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1. APRESENTAÇÃO 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um documento técnico sustentado pela 

legislação, que estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de parcelamento de solo urbano de elevado impacto ambiental ou 

potencial de impacto ambiental, ou seja, enquadra-se nesse contexto o 

empreendimento de parcelamento de solo urbano Reserva do Parque.  

O embasamento teórico e prático utilizado para a elaboração do presente EIA 

foi consolidado a partir de dados primários oriundos das informações coletadas em 

campo, complementados por dados e informações secundárias disponíveis em 

publicações técnico-científicas.  

O EIA foi elaborado de acordo com as determinações e orientações do Instituto 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM/DF) e pelos 

seguintes documentos: 

a. Termo de Referência nº04/2022 - IBRAM/PRESI/SULAM. 

b. Ofício N.º 221/2022 – IBRAM/PRESI/SULAM: informa que, de acordo 

com a nova Instrução Normativa N.º 05/2022 e conforme localização 

observada no “Plano de Trabalho - Lavamento e Diagnóstico de Fauna” 

(Sei 78318602), o empreendimento está dispensado de apresentar 

estudo de fauna frente ao zoneamento do Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial - PDOT. Informa, ainda, que o Córrego Vargem da Benção (ou 

Estiva) não se enquadra como Classe Especial nem Classe 1. 

c. Termos de Cessão firmados entre a Companhia Terracap e o Distrito 

Federal (Seduh). 

d. Termos de Cessão firmados entre a Seduh e a ABRA.    

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

volumes e, alguns destes, são compostos por tomos e partes múltiplas, conforme 

apresentado a seguir: 

• Volume I  

o Apresentação e Descrição do empreendimento.  
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o Relatório de Diagnóstico Ambiental - Meio Físico, Meio Biótico, 

Meio Socioeconômico e Prospecção Arqueológica. 

o Anexos 

o Apêndices 

• Volume II – Prognóstico e Avaliação de Impactos 
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2. CONTEXTO DO PROJETO 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Quadro 1 – Identificação do Empreendedor. 

PROCESSO SEI-GDF 00391-00000360/2022-32 

INTERESSADO Associação de Brasília e Regiões Administrativa – ABRA 

CNPJ 06.945.973/0001-80 

SEDE PROVISÓRIA QE 46 Conjunto K, casa 48 Parte B – Guará II 

CEP 71.070-188 

REPRESENTANTE LEGAL Carlos Henrique Oliveira Neiva – Presidente  

CPF 837.727.071-49 

E-MAIL carlosneivak@gmail.com 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIEN-

TAL 

Quadro 2 – Identificação do Empreendedor. 

EMPRESA Cadmo Engenharia Ltda. 

CNPJ 97.522.311/0001-52 

SEDE  
SGAS 902, Lote 74, Ed. Athenas, Loja 01 – Térreo. Asa 
Sul Brasília – DF 

CEP 70390-020 

CONTATO COMERCIAL 55 61 3223-5792 

E-MAIL contato@cadmoengenharia.com.br 
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2.3. EQUIPE TÉCNICA DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

Quadro 3 – Equipe técnica responsável pelos estudos ambientais. 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO FUNÇÃO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 

Glauco Fernandes de 
Medeiros 

Engenheiro Civil 

Coordenação Geral dos 
Estudos Ambientais e 
dos 
Projetos complementares 
de infraestrutura 

CREA 
2105406491/D-RN 

João Batista Chaves Neto Engenheiro Ambiental 

Coordenação Geral dos 
Estudos Ambientais e 
dos 
Projetos complementares 
de infraestrutura 

CREA  
15790/D-DF 

Nathália Fernandes de 
Azevedo  

Administradora Planejamento e Gestão  ------ 

Célia Farias de Almeida Engenheira Ambiental 
Coordenação Técnica e 
Elaboração dos Estudos 
Ambientais 

CREA 
16.749/D-DF 

Rafael Jacome  Engenheiro Florestal 
Coordenação e 
Elaboração dos estudos 
de Flora  

CREA 
26.171/D-DF 

Alexandre de Souza Portella Biólogo 
Coordenação e 
Elaboração dos estudos 
de Fauna 

CRBio  
37850/04-D 

João Pedro Vieira Gurgel Engenheiro Civil 
Sondagem e 
Levantamento 
Topográfico 

CREA  
29050/D-DF 

Lucas Santos Batista Teles Geólogo 
Coordenação e 
Elaboração dos estudos 
do Meio Físico 

CREA 
26.194/D-DF 

Karla Karine Carvalho Geógrafa 
Coordenação e 
Elaboração dos estudos 
do Meio Socioeconômico  

Licenciada* 

Clayton Engenheiro Civil Geoprocessamento 
CREA 

2105406491/D-RN 

Edilson Teixeira de Souza Arqueólogo  

Projeto de Avaliação de 
Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico-PAIPA e 
Relatório de Avaliação de 
Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico-RAIPA 

----- 

*Declaração de Responsabilidade Técnica 
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2.4. EQUIPE TÉCNICA – ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA 

Quadro 4 – Equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos e projetos de Arquitetura 
e Urbanismo e de Engenharia. 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO FUNÇÃO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 

José Jandson Cândido de 
Queiroz 

Arquiteto Urbanista,  
MSc.  

Projeto de urbanismo, memorial 
descritivo e acessibilidade 

CAU  
A20107-3 

Geanina Picado Maykall 
Arquiteta Urbanista, 

 MSc. 
Projeto de urbanismo, memorial 
descritivo e acessibilidade 

CAU  
A103534-7 

Wanessa Santos Botelho 
Arquiteta Urbanista Projeto de urbanismo, memorial 

descritivo e acessibilidade 
CAU  

A132818-2 

Rafael Sathler 
Arquiteto Urbanista Assistente de projeto de 

urbanismo, memorial descritivo 
e acessibilidade 

CAU  
A152252-3 

Lúcio Mario Lopes Rodrigues 

Eng. Civil e 
Agrimensor 

Elaboração de projetos 
complementares de 
infraestrutura e o licenciamento 
ambiental nas fases de LP e LI 

CREA 
 8378/D-DF 

Nadiege Kiczel Reginatto 

Engenheira Civil Elaboração de projetos 
complementares de 
infraestrutura e o licenciamento 
ambiental nas fases de LP e LI 

CREA 
 25.809/D-DF 

 

2.5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.5.1. Localização geográfica, área ocupada, população, porte, unidade e 

bacia hidrográfica 

O empreendimento está localizado na Região Administrativa do Recanto das 

Emas – RA VX, ocupando os Lotes de 22 a 24 do Núcleo Rural Vargem da Benção 

(Figura 1). É limitada pela Região Administrativa de Samambaia ao Norte e pelo 

Riacho Fundo II, a Leste (Figura 3). Em termos de sistema viário, o empreendimento 

encontra-se bem localizado entre duas importantes vias a BR-060 e a EPCT/DF-001 

(BR-251), conforme Figura 2. 

