte do 

complexo de edificações e estruturas anexas destinadas ao sistema produtivo 

agropastoril da referida fazenda, edificada em finais do século XVIII. Outro elemento 

que representa a ocupação antiga no local é a singularidade da fitofisionomia exógena 

detectada na área, caracterizada pela presença de várias espécies de plantas 

frutíferas com elevado dossel que sugere a longevidade das mesmas.  

De acordo com VIEIRA JÚNIOR (2010, pp.115-116): 

(...) a Fazenda Santa Maria do Torto era constituída por uma larga de 
aproximadamente dezoito quilômetros cercada por cursos d’água e valos, 
estrutura preparada para receber o gado. Cruzando as informações sobre a 
Santa Maria do Inventário de Francisca Ezequiel com o do Pedro José de 
Alcantara, podemos deduzir que os valos foram construídos por entre os anos 
de 1889 e 1896. Na pesquisa do PNB encontramos o valo da Santa Maria, 
ligando as cabeceiras dos tapumes dos córregos Barriguda ao Jatobazinho 
(fora da UC) e Milho Cozido ao Rodeador (fora da UC). Os herdeiros de Pedro 
José de Alcantara foram se desfazendo aos poucos da fazenda Santa Maria 
do Torto entre os anos de 1898 e 1929. Em 1904, João Braz Sobrinho, 
mineiro da cidade de Carmo do Paranaúba e administrador da família Braz, 
chegando à região no início do século XX comprou uma parte das terras e 
em setembro de 1929 era possuidor de toda a fazenda.  

Dentre os vestígios materiais registrados em 2008, por VIEIRA JÚNIOR, estão 

estruturas de serviço, blocos de adobe sobre a superfície em disposição retangular, 

vestígios em madeira e também garrafas de vidro. 

Figura 139 – Ruínas identificadas no sítio Fazenda Santa Maria em 2008 

 

Fonte: VIEIRA JÚNIOR, 2010 
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Figura 140 – Em 2012, visualização dos esteios em madeira, constituintes de uma estrutura de 
serviço parcialmente submersa 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2012 

 

Em 2012, SOUZA identificou outros vestígios de elementos construtivos, tais 

como: esteios de madeira, piso de edificação anexa em argila compactada com 

dimensões de 12 m de comprimento por 8 m de largura, alicerces de edificações 

formados por blocos areníticos, rego d’água, algumas garrafas e alguns fragmentos 

de telhas em alvenaria.  

Durante a vistoria de superfície foram identificados e registrados sete (7) 

esteios de madeira, com dimensões distintas, dispostos espacialmente de modo a 

sugerir certa inclinação e desnível do telhado. Possivelmente, trata-se da cozinha da 

residência, pois esta era uma característica das cozinhas rurais goianas dos séculos 

XIX e XX, como um prolongamento do corpo da casa (BARBO, op. cit.). 

Outra estrutura com esteios foi identificada próximo à antiga edificação. São 

cinco esteios em madeira fincados, que podem estar associado ao uma antiga 

cobertura de um paiol ou curral, já que também se observou na parte superior dos 

esteios, um corte em “V” que usualmente era, e ainda é, utilizado para a sustentação 

de vigas de madeira roliça, associadas à cobertura em palha ou alvenaria.  
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Figura 141 – Localização das estruturas no sítio Fazenda Santa Maria 

 

Fonte: Acervo -  AL Consultoria, 2012 

Figura 142 – Esteios identificados associados à estrutura de edificação (alicerces) 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2012 
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Figura 143 – Esteios identificados no sítio Fazenda Santa Maria, possivelmente constituintes de 
curral ou paiol 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2012 

Figura 144 – Estruturas de alicerces observados no sítio Fazenda Santa Maria 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2012 

Figura 145 – Rego d’água no sítio Fazenda Santa Maria 

 

Fonte: Acervo - AL Consultoria, 2012 
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Figura 146 – Garrafas observadas no sítio Fazenda Santa Maria 

 

Fonte:  Acervo - AL Consultoria, 2012 

 

Figura 147 – Telhas em alvenaria, provenientes da antiga edificação no sítio Fazenda Santa Maria 

 

Fonte:  Acervo - AL Consultoria, 2012 

 

5.5.4.5. Velho Gil  

 De acordo com o Sr. Antônio dos Santos Oliveira, fiscal ambiental do 

PNB, o referido sítio arqueológico, tratava-se de uma casa pertencente a um morador 

conhecido como “Gil”.  