 Possui área total de 97,3220 hectares e perímetro de 4.546,52 metros para a 

qual estima-se uma população de 21.570 habitantes, distribuídos em 4.423 unidades 

habitacionais, voltadas para moradia popular. Conforme o Decreto N.º 36.992/2015, 
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caracteriza-se como empreendimento de pequeno porte e baixo potencial poluidor. 

Em termos ambientais localiza-se na Unidade Hidrográfica do Ribeirão Ponte Alta 

(Figura 4), que faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbá. O córrego Vargem 

da Benção se localiza no limite Sul do empreendimento (Figura 5).  

Figura 1 – Localização geográfica do empreendimento, destacando-se a Região Administrativa 
do Recando das Emas. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 
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Figura 2 – Vias de acesso nas adjacências do empreendimento: BR-060 e EPCT/DF-001. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

Figura 3 – Poligonal do empreendimento em relação às Regiões Administrativas.  

 

Fonte: CADMO, 2022. 
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Figura 4 – Unidade Hidrográfica do Ribeirão Ponte Alta. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

Figura 5 – Córrego Vargem da Benção. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 
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A seguir são apresentados os vértices e respectivas coordenadas. 
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2.5.2. Histórico dos títulos de propriedade 

As fontes das informações aqui relatadas de forma sucinta fazem parte dos 

anexos deste EIA/RIMA, compondo o ANEXO A2 – Títulos de propriedade. 

• A área originalmente foi destinada à atividade rural, com o nome de 

Núcleo Rural Vargem da Benção e visava abastecer a futura capital 

federal.  

o Em abril de 2009, em decorrência do PDOT (LC 803) a Vargem 

da Benção passou a fazer parte da estratégia de oferta de áreas 

habitacionais com o objetivo de atender à demanda habitacional 

a partir de projetos e programas de iniciativa pública voltados a 

diferentes faixas de renda (Art. 134), mediante a urbanização de 

novos núcleos ou mediante a otimização de localidades urbanas 

com infraestrutura subutilizada, com vazios residuais ou com 

áreas obsoletas (parágrafo único). 

• Em 2013 a Terracap e o DF firmaram entre si o Termo de Cessão de 

Uso a Título Precário, nos termos do Art. 4º do Decreto 31.755/2010.  

• Em 10/11/2021 foi aberta a empresa RESERVA DO PARQUE 

PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA, de nome fantasia 

RESERVA DO PARQUE, caracterizada como Sociedade Empresária 

Limitada, cujas atividades são: Incorporação de empreendimentos 

imobiliários (41.10-7-00); Compra e venda de imóveis próprios (68.10-2-

01-00); Aluguel de imóveis próprios (68.10-2-02).  

o De acordo com o CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO (ou Contrato 

Social), a Sociedade Empresária Limitada é formada por: CJ 

ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI – NIRE: 5360037779-6 E 

CNPJ/MF: 34.163.529/0001-48, representada por Carlos 

Henrique de Almeida Júnior e AB PARTICIPAÇÕES E 

ADMINSTRAÇÃO DE BENS EIRELI – NIRE: 5360036707-3 e 

CNPJ/MF: 33.683.600/0001-50, representada por André Brandão 

Péres, sendo ambos considerados administradores da 

sociedade.  
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• Em novembro de 2021 a CODHAB emitiu o primeiro Termo de Cessão 

em favor da ABRA, considerando-se uma área de 68,9206 hectares 

(Figura 6). 

o A ASSOCIACÃO DE BRASÍLIA E REGIÕES 

ADMINISTRATIVA – ABRA, foi registrada em 17/08/2004, com 

natureza jurídica de “Associação Privada” (399-9), cujas 

atividades, de acordo com o CNAE, são: Atividades de 

associações de defesa de direitos sociais (9430800); Atividades 

de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493600); 

Atividades associativas não especificadas anteriormente 

(9499500).  

• Em 03/12/2021 a CODHAB outorgou a ABRA, por meio de procuração, 

conferindo-lhe os poderes para promover registro de memorial de 

incorporação referente ao imóvel situado no parcelamento urbano, 

relativamente à área descrita como sendo lotes 22, 23 e 24 da área 

denominada Vargem da Bênção, localizada na Região Administrativa do 

Recanto das Emas — RA XV, Área (ha): 68,9206, Perímetro (m): 

3.505,73. 

• Em 10/12/2021 a ABRA, por meio do instrumento de Substabelecimento 

de Procuração, substabeleceu nas pessoas de: AB PARTICIPAÇÕES E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI e CJ ALMEIDA CONSTRUÇÕES 

EIRELI, “para agirem sempre em conjunto, todos os poderes sem 

reserva de iguais poderes para si, que lhes foram conferidos por 

DISTRITO FEDERAL, representado pela CODHAB/DF, sendo o 

presente instrumento outorgado em caráter irrevogável e irretratável”.  

• Em 21/12/2021 a AB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

EIRELI e a CJ ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI nomearam e 

constituíram como seus procuradores: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA 

NEIVA; e/ou JOSÉ JANDSON CÂNDIDO DE QUEIROZ; e/ou ARAMY 

QUEIROS DE OLIVEIRA; e/ou RENATA CAROLINA NOGUEIRA DOS 

SANTOS, da empresa ARIA; JOÃO BATISTA CHAVES NETO, e/ou 

GLAUCO FERNANDES DE MEDEIROS, e/ou JULIANA DA SILVA 

ARAÚJO, e/ou NATHÁLIA FERNANDES DE AZEVEDO, da empresa 
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CADMO Engenharia, conferindo-lhes amplos e especiais poderes para, 

em conjunto ou separadamente, representa-los perante as repartições 

públicas em geral, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF, Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH/DF, Instituto Brasília 

Ambiental - IBRAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

–IPHAN, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - 

NOVACAP, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - 

CAESB, Companhia Energética de Brasília - CEB, Companhia 

Imobiliária de Brasília - TERRACAP, Departamento de Trânsito do 

Distrito Federal – DETRAN, Departamento de Estradas e Rodagem do 

Distrito Federal – DER/DF, Transporte Urbano do Distrito Federal – 

DFTRANS, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT, Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 

Administrações Regionais do Distrito Federal Agência Reguladora de 

Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA e em qualquer junta 

autárquica e onde mais for preciso e com esta se apresentar, com o fim 

específico de realizar a regularização urbanística e o licenciamento 

ambiental do imóvel localizado no Núcleo Rural Vargem da Bênção, na 

cidade de Recanto das Emas – RA XV, Brasília/DF, podendo, para tanto, 

requerer, alegar, recorrer e assinar o que for preciso, prestar 

declarações, apresentar provas, cumprir exigências, juntar e ou retirar 

papéis e documentos, firmando-os, descrever, citar áreas, limites de 

confrontações, pagar taxas, defender seus direitos e interesses, 

requerer e assinar quaisquer guias e termos, acompanhar e dar 

andamento a processos, pedir vistas, tomar ciência de despachos, a 

tudo assistindo e assinando, e tudo mais praticar para o fiel cumprimento 

deste mandato. 

• Em dezembro de 2022 foi emitido Aditivo ao Termo de Cessão 

alterando-se o Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira, passando a área 
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inicial de 68,9206 para 97,3220 hectares (Figura 7). Justificou-se a 

alteração devido ao fato de que:  

Tal configuração dificulta o planejamento dos acessos externos à poligonal 
da Gleba e, consequentemente, reduz o potencial urbanístico, o que contribui 
diretamente para um pior desempenho morfológico do lugar.  
 
Por mais que a vocação principal da área seja a de ocupação residencial, a 
Gleba do Parque Leão deveria propiciar, também, a implantação de 
edificações de uso misto, comercial e outros usos, que dependem de uma 
boa malha de conexões para que possam funcionar de forma viável. 
  
Isso representa um desperdício quanto ao desempenho econômico do 
empreendimento, visto que não possibilita otimizar as relações de custo X 
benefício, principalmente sob a ótica: da presença de atividades 
diversificadas e complementares no lugar; da facilidade do deslocamento de 
pessoas entre as atividades urbanas, melhorando as condições de 
mobilidade; do aproveitamento do potencial de centralidade da área; dentre 
outros. 
 

Figura 6 – Área objeto do primeiro Termo de Cessão.  

 

Fonte: CADMO, 2021 
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Figura 7 – Área objeto do aditivo ao Termo de Cessão. 

 

Fonte: CADMO, 2021 

 

A poligonal final do empreendimento pode ser verificada na Figura 3.  
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2.5.3. Compatibilização do projeto com o PDOT 

De acordo com o Art. 73 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o 

empreendimento está inserido na Zona Urbana Consolidada – ZUC (Figura 8), que é 

composta por áreas predominantemente urbanizadas ou em processo de 

urbanização, de baixa, média e alta densidade demográfica. Em suas diretrizes consta 

que deve ser promovido o uso diversificado, servindo-se da infraestrutura e 

equipamentos comunitários existentes, visando otimizar sua utilização. Assim, é 

possível  melhorar a integração com as áreas vizinhas, ao mesmo tempo em que 

incrementa a dinâmica interna. Neste aspecto, o empreendimento Reserva do Parque 

atende aos requisitos, ou critérios, estabelecidos pelo dispositivo legal.  

Figura 8 – Compatibilização do empreendimento com o PDOT. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

 

 



26 

  

 

     

2.5.4. Unidades de Conservação localizadas no raio de 3Km do empreen-

dimento 

A poligonal do empreendimento não incide diretamente sobre nenhuma 

Unidade de Conservação do Distrito Federal, porém, considerando-se um raio de 

3Km, há três que serão interceptadas (Figura 9), sendo elas o Parque Ecológico do 

Riacho Fundo, o Parque Distrital Boca da Mata e o Parque Distrital do Recanto das 

Emas. O primeiro Parque faz parte do grupo de Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, os demais, do grupo de Proteção Integral, de acordo com a Lei 

Complementar N.º 827/2010 (que criou o SDUC – Sistema Distrital de Unidades de 

Conservação da Natureza). A responsabilidade pela gestão destes parques é do 

IBRAM – Brasília Ambiental, por meio de sua Diretoria Regional de Unidades de 

Conservação II – DIRUC II. 

O Parque Ecológico do Riacho fundo foi criado pelo Decreto Distrital N.º 

1.705/1997 como Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo, sendo 

recategorizado pela Lei Distrital Nº 6.414/2019 e tem como objetivos: 

I - garantir a diversidade biológica da fauna e da flora locais, preservando o 
patrimônio genético das espécies e a qualidade dos recursos hídricos dispo-
níveis; 

II - utilizar os componentes naturais locais para a educação ambiental, por 
meio de um núcleo de educação ambiental; 

III - proporcionar à população recreação e lazer em contato direto com o meio 
natural e em harmonia com o ecossistema da região. 

 

Já o Parque Distrital Boca da Mata foi criado pelo Decreto Distrital N.º 38.367, 

de 26 de julho de 2017 (como Parque Boca da Mata) e recategorizado pelo Decreto 

Distrital N.º 38.367, de 26 de julho de 2017. Sua criação visou, notadamente, à 

conservação das nascentes difusas do córrego Taguatinga e os campos de murundus, 

protegendo suas áreas de recarga. Esta Unidade de Conservação possui plano de 

manejo, o qual deverá ser observado quando da elaboração do programa de 

educação ambiental do empreendimento, voltado para a comunidade de entorno e 

futuros moradores.  
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Em relação ao Parque Distrital do Recanto das Emas, foi criado pela Lei Nº 

1.188, de 13 de setembro de 1996 como Parque Ecológico e Vivencial. Foi 

recategorizado como Parque Distrital por meio da Lei N.º 6.414, de 03 de dezembro 

de 2019. Os objetivos de sua criação são os seguintes (Art. 2º): 

I - proporcionar à comunidade uma área destinada à conservação local, vi-
sando à manutenção da viabilidade genética das espécies do cerrado e à 
garantia da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 

II - criar um núcleo de educação ambiental; 

III - proporcionar recreação e lazer à população em harmonia com a preser-
vação do ecossistema da região. 