Também de acordo com Vieira Júnior (2010, p. 126): 

Sebastião José de Alcântara nos explicou que o nome Gil vem de um baiano, 
agregado do coronel Francisco Joaquim Magalhães e Carolina Josepha 
Leopoldina, morador na fazenda Brejo ou Torto. Gil era casado e tinha dois 
filhos homens, na cabeceira do córrego montou a casa, tinha um engenho e 
fazia rapadura, também plantava mandioca e produzia farinha.  
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Foi identificada uma alteração da vegetação nativa, constituída por uma área 

desmatada de aproximadamente 1.200 m² cercada por pomares de árvores frutíferas 

exógenas (mangueiras) do que outrora deveria ter sido um quintal. Esse foi um dos 

principais elementos de diagnóstico do referido sítio. No que tange à presença de 

restos construtivos, apenas fragmentos de tijolos em adobe foram identificados, o 

adensamento da vegetação dificultou a localização da possível sede. VIEIRA JÚNIOR 

(2010), em seu levantamento refere-se a blocos rochosos dispostos em círculo sob a 

superfície e um tanque para água construído em alvenaria, encontrados no caminho 

que leva até a casa.  

Figura 148 – Área desmatada de aproximadamente 1.200 m² cercada por pomares de árvores 
frutíferas exógenas 

 

Fonte:  Acervo - AL Consultoria, 2012 

Figura 149 – Restos de material construtivo identificados no sítio arqueológico “Velho Gil” 

 

Fonte:  Acervo - AL Consultoria, 2012 

O sítio está localizado próximo ao ribeirão Tortinho, às margens de um de seus 

afluentes da margem esquerda, que têm suas nascentes próximas à divisa do PNB, 

na DF-001. 
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5.5.4.6. Pelito de Moça Matoso 

Não há muitas informações sobre o sítio Arqueológico “Pelito de Moça Matoso”. 

Na vistoria realizada por SOUZA (2012), foram identificadas diversas espécies 

frutíferas, principalmente mangueiras (Mangifera indica), que formam um corredor na 

estrada que dá acesso à antiga fazenda. Em virtude do adensamento da vegetação 

não foi possível identificar a localidade da antiga sede, apenas alguns remanescentes 

de material construtivo. 

Figura 150 – Visão geral da área e espécies exóticas observadas no sítio “Pelito de Moça 
Matoso”. 

 

Fonte:  Acervo - AL Consultoria, 2012 

 

Além da mangueira, foram identificadas espécies como Guariroba (Syagrus 

oleracea) e Tamarindeiro (Tamarindus indica). A Guariroba é uma palmeira que ocorre 

naturalmente em todo o Brasil, além de alguns países da América do Sul, podendo 

também ser cultivada, principalmente para uso na culinária. O Tamarindeiro 

é originário das savanas africanas, embora seja cultivado principalmente na Índia. Já 

a Mangueira também é uma espécie exótica, trazida pelo colonizador. A presença de 

tais espécies na área do sítio atesta a ocupação do local. 

No local do sítio ainda foram observados uma caixa d’água em concreto, alguns 

elementos remanescentes de edificação (adobe) e material metálico. Devido ao 

adensamento da vegetação não foi possível precisar o local exato da antiga sede da 

fazenda, talvez até mesmo pela retirada de todo o material construtivo após o 

abandono da área. 
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Figura 151 – Caixa d’água identificada no sítio “Pelito de Moça Matoso”. 

 

Fonte:  Acervo - AL Consultoria, 2012 

De acordo com BARBO (2010), o século XVI prenuncia um futuro bem aquém 

do que se poderia imaginar para a região do Planalto Central brasileiro. Uma região 

interiorana por quem não havia muito interesse começa exercer, nas pessoas que por 

aí passam, um profundo sentimento de fascínio. Um lugar a ermo, cuja serventia não 

ia além do trânsito que provocava a abertura de estradas através das quais os 

passantes alcançavam os destinos que tinham em mente, com propósitos específicos, 

a princípio, apreender indígenas para deles, explorar sua mão-de-obra.  

O território no qual se encerra o Distrito Federal e seu entorno, foi ao longo do 

tempo afetado pelas diversas faces assumidas no seu período histórico, em função 

tanto da dinâmica natural quanto da ação humana, impulsionada, sobretudo em 

virtude da atividade econômica. De modo que os acontecimentos decorridos no século 

XVIII giram em torno da busca por minerais preciosos e apreensão de indivíduos 

indígenas, seguindo o século XIX da prática de atividade pecuária e agrícola e ver 

surgir neste mesmo horizonte no raiar do século XX uma paisagem urbana (BARBO, 

2010). 

O principal itinerário percorrido pelos viajantes nos séculos VXIII e XIX, de 

acordo com BARBO (2010) passavam pelo território do atual Distrito Federal vindo de 

Formosa e, alcançando Mestre d’Armas em Planaltina. Percorrendo o trajeto que 

levava rumo à Fazenda Sobradinho, um destes viajantes ficou de tal maneira 



  

 

  
294 

encantado pelo lugar, que já naquele tempo (século XVIII) ele, cartógrafo de Gênova, 

Francisco Tossi, que estava incumbido de elaborar a Carta de Goiás, sugere que se 

construa aí, a sede do Governo Federal. 

Este trajeto seria o mesmo percorrido por José da Costa Diogo em 1734 e a 

seguir por muitas figuras ilustres como o governador da capitania de Goiás na jornada 

que empreendeu pelo Planalto Central em 1773. 

Bertran aponta que, a região do Distrito Federal configurava-se como território 

de caça e pequena agricultura de antigos grupos Macro-Jê e ponto de contato de suas 

subetnias: os Caiapós, senhores do vale do Corumbá, ao Sul; e os Acroá ou Acwa, 

ao Norte, a que julgamos pertencerem à extinta nação dos Crixá e Acroá. Os 

habitantes que se sequem com baixa densidade demográfica são os cuja economia 

vem da atividade agraria de subsistência, após o desaparecimento da produção de 

recursos minerais preciosos. E por fim o redesenho urbano da região em questão 

(BERTRAN, 2011, p. 26). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, na dimensão dos aspectos geológicos do 

Planalto Central, este remonta há pelo menos há 1 bilhão de anos e já na dimensão 

arqueológica, que se refere ao povoamento da região, é possível retroceder há mais 

ou menos 12 mil anos. Numa escala de tempo mais curta, remonta à colonização 

gregária, feita por colonizadores de extração luso-brasileiro-africana, compreendendo 

no mínimo dois séculos e meio, resultando desse processo a civilização, que classifica 

como ecologicamente diferenciada do Homo cerratensis (BERTRAN, 2011, p. 252). 