 

Os parques Ecológico do Riacho Fundo e Distrital Boca da Mata fazem parte 

de um Conector Ambiental, que segundo o PDOT (Art. 13, IV) representa: 

porções de ecossistemas naturais, parques e equipamentos urbanos como 
vias públicas, calçadas, canteiros centrais, praças e playgrounds, providos de 
arborização e áreas verdes, utilizados como elementos de conexão entre 
espaços naturais preservados e demais unidades de conservação e áreas 
protegidas, possibilitando maior fluxo genético entre as espécies vegetais e o 
trânsito da fauna local.  

 

Ainda, segundo o PDOT, no Art. 144 conector ambiental é definido como um 

conjunto de espaços lineares que, por seus atributos naturais, tais como vales fluviais 

e fragmentos de vegetação nativa, favorecem a interligação de sistemas naturais. De 

qualquer forma, essas unidades de conservação são estratégicas para permitir o fluxo 

gênico entre as espécies da fauna e da flora, devendo ser protegidas, recuperadas e 

conservadas segundo seus planos de manejo. Da mesma forma, considerando-se as 

atividades permitidas, deve-se incentivar a participação social nessas ações.  Sendo 

assim, reitera-se a recomendação de inclusão destas unidades de conservação no 

programa de educação ambiental envolvendo a comunidade de entorno e futuros 

moradores do Reserva do Parque. 
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Figura 9 – Unidades de Conservação distritais localizadas no raio de 3Km a partir do  
empreendimento. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

Considerando-se as UC Federais, o empreendimento se justapõe à APA do 

Planalto Central (Figura 10), tendo grande parte de sua poligonal inserida na Zona de 

Uso Sustentável, que, por definição objetiva “Disciplinar o uso do solo, por meio de 

diretrizes de uso e de ocupação do solo, no que tange aos princípios do 

desenvolvimento sustentável”. Suas diretrizes determinam que: 

A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba 
do parcelamento. 

Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de 
modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos 
d'água. 

As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural 
e artificial de aquíferos. 

Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas 
verdes delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos 
imobiliários. 
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Figura 10 – Localização do empreendimento em relação à APA do Planalto Central. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 

 

2.5.5.  O Zoneamento Ecológico-Econômico do DF – ZEE 

2.5.5.1. Análise dos Riscos Ecológicos 

De acordo com o Art. 1º da Lei N.º 6269, de 29 de janeiro de 2019, o ZEE é um 

instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial, cujas diretrizes e critérios 

passam a orientar as políticas públicas distritais voltadas ao desenvolvimento 

socioeconômico sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população. Para 

Leite (2015, p. 181):  

[...] o ZEE busca contribuir para racionalizar o uso e a gestão do território, 
reduzindo as ações predatórias e apontando as atividades mais adaptadas 
às particularidades de cada região, melhorando a capacidade de percepção 
das inter-relações entre os diversos componentes da realidade e, por 
conseguinte, elevando a eficácia e efetividade dos planos, programas e 
políticas, públicos e privados, que incidem sobre um determinado território, 
espacializando-os de acordo com as especificidades observadas. 
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Considerando-se o empreendimento em tela, a aplicação do zoneamento 

permitiu verificar quais fatores de maior risco impõem adoção de medidas preventivas 

e/ou mitigadoras dos impactos inevitáveis e, principalmente, irreversíveis da atividade 

de parcelamento de solo. A verificação, e breve análise, foi desenvolvida 

considerando-se os seguintes riscos (conforme TR – Termo de Referência): 

• Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo (Figura 11). 

• Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo 

(Figura 12). 

• Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão (Figura 13). 

• Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero (Figura 14). 

• Riscos Ecológicos Co-localizados (Mapa 4 - ZEE) (Figura 15) 

Antes de prosseguirmos vale a pena destacar trecho do documento “Legados 

do ZEE” (SEMA, 2018) no qual se informa que a água foi adotada como elemento 

norteador para os estudos e a definição das diretrizes gerais e específicas. Esse 

destaque se deve ao fato de que há um corpo hídrico na área diretamente afetada 

pelo empreendimento, sendo ele o córrego Vargem da Benção (ou Estiva), o que dá 

mais peso à nossa análise.   
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Figura 11 – Mapa do Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo. 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 7 - ZEE, 2018. 

 

Figura 12 – Mapa de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescente de Cerrado Nativo. 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 8 - ZEE, 2018. 
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Figura 13 – Mapa de Risco Ecológico de Perda de Solo por Erosão. 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 6 - ZEE, 2018. 

 

Figura 14 – Mapa de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero. 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 5 - ZEE, 2018. 
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Observando-se os mapas têm-se uma composição de fatores com nível Alto 

de risco, além de uma situação preocupante sob o ponto de vista ecológico (do ponto 

de vista do empreendimento apresenta-se como favorável à sua implantação) que é 

a ausência de Cerrado nativo, conforme sintetizado no quadro a seguir: 

Quadro 5 – Síntese do resultado dos fatores e respectivos níveis de risco ecológico segundo o 
ZEE/DF, na área do empreendimento. 

FATOR RISCO 

Contaminação do Subsolo Alto 

Perda de Áreas Remanescente de Cerrado Nativo 
Ausência de 

Cerrado Nativo 

Perda de Solo por Erosão Muito Baixo a Baixo 

Perda de Área de Recarga de Aquífero Alto a Muito Alto 

 

De acordo com o zoneamento e a Figura 11, a região onde o empreendimento 

se localiza possui Alto Risco de contaminação do subsolo. Isto se deve ao fato de o 

tipo de solo que ocorre no local ser o Latossolo, predominantemente o Latossolo 

Vermelho-Amarelo, cujas características físicas favorecem à infiltração. 

Analisando-se a relação perda de solo por erosão-contaminação do subsolo 

verificou-se que exatamente na área de intervenção (onde o empreendimento será 

implantado) tem-se o Latossolo e uma Declividade de 0-10%, fazendo com que o risco 

de perda do solo varie de “Muito Baixo” a “Baixo”. Este nível de risco se justifica devido 

ao fato de o Latossolo (encontrado em praticamente toda a extensão da ADA) se 

desenvolver em região plana e ter como principal característica a porosidade elevada 

(o que favorece à infiltração em condições normais de cobertura). Isto porque o relevo 

suave reduz consideravelmente o arraste/transporte de partículas do solo, já que 

quanto maior é a declividade, mais rapidamente a energia potencial das águas 

transforma-se em energia cinética e maior é a velocidade das massas de água e sua 

capacidade de transporte (CREPANI et al., 2001). Neste caso, mesmo possuindo 

propriedades físicas e químicas que os tornam menos sujeitos ao processo de erosão 

hídrica, como é o caso dos latossolos (PINTO, 2015; p. 4), as demais condições – de 
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porosidade elevada e declividade suave – reduzem consideravelmente a ocorrência 

de processos erosivos. Entretanto, favorecem à contaminação do subsolo pela  

combinação da alta capacidade de infiltração com a declividade suave.  