Os levantamentos feitos por BARBO (2010) trazem informações datadas do 

ano de 1734. Informações estas, colhidas dos registros do tropeiro José da Costa 

Diogo que ao empreender viagem pela estrada que passava pela região onde hoje é 

o Distrito Federal, lugar cuja beleza não deixa indiferente quem por ela passa. Diogo 

ressaltaria o fato de ser este lugar uma importante passagem que transpunha a 

estrada que nascia no litoral e ia até o Mato Grosso no adentrar da metade do século 

XVIII. 
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Os lugares apontados por Diogo podem ser reconhecidos atualmente, uma vez 

que ainda conservam a mesma toponímia, assim como alguns nomes; eliminando 

qualquer dúvida sobre se era habitado ou se se tratava de um lugar deserto, Diogo 

parece ser o primeiro a dar notícia sobre o que acontece nesta região, um trajeto que 

na época, correspondia à Estrada Real cujo percurso era autorizado pela Coroa 

(BARBO, 2010 apud ROCHA JUNIOR et al, 2006). O roteiro que compreendia a 

Estrada Real inclui Sobradinho, como demonstrado no esquema a seguir. 

Figura 152 – Descrição das fazendas e localidades 

 

Fonte: BARBO, 2010 

Ainda de acordo com BARBO (2010), informações obtidas a partir do relatório 

de Pacheco, em 1975, presidente da Comissão de Cooperação para a Mudança da 

Nova Capital, estão relacionadas às antigas fazendas goianas cujas terras foram 

desapropriadas por força da ideia da construção de Brasília, circundadas pelos 

municípios de Formosa, Planaltina e Luziânia no todo ou em parte. O mapa elaborado 

– no ano de 1958 em escala 1:100.000 - pelos engenheiros Joffre Mozart Parada e 

Janusz Gerulewicz, trabalho que demarcaria o perímetro dos imóveis fundiários nos 

limites do que viria a ser o Distrito Federal (BARBO, 2010). 
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Figura 153 – Algumas das principais moradas rurais localizadas no DF, no período da 
desapropriação do polígono no Distrito Federal 

 

Fonte: BARBO, 2010 

 

Já nas imediações da poligonal, na Região Administrativa do Gama, também 

foi registrada, por BARBO (2010), uma ocupação histórica na região, a fazenda Gama. 
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Figura 154 – Detalhes externos e internos da edificação 

 

Fonte: BARBO, 2010 

 

Figura 155 – Fachada lateral / fundos e foto área da década de 1950 

 

Fonte: BARBO, 2010 
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Figura 156 – Planta baixa da edificação 

 

Fonte: BARBO, 2010 

 

Portanto a região próxima ao empreendimento apresenta inúmeros registros de 

ocupação, demonstrando o potencial da região para a presença de remanescentes de 

interesse arqueológico, tanto do período colonial, quanto pré-colonial. 

5.5.4.7. O Surgimento de Brasília e o Distrito Federal 

A primeira ideia sobre uma capital no interior do país data do século XVII. Em 

1821, José Bonifácio sugere o nome de Brasília ou Petrópole para o nome de uma 

nova capital (SCHMIDT, 1985).  

Em junho de 1892, a primeira Missão Cruls partiu do Rio de Janeiro com a 

finalidade de demarcar a área do futuro Distrito Federal. Por vários meses, uma equipe 

multidisciplinar percorreu 14 mil quilômetros, realizando demarcações de área e re-

gistrando dados sobre a fauna, a flora e os hábitos dos moradores do sertão brasileiro. 

A liderança da expedição coube ao então astrônomo chefe do Observatório Nacional 
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no Rio de Janeiro, engenheiro belga e estudioso de Geografia e Astronomia, Louis 

Ferdinand Cruls, conhecido como Luíz Cruls, que chegou ao Brasil em 1874. 

O astrônomo Luiz Cruls chefiou duas comissões, Comissão Exploradora do 

Distrito Federal (1892-1894) e Comissão de Estudos da Nova Capital da União (1894-

1895), que percorreram o planalto goiano em dois momentos, mapeando e registrando 

dados para a demarcação do quadrilátero que seria o Distrito Federal. 

Cruls se apoiava nas informações de viajantes que o precederam, como Cunha 

Mattos e o Visconde de Porto Seguro, que viajou ao Planalto Central em 1877, com 

objetivo de estudar a região para oferecer melhores argumentos na sua defesa para 

a mudança da capital para o interior. A Comissão do Planalto realizou os 

levantamentos de campo em Goiás entre junho de 1892 e Janeiro de 1893. 

Dedicando-se em todo o ano de 1893 ao trabalho de gabinete no Rio de Janeiro, 

apresentando no final do mesmo ano um relatório parcial ao Ministro de Obras 

Públicas e em junho de 1894 foi entregue o trabalho final, o Relatório da Comissão 

Exploradora do Planalto Central do Brasil composto por dois volumes com textos e 

mapas (VIEIRA JR., 2010). 

Figura 157 – O quadrilátero resultado dos estudos da Comissão Cruls entre 1892-1894. 

 

Fonte: CRULS (1894) apud VIEIRA JR. (2010). 
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Após a demarcação do quadrilátero para transferência da capital, Cruls recebeu 

a incumbência de definir o local mais apropriado para a implantação do sítio da capital 

dentro dessa área. Foi então formada, em junho de 1894, a Comissão de Estudos da 

Nova Capital da União, constituída praticamente com os mesmos membros da 

comissão anterior, organizados em cinco grupos, que novamente se dirigiram a Goiás. 

Cruls então optou por instalar o acampamento num trecho da estrada Santa Luzia – 

Mestre d'Armas (antiga Santa Luzia - Contagem), a margem do córrego do Brejo, em 

terras da fazenda Bananal, de propriedade dos irmãos Lobo6. A Comissão 

permaneceu no local de novembro de 1894 a dezembro de 1895, abrigada em 

construções simples, feitas de palha e madeira, erguidas a mando de Cruls. 

Figura 158 – Visão geral da cartografia regional da área de 14.400 quilômetros quadrados, 
demarcada para o futuro Distrito Federal, pelo médico e membro da Comissão Cruls, Antônio 
Pimentel, com detalhe da área do acampamento 

 

Fonte: VIEIRA JR, 2010 

 
6 A presença da Comissão na fazenda Bananal resultou em conflito com a firma Lobo & Irmão, 

que acusou o grupo de cientistas de provocarem prejuízo à propriedade. Processando a comissão por 
extorsão, argumentando que a estrutura construída não tinha o caráter de acampamento, mas de 
morada duradoura, e assim privando a utilização da terra pelo proprietário, que não podia mais 
depositar o gado, tampouco alugar o pasto, estava prejudicada em sua fonte de renda. Em 17 de agosto 
de 1899, foi proferida pelo juiz Joaquim Clovis Guimaraes Natal a sentença concedendo ganho de 
causa a Lobo & Irmão, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, determinando a União o pagamento 
de indenização aos reclamantes. 
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Figura 159 – Detalhe da localização do acampamento montado por Cruls em 1894 

 

Fonte: VIEIRA JR, 2010 

 

De acordo com SCHMIDT (1985), os motivos para a construção de uma nova 

capital brasileira eram vários:  

Argumentos nunca faltaram para justificar a transferência da Capital para o 
interior do território brasileiro: primeiro, uma tentativa de apagar todos os 
vestígios e símbolos da dominação portuguesa, como seria, no caso, a cidade 
do Rio de Janeiro; segundo, uma medida destinada a transformar o Brasil 
num país unificado, ao invés de um grande número de enclaves; terceiro, por 
razões de defesa nacional, uma vez que a capital seria altamente vulnerável 
a ataques estrangeiros; quarto, um meio de promover novos padrões de 
eficiência no serviço público; quinto, um instrumento ideológico capaz de 
criar, junto às massas, um espírito de identidade nacional; sexto, um centro 
de crescimento capaz de promover o desenvolvimento regional do Centro-
Oeste, através da criação de um significativo mercado consumidor e da 
introdução de inovações tecnológicas, econômicas e sociais; e sétimo, como 
uma porta de entrada à ocupação econômica das fronteiras oeste e norte do 
país (SCHIMIDT, 1985, p.18). 