Porém, salienta-se que o baixo risco de perda do solo por erosão somente se 

verificam quando o solo está protegido, pois quando se retira a cobertura vegetal esta 

condição é completamente alterada. Neste caso, o que antes não era motivo de 

preocupação acaba se tornando e é quando se verifica o comprometimento dos 

corpos hídricos em quantidade e qualidade, consequentemente, da manutenção da 

vida aquática, pois passam a sofrer o processo de assoreamento, recebendo grande 

aporte de solo e sedimentos. 

WISCHMEIER e SMITH (1965, apud PEREIRA, 2014) afirmam que 

características do clima, do solo, da topografia e da vegetação são consideradas 

determinadas nos índices de erosão hídrica e, embora esses fatores isoladamente 

não consigam provocar erosão, é justamente a integração entre eles que desencadeia 

os processos erosivos. 

Segundo CREPANI et al. (2001) e GUERRA et al. (1999) a ação da cobertura 

vegetal na proteção dos solos se dá de várias formas: 

Evita o impacto direto das gotas de chuva; 

Impede a compactação do solo, processo que diminui a capacidade de 
absorção de água; 

Aumenta a capacidade de infiltração do solo pela difusão do fluxo de água da 
chuva; e 

Suporta a vida silvestre. 

Portanto, a remoção da vegetação ocasiona efeitos sinérgicos, ou seja, efeitos 

secundários que, ao se somarem, potencializam os impactos negativos. 

Independentemente do tipo de vegetação a sua presença na superfície de uma área 

é o resultado da combinação de vários fatores ambientais (físicos e biológicos) que 

promovem a formação da paisagem, após milhares de anos. Entretanto, sabendo-se 

que não há remanescente de Cerrado nativo na área onde o empreendimento será 

instalado, as ações preventivas de processos erosivos deverão ser consideradas 

seriamente. 
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Analisando sob o ponto de vista da relação flora/fauna, a perda de vegetação 

remanescente de Cerrado nativo levou à perda de habitats, o que, consequentemente,  

levou à quase ausência e/ou ausência de espécies animais, notadamente da 

mastofauna. A flora da AID somente é verificada na composição da APP do córrego 

Vargem da Benção, sendo caracterizada por Mata de Galeria, variando entre 

degradada e preservada de acordo com o uso e a ocupação de determinados trechos. 

Devido a esta condição, além da legislação ambiental aplicável, as medidas 

preventivas de impacto à APP e ao córrego deverão ser rigorosas.  

Por fim, considerando-se os Riscos Ecológicos Colocalizados (Mapa 4 do 

ZEE/DF), o empreendimento (Área Diretamente Afetada – ADA) está localizado em 

unidade territorial básica onde os riscos são do nível 2, que corresponde a 29,3% do 

território do Distrito Federal.  

Figura 15 – Mapa de Riscos Ecológicos Colocalizados . 

 

Fonte: CADMO, 2022. Adaptado de Mapa 4 - ZEE, 2018. 
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2.5.5.2. Análise quantitativa do Córrego Vargem da Benção 

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. 

Os dados a serem 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 16 mostra as variações das vazões no ponto de medição desde 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 está 

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 ocorreu a ampliação das áreas impermeabilizadas e, consequentemente, o 

aumento do excedente de 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 tornaram mais comuns, 

causando distúrbios mais críticos principalmente a partir do ano de 2018. 
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Figura 16 – Gráfico mostrando a série temporal dos valores de vazão do Córrego Vargem da 
Benção (Fonte dos dados brutos: Companhia de saneamento Ambiental de Brasília - CAESB). 

 

Fonte: CAESB, 2022. 

 

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 do 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 após a instalação de sistemas de dissipação de energia, ocorre erosão do 

leito natural do curso d’água. 

Na Área de Influência Direta (AID) e no limite da Área Diretamente Afetada 

(ADA) – considerando-se os estudos do meio físico - existem dois lançamentos 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 (perda de 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. 

Dessa forma, com base nos dados de vazão obtidos e levando em 

consideração as informações do ZEE, é possível a apresentação de série histórica, 

espacializada de forma cartográfica, das vazões de comprometimento ao longo dos 

quatro trimestres de 2016, como mostram as figuras a seguir (Figura 17, Figura 18, 

Figura 19 e Figura 20). Ou seja, os produtos temáticos retratam a evolução da 

disponibilidade hídrica em razão da vazão mínima observada e da vazão de 

referência, sempre considerando os valores do mês de maior estiagem, retratando de 

forma mais fidedigna a situação de verdade terrestre do curso d’água. 
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Figura 17 – Mapa 9C-1 - Grau de Comprometimento da Vazão Mínima Remanescente, Medida 
nos Pontos de Controle - 1º trimestre (2009-2016). 

 

Fonte: ZEE. 

Figura 18 – Mapa 9C-2 Grau de Comprometimento da Vazão Mínima Remanescente, Medida nos 
Pontos de Controle - 2º trimestre (2009-2016). 

 

Fonte: ZEE 
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Figura 19 – Mapa 9C-3 Grau de Comprometimento da Vazão Mínima Remanescente, Medida nos 
Pontos de Controle - 3º trimestre (2009-2016). 

 

Fonte: ZEE 

Figura 20 – Mapa 9C-4 Grau de Comprometimento da Vazão Mínima Remanescente, Medida nos 
Pontos de Controle - 4º trimestre (2009-2016). 

 

Fonte: ZEE  
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2.5.6. Justificativas ambiental e urbanística de localização 

Do ponto de vista urbanístico, a área possui classificação, segundo o PDOT, 

que a predispõe à instalação de empreendimentos urbanos, mais especificamente, à 

ocupação para moradias. Inclusive, em seu entorno temos o  Polo Logístico (instalado) 

e o Parque das Bênçãos (parcelamento de solo a ser instalado), correspondendo, 

respectivamente, às diretrizes urbanísticas URB 112/10 e URB 042/13. Ademais, 

segundo a proposta de urbanismo do Reserva do Parque, “a gleba objeto configura 

um vazio urbano em meio a áreas consolidadas, sinalizando uma oportunidade para 

articular e complementar as ocupações existentes e previstas na vizinhança”. 