Mas, foi apenas na Constituição de 1946 que se retoma uma ampla discussão 

sobre a transferência da capital, mencionando a composição de uma comissão de 

técnicos para estudar a localização do que seria Brasília. Em 1948, teve-se a 

conclusão do trabalho da comissão, sendo o já provável local do Planalto de Goiás, 

na confluência das três grandes bacias dos rios Amazonas, Paraná e São Francisco 

(IBGE, 1958). 
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Em 1953, criou-se uma nova comissão de localização. A empresa Donald J. 

Belcher and Associates, dos Estados Unidos, foi contratada para estudar a região e 

indicar o local definitivo para a construção do Distrito Federal. Belcher delimitou uma 

área retangular de aproximadamente 50.000 km². O relatório foi entregue em 1955. 

Em 1956 foi construído em dez dias, o Catetinho, residência provisória de Juscelino 

Kubitschek no Planalto Central. Em 1957, Lúcio Costa ganhou o concurso para projeto 

urbanístico da cidade com seu Plano Piloto, afirmando ter a forma de borboleta. 

Contudo ela sempre foi mais vista como a forma de um avião.  

Foi criada a NOVACAP, companhia para a construção da Nova Capital. 

Finalmente, em 21 de Abril de 1960, foi inaugurada Brasília, a Nova Capital Federal. 

Desde então novos núcleos urbanos foram se formando para absorver a leva 

populacional que se dirigia à região para trabalhar na construção da nova capital e 

depois nos serviços que foram gerados por ela.  

Os núcleos urbanos, nas imediações de Brasília, surgiram em virtude da 

transferência da Capital Federal para o interior no final da década de 1950 e início 

1960, o que demandou a necessidade de assentar o contingente populacional, que 

migrou para a região durante a construção da nova capital. 

5.5.4.8. O Recanto das Emas 

A Região Administrativa XV - Recanto das Emas foi criada em 27 de julho de 

1993 pela Lei nº 510/93 e pelo Decreto nº 15.046/93. Faz parte do conjunto de cidades 

criadas pelo programa de assentamentos de baixa renda do Governo do Distrito 

Federal de 1988 até meados de 1990 com o objetivo de erradicar favelas, invasões e 

beneficiar inquilinos que viviam na Capital a mais de cinco anos, com renda de até 

três salários-mínimos. O processo de ocupação desse assentamento iniciou em 1992 

com a transferência de famílias de diferentes partes do Distrito Federal. 

O Recanto das Emas possui uma área total de 101,20km² divididos, em partes 

não iguais, em área urbana e rural. A área que fez existir está cidade foi retirada de 

terras pertencentes a RA II do Gama. Localiza-se a 25,8km de distância do centro do 

Plano Piloto e limita-se a norte com Samambaia, ao sul com o Gama, a leste com 
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Riacho Fundo II e a oeste com Goiás, especificamente com o município de Santo 

Antônio do Descoberto. As áreas rurais são: os Núcleos Rurais Vargem da Benção, 

partes do Monjolo e da Colônia Agrícola Ponte Alta.  

O nome da cidade atribui-se ao arbusto canela-de-ema e afirmam os 

moradores mais antigos que na região de chácaras que formava a região, uma delas 

chamava-se Recanto, onde se encontrava emas, espécie de ave típica do bioma 

Cerrado.  

O Recanto das Emas, de acordo com a PDAD – 2004 têm uma população de 

102.271 mil pessoas, sendo 51,5% homens e 48,5% de mulheres. A faixa etária é 

jovem, sendo 32,2% composta por jovens entre 10 e 24 anos e a segunda faixa mais 

populosa, entre 35 e 49 anos, 20,3%. Uma faixa etária apta ao mercado de trabalho, 

portanto, dentro da faixa etária da População Economicamente Ativa – PEA. 

A naturalidade da população residente no Recanto das Emas é de 52% do 

próprio Distrito Federal; 34% natural da região Nordeste; 6% natural da região Sudeste 

e 5% natural da região Centro-Oeste, fora o Distrito Federal.  

Quanto à cultura e lazer de acordo com informações os artistas da cidade 

costumam realizar apresentação de shows (música, danças regionais), teatro, 

exposições de artesanato e atividades lúdicas em espaços existentes como as feiras 

permanentes.  

Anualmente, é realizada a Festa de Aniversário do Recanto das Emas – 

FAREMAS, no mês de julho, com uma programação diversificada, envolvendo 

atividades cívicas, culturais e esportivas. 

Na cidade do Recanto das Emas de acordo com o Relatório Ambiental 

Simplificado (SOUZA, 2014) existem 348 igrejas evangélicas, 2 igrejas católicas e 6 

capelas; Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, escritório comercial da CEB e 

CAESB, agência do BRB, agência da Empresa de Correios e Telégrafos e diversos 

órgãos de serviços do Governo tais como: APEC (Agência de Emprego ), CDS (Centro 

de Desenvolvimento Social ), Gerência Regional de Ensino, 9 postos de distribuição 
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do Pró-Família, 2 feiras permanentes, feiras livres e um restaurante comunitário, além 

de possuir outras instituições.  

Quanto ao Patrimônio Natural, ainda de acordo com a Administração e também 

relatado nas entrevistas, o Recanto das Emas conta com o Parque Ecológico e 

Vivencial do Recanto das Emas, que foi criado em 1996, por meio da lei 1.188. Está 

localizado na área delimitada pela chácara Aldeia da paz, compreendendo a cabeceira 

do córrego Monjolo. No parque há duas cachoeiras, corredeiras, poços, paredões e 

nascentes. O que confere grande valor paisagístico ao local. 

O relevo da poligonal de estudo é plano, levemente inclinado, com cotas 

altimétricas entre 1.160 e 1.235 metros acima do nível do mar. Hidrograficamente a 

área é drenada pelo córrego Estiva, pertencente à unidade hidrográfica do rio Ponte 

Alta, componente da sub-bacia hidrográfica do rio Corumbá. 

O Recanto das Emas, assim como em praticamente todas as cidades do 

entorno de Brasília, vem sofrendo impactos ambientais desde meados do século XX, 

em decorrência da constante expansão dos núcleos urbanos, resultando em 

atividades passíveis de impacto ao patrimônio arqueológico, como a ocupação de 

áreas para a implantação de propriedades de caráter extrativas, comercial, públicas 

ou particulares. Estas atividades alteraram profundamente a paisagem local, 

comprometendo a integridade de possíveis sítios arqueológicos pré-históricos ou 

históricos, que porventura estejam nestes locais. 

A região do Distrito Federal, como um todo, foi intensamente ocupada, 

apresentando imenso potencial arqueológico, tanto para ocupações pré-históricas 

quanto históricas. A região na qual está inserida a área de estudo apresenta grande 

potencial para ocorrência de remanescentes arqueológicos, pois encontra-se em local 

próximo aos vários sítios arqueológicos, já identificados na região. 
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5.6. PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ESCLARECIMENTO E DIVULGA-

ÇÃO DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS 

Para o esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados serão 

empreendidas atividades dirigidas aos membros da equipe (auxiliares de campo e 

demais profissionais envolvidos na etapa de campo), técnicos e engenheiros do 

empreendimento, além da comunidade em geral que for contatada pela equipe 

durante a investigação de campo. Caso sejam identificados bens acautelados na área 

do empreendimento serão propostas ações de Educação Patrimonial para a próxima 

etapa do estudo. 