Do ponto de vista ambiental, a área atualmente se encontra degradada devido 

à atividade agropecuária, tendo perdido totalmente as características originais, que 

correspondiam a Cerrado sentido restrito – comparando-se com remanescentes de 

áreas vizinhas. Apesar disso, possui em seu limite Sul a Mata de Galeria que é 

caracterizada como APP do córrego Vargem da Benção, sendo necessária a sua 

proteção e a recuperação em alguns trechos. As características do solo e da 

geomorfologia locais conferem condições favoráveis, do ponto de vista geotécnico, 

para a implantação do empreendimento e sua rede de infraestruturas. Neste aspecto, 

cita-se que devido ao fato de se localizar em zona urbana consolidada, os serviços de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e fornecimento de energia 

elétrica serem disponibilizados, futuramente, por meio da conexão com os atualmente 

disponibilizados. De forma similar, ocorre com a drenagem de águas pluviais, tendo-

se o cuidado para o redimensionamento do sistema que já opera no local, com 

adequações nos emissários instalados no córrego Vargem da Benção. 

2.6. ASPECTOS LEGAIS 

2.6.1. Legislação Federal 

Do ponto de vista do uso e ocupação do solo há 3 dispositivos legais federais 

que se destacam na conformação do empreendimento, sendo eles: 
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• Lei n º6.766, de 19 de dezembro de 1979 - dispõe sobre o parcelamento 

do solo urbano destaca que o parcelamento de solo urbano poderá ser 

feito mediante loteamento ou desmembramento. 

• Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 - Altera o Decreto-Lei nº 3.365, 

de 21 de junho de 1941 (desapropriação por utilidade pública) e as Leis 

nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e Lei nº 

6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano). 

Modifica o percentual de áreas públicas a serem consideradas no 

parcelamento urbano. 

• Lei n º10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) - estabelece 

normas gerais de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

 

Do ponto de vista do meio ambiente a legislação federal, citamos as seguintes: 

• Lei N.º 12.651, de 25 de maio de 2012 (“Novo Código Florestal”) - 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 

22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-

67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. O chamado 

“Código Florestal” foi instituído inicialmente pela Lei nº 4.771/65, 

alterada pela Lei nº 7.803/89 e com dispositivos acrescidos pela MP 

2.166-67, de 24 de agosto de 2001.  

• Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 - institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição 

Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 

modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

• Resolução COMAMA nº 002, de 18 de abril de 1996 - define 

parâmetros para a compensação ambiental e estabelece que o valor dos 
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serviços necessários ao cumprimento da compensação será 

proporcional ao dano ambiental e não poderá ser inferior a 0,5% dos 

custos totais previstos para implantação do empreendimento. 

• Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei dos Crimes Ambientais 

dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. O 

Decreto nº 3.179/99, que regulamenta a Lei nº 9.605/98, dispõe sobre a 

especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, e dá outras providências. 

• Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, e o Decreto nº 4.330, de 22 de 

agosto de 2002, que regulamenta artigos dessa Lei, estabelecem 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. 

• Resolução COMAMA nº 428, de 6 de dezembro de 2010 - Dispõe, no 

âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão 

responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de 

que trata o art. 36, § 3º, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 , bem 

como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC 

no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a 

EIA-RIMA e dá outras providências. 

 

2.6.2. Legislação Distrital 

Em relação à legislação distrital que trata do uso e ocupação do solo, 

destacamos: 

• Lei Complementar Nº 1.007, de 28 de Abril de 2022 - Altera a Lei 

Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019, que aprova a Lei de 

Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS nos termos dos 

Arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras 

providências, e dá outras providências.  
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• Lei Complementar N.º 803, de 25 de abril de 2009, (PDOT/Plano Diretor 

de Ordenamento Territorial) – Aprova a revisão do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras 

providências. Esta LC foi atualizada pelos dispositivos das Leis 

Complementares 854/2012, 951/ 2019 e 986/2021.  

• Lei Orgânica do DF - rege, observando os princípios constitucionais, o 

pleno exercício da autonomia política, administrativa e financeira do DF, 

para a política de desenvolvimento urbano do DF o objetivo de ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o 

bem-estar de seus habitantes, e compreendendo o conjunto de medidas 

que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do 

território, uso dos bens e distribuição adequada de serviços e 

equipamentos públicos para a população. 

• Lei nº 954, de 17 de novembro de 1995 - Dispõe sobre a alienação de 

lotes ou parcelas de terras públicas no Distrito Federal.. 

• Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre os parcelamentos 

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

Esta Lei estabelece os parâmetros, objetivos e procedimentos a serem 

seguidos pelos interessados em parcelar o solo, discriminando as 

esferas administrativas nas quais o processo de parcelamento deverá 

passar. 

• Lei nº 1.823, de 13 de janeiro de 1998 - Aprova as áreas de estudo 

destinadas à implantação de setores habitacionais, objeto de aplicação 

da Lei nº 954/95. 

• Decreto nº 19.045, de20 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre os 

procedimentos para a apresentação de Projetos de Urbanismo e dá 

outras providências. Ficam estabelecidos os procedimentos para a 

apresentação de Projetos de Urbanismo, com o objetivo de normatizar 

e padronizar estes documentos técnicos no âmbito do Distrito Federal. 

• Decreto nº 19.072, de 6 de março de 1998 - Aprova a Instrução Normativa 

Técnica n° 001/97 do Instituto de Planejamento territorial e Urbano do 

Distrito Federal –IPDF que estabelece normas sobre a utilização de 

http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/LC-DF-2009-00803-AT-3.pdf
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/LC-DF-2009-00803-AT-3.pdf
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/LC-DF-2009-00803-AT-3.pdf
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/LC-DF-2009-00803-AT-3.pdf
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/LC-DF-2009-00803-AT-3.pdf
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áreas públicas abrangidas pelo Tombamento do Conjunto Urbanístico 

de Brasília, na forma do disposto no art. 2 da Lei n° 769, de 23 de 

setembro de 1994 e no art. 11 do Decreto n° 17.079, de 28 de dezembro 

de 1995, que dispõe sobre a cobrança de preço público pela utilização 

de áreas públicas do Distrito Federal. 

• Provimento nº 2, de 19 de abril de 2010 - Estabelece alterações no 

procedimento para retificação de matrículas de glebas visando à 

regularização de parcelamento de solo. 

•  Lei Complementar N.º 986, de 30 de junho de 2021 (REURB) - Dispõe 

sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal, 

altera a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a 

revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 

– PDOT e dá outras providências, e altera a Lei nº 5.135, de 12 de julho 

de 2013, que dispõe sobre alienação de imóveis na Vila Planalto e dá 

outras providências. Regulamentada pelo Decreto Distrital N.º 42.269, 

de 06 de julho de 2021. 

A legislação distrital que trata da proteção e defesa do meio ambiente se baseia 

na legislação federal, porém, traz em seu bojo especificidades voltadas às unidades 

de conservação e demais áreas legalmente protegidas do DF. Destacamos do 

arcabouço legal ambiental do Distrital Federal: 

• Lei N.º 41, de 13 de setembro de 1989. Trata da política de meio ambiente 

do DF e foi regulamentada pelo Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro 

de 1990. A Lei 41/89 sofreu duas alterações estabelecidas nas Leis nº 

1.399, de 10/3/97 – que dispõe sobre o licenciamento de atividades 

potencialmente poluidoras e a Lei nº 3277, de 31/12/2003, que dispõe 

sobre a composição de equipe multidisciplinar (Art. 15 da Lei n° 

41/1989).  

• • Decreto nº 14.783, de 17 de junho de 1993 - Dispõe sobre o tombamento 

de espécies arbóreo-arbustivas, como copaíba, pequi, buriti, peroba, ipê 

e outras, bem como estabelece normas para a aprovação dos processos 

de parcelamento do solo. O Decreto nº 14.783/1993 prevê em seu artigo, 
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a erradicação, o transplantio e a poda de espécies árboreoarbustivas 

situadas em zona urbana ou de extensão urbana, em área pública ou 

privada, só poderão ser executados mediante autorização das 

Administrações Regionais, ouvida a Novacap. A supressão de 

espécimes, nos casos de impossibilidade de técnica de transplantio, 

deverá ser compensada. 

• Lei nº 1.869, de 21 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre os instrumentos de 

avaliação de impacto ambiental no Distrito Federal e dá outras 

providências. 

• Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001 - institui a Política de Recursos 

Hídricos do Distrito Federal, cria o Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Distrito Federal e dá outras providências. - Revoga 

a Lei nº 512, de 28 de julho de 1993. 

•  Lei Complementar N.º 827, de 22 de julho de 2010 – Regulamenta o art. 

279, I, III, IV, XIV, XVI, XIX, XXI, XXII, e o art. 281 da Lei Orgânica do 

Distrito Federal, instituindo o Sistema Distrital de Unidades de 

Conservação da Natureza – SDUC, e dá outras providências. Segundo 

o Art. 11 desta LC, os Parques Distritais têm: 

 

(...) como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 
turismo ecológico. 

Quanto às unidades de uso sustentável, os parques ecológicos visam 
(Art. 18): 

(...) conservar amostras dos ecossistemas naturais, da vegetação exótica e 
paisagens de grande beleza cênica; propiciar a recuperação dos recursos 
hídricos, edáficos e genéticos; recuperar áreas degradadas, promovendo 
sua revegetação com espécies nativas; incentivar atividades de pesquisa e 
monitoramento ambiental e estimular a educação ambiental e as atividades 
de lazer e recreação em contato harmônico com a natureza. 

Ainda há uma gama de outros dispositivos que, indiretamente, beneficiam o 

meio ambiente, devido a seu caráter regulador e disciplinador, dentre os quais citamos 

aqueles relacionados à gestão dos resíduos  

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=.
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• Resolução Conama nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

• Norma ABNT NBR 10004  

2.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Neste item estão descritos, de forma sucinta, métodos e técnicas adotados 

para realização do EIA/RIMA, que permitiram a elaboração do diagnóstico e do 

prognóstico ambiental, a identificação de recursos tecnológicos para mitigação dos 

impactos negativos e a potencialização dos impactos positivos, a definição de 

medidas de controle e monitoramento dos impactos ambientais. 

De forma similar, a definição das áreas de influência e afetadas pelo 

empreendimento, esclarecendo o critério utilizado para a sua definição, em texto e 

mapa, consta de forma sucinta neste item.  

2.7.1. Diagnóstico Socioambiental 

2.7.1.1. Meio Físico 

Para se atingir os objetivos propostos e a total resposta aos tópicos do Termo 

de Referência, foram utilizadas metodologias e ferramentas já reconhecidas para 

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, por meio de 4 campanhas 

distintas, sendo que: 

• A primeira ocorreu nos dias 27/01/2022 e 28/01/2022 com o intuito de 

reconhecimento da área de estudo, de delimitação da logística de 

acessos e permissão de entrada por parte dos superficiários, da 

descrição dos solos, da identificação das áreas de preservação e da 

descrição dos tipos de rochas aflorantes (se e quando identificadas). 

• A segunda se deu no dia 19/02/2022 durante a qual foram realizados os 

ensaios de infiltração juntamente com descrição e coleta de solos.  
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• A terceira, 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 – 4ª 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 ao modelo digital de 

elevação foram adquiridas a partir de levantamento topográfico em campo e, 

posteriormente, espacializados e interpolados nos mapas temáticos pertencentes à 

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 da CAESB, além da biblioteca de pós-graduação da Universidade de 

Brasília (UnB).  

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.  

 

2.7.1.1.1. Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral 

O Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, desenvolvido nos 

meses de janeiro a fevereiro de 2022, tiveram como objetivos comprovar a qualidade 

dos dados existente no Geoportal e a comprovação da não alteração da área, tanto 

da altimetria quanto da planimetria. 

O Datum utilizado foi o SIRGAS2000, conforme determina o Decreto 23.575 / 

DODF 13/12/2010. 

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 foi através de nivelamento 
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geométrico. Foi realizado ajuste de altimetria dos pontos medidos considerando a 

altitude ortométrica do Marco DF-227, 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; 

• 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. 

2.7.1.1.2. Sondagem à Percussão  - SPT 
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A sondagem à percussão (Standard Penetration Test - SPT), conhecida 

também como Teste de Penetração Padrão, 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, como também, à identificação do lençol freático. 

As diretrizes para a execução de sondagens são regidas pela NBR 6484, 

"Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento".  