Para os auxiliares e técnicos serão repassadas informações sobre os bens 

acautelados, objetivos e metodologia empregados na pesquisa. Esses diálogos 

ocorrerão por meio de conversas informais no dia-a-dia e durante as orientações 

diárias, informado sobre os possíveis vestígios que poderão ser identificados durante 

o trabalho e os procedimentos a serem tomados, caso a identificação se concretize.  

Para complementar tais ações, serão distribuídos folders informativos sobre os 

temas abordados. Conforme ilustração a seguir: 

Figura 160 – Material que será distribuído aos contatados durante etapa de campo 

 

Fonte: AL Consultoria 

Com a identificação do patrimônio arqueológico deverá ser proposto a 

execução do Projeto Integrado de Educação Patrimonial, em acordo com os Art. 43 a 

45 da IN/2015.  
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5.7. PROPOSTA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL PRODUZIDO 

PARA FINS CIENTÍFICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS  

O Brasil é uma nação pluricultural, e, dentro desta grande multiplicidade, a 

cultura é transmitida através das sucessivas gerações, sempre se renovando e se 

recriando num processo dinâmico, que propicia à nação a possibilidade de construir 

sua própria identidade. A transmissão dessa cultura é chamada de patrimônio.  

Para HORTA et al. (1999), o patrimônio, como o nome diz, é algo herdado dos 

pais e antepassados. Essa herança só passa a ser do indivíduo, para ser usufruída, 

se ele apropriar dela, se a conhecer e reconhecer como algo que foi a ele legado, e 

que deverá deixar como herança para seus filhos, para as gerações que lhe sucederá 

no tempo e na história; uma herança que constitui a sua riqueza cultural, individual e 

coletiva, a sua memória, o seu sentido de identidade, aquilo que lhe distingue de 

outros povos e culturas, que é a sua “marca” inconfundível, de pertencer a uma cultura 

própria, e que lhe aproxima de seus irmãos e irmãs, herdeiros dessa múltipla e rica 

cultura brasileira. 

O patrimônio cultural brasileiro é constituído por bens materiais e bens 

imateriais. Os bens materiais são entendidos os objetos históricos e artísticos, os 

monumentos arqueológicos e os centros históricos, que fazem parte da memória 

nacional e são protegidos, em nível Federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional e por órgãos de patrimônio estaduais e municipais. 

Os bens imateriais representam o patrimônio vivo da sociedade brasileira, ou 

seja, o saber fazer e o modo de viver; a utilização e apropriação dos mais diversos 

elementos da natureza para as práticas cotidianas (o artesanato, as crenças religiosas 

e populares, a alimentação, pesca, roças etc.). Esses bens são transmitidos de 

geração em geração através da oralidade. 

O Patrimônio Arqueológico é parte integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro 

(Art. 216 da CF/88) e como tal deve ser contemplado pelos estudos e procedimentos 

preventivos necessários ao licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades danosas ao patrimônio arqueológico brasileiro. 
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O material produzido subsidiará as atividades de esclarecimento e divulgação 

dos bens acautelados, que serão desenvolvidas no âmbito do presente projeto, 

enriquecendo os conteúdos abordados e proporcionando o conhecimento e o contato 

do público envolvido com o projeto, com alguns dos bens culturais acautelados. 

5.8. MEIOS DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS OBTIDAS 

Além das estratégias propostas para esclarecimento sobre os bens culturais 

acautelados, acaso os resultados da pesquisa sejam relevantes para a compreensão 

do contexto cultural regional, os mesmos serão objeto da elaboração e publicação de 

artigos futuros em revistas, congressos ou sites especializados.  

O material produzido, tanto textual quanto os vestígios, poderão ser utilizados 

futuramente para a realização de exposições ou mesmo reanálises. Podendo ser 

utilizados em pesquisas futuras, formando um banco de dados arqueológicos sobre a 

região. A alimentação desse banco de dados cultural, sobre a região, permitirá a 

realização de estudos mais detalhados sobre os processos que envolvem o patrimônio 

cultural na região. 
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