O ensaio adotado foi o SPT, 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 nos laudos. 

Quando retirado o amostrador do furo, foi recolhida e acondicionada uma 

amostra extraída do “bico” do amostrador. Quando observada mudança de tipo de 

solo ao longo do amostrador, a parte que os caracterizou também foi armazenada e 

identificada. As amostras extraídas foram referenciadas em relação à superfície do 

terreno, conforme laudos.  

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; o grau de compacidade 

para solos arenosos e silte arenosos, ou seja, para aqueles não plásticos.  

2.7.1.1.3. Avaliação de 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.  

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, 
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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. 

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. 

Com os resultados do laudo será possível confrontar os valores de Limites de 

Níveis de Pressão Sonora - RLAeq encontrados com os 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. 

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.  

Foram avaliados 6 pontos definidos em levantamento de campo, sendo 3 nas 

proximidades das rodovias DF-060 e BR-251 e 3 dentro da poligonal do futuro 

empreendimento. 

2.7.1.1.1. Avaliação da qualidade do ar 

A qualidade do ar foi verificada por meio da coleta de dados utilizando-se de 

Amostrador de Grande Volume – AGV, que serviu para o monitoramento de material 

Particulado em Suspensão no ar (PTS – poeira) e material Particulado Inalável 

(PM10), material Particulado Respirável (PM2,5). Para verificar o Dióxido de Enxofre 

(SO2) e de Nitrogênio (NO2) foi instalado o Amostrador Tri-gás. Para o monitoramento 

do Chumbo (Pb) fez-se a coleta de material em filtro, também utilizando-se do AGV. 
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• PTS: Para o monitoramento de material particulado em suspensão no ar - PTS 

(Poeira), foi instalado o Amostrador de Grande Volume - AGV, realizada a 

pesagem do filtro e leitura da carta gráfica de acordo com a ABNT NBR 9547 

de Setembro de 1997. 

• PM10: Para o monitoramento de material particulado inalável - PM10, foi 

instalado o Amostrador de Grandes Partículas Acoplado ao Separador Inercial 

de Partículas, realizada a pesagem do filtro e leitura da carta gráfica de acordo 

com a ABNT NBR 13412:1995. 

• PM2,5: Para o monitoramento de material particulado respirável - PM 2,5, foi 

instalado o Amostrador de Grandes Partículas Acoplado ao Separador Inercial 

de Partículas, realizada a pesagem do filtro e leitura da carta gráfica de acordo 

com a metodologia 40 CFR Appedix L to Part 50. 

• SO2 e NO2: Para o monitoramento do Dióxido de Enxofre e Dióxido de 

Nitrogênio no Ar Atmosférico – SO2 e NO2, foi instalado o Amostrador Tri-gás, 

com o qual realizou-se uma amostragem de 24 horas com vazão de 2 L/min, 

conforme a ABNT NBR 9546:1986. 

• Chumbo: Para o monitoramento de chumbo no material particulado em 

suspensão no ar PTS, foi instalado o Amostrador de Grande Volume - AGV, 

realizada a pesagem do filtro e leitura da carta gráfica de acordo com a ABNT 

NBR 9547 de Setembro de 1997. 

 

2.7.1.2. Meio Biótico  

2.7.1.2.1. Flora 

O inventário florestal foi desenvolvido visando obter informações qualitativas e 

quantitativas da vegetação arbóreo-arbustiva ocorrente nas áreas, considerando as 

variações florísticas e fitofisionômicas locais.  

A caracterização fitofisionômica foi baseada na classificação desenvolvida 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. 
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No geral, o levantamento se restringiu às áreas de Cerrado típico e ralo. Não 

foi realizado levantamento no interior da APP (Mata de galeria), uma vez que não está 

prevista intervenção na mata de galeria, além das que hoje existem (emissários de 

drenagem urbana). 

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. 

 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. 

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. 

Além da caracterização, foi elaborada lista da flora arbórea amostrada, com as 

coordenadas de cada indivíduo arbóreo avaliado.  

Ao final, foi apresentado Plano de Supressão Vegetal, de maneira a orientar 

atividade futura e reduzir os impactos ambientais eventualmente gerados por uma 

possível supressão da vegetação – caso seja estritamente necessário e a critério do 

órgão ambiental. 
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2.7.1.2.2. Fauna 

O estudo de fauna foi elaborado em formato descritivo, usando como base 

dados secundários, complementados por dados primários, obtidos em uma verificação 

de campo, na área prevista para a instalação do empreendimento.  

Os dados secundários foram obtidos por meio de pesquisa e consulta a estudos 

conduzidos próximos à área prevista para a instalação do empreendimento, para os 

quais foram realizadas coletas de dados primários (à época de cada estudo). 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 ao empreendimento, dentro da Unidade Hidrográfica do Ribeirão Ponte Alta. 

Os dados primários foram obtidos por meio de visita a campo, ocasião em que 

foi realizado o registro fotográfico dos habitats existentes na área de estudo e das 

espécies da fauna encontradas, acompanhados do registro das coordenadas 

geográficas. 

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). 

2.7.1.3. Meio Socioeconômico 

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. 
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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, 

equipamentos de uso coletivo e aglomerados populacionais. 

2.7.1.4. Arqueologia 

Para a realização da etapa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico, a metodologia utilizada foi 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 de 

prováveis sítios existentes na AID.  

As discussões acerca da problemática gerada pela pesquisa foram conduzidas 

de forma interdisciplinar, contemplando várias abordagens sobre o mesmo objeto de 

estudo e diversificando as fontes de pesquisa.  

Se esclarece que as atividades necessárias à Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico se iniciarão a partir da publicação da autorização de 
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pesquisa fornecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

que estão subdivididas em atividades de campo e gabinete/laboratório. 

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.  

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. 

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 

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. 

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). 

Se esclarece que a avaliação de impactos compõem o PAIPA – Projeto de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, que foi recentemente aprovado 

pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

3.1. MEIO FÍSICO  

Como Área de Influência Indireta - AII foi considerada a microbacia 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 natural. A Área de Influência Direta - AID, para efeitos deste estudo e para 

o meio físico, foi considerada a Área Diretamente Afetada – ADA acrescida de uma 

faixa de 250 metros, como mostra a Figura 21. 

Figura 21 – Mapa mostrando as áreas de influência para fins de estudos do meio físico. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

3.2. MEIO BIÓTICO 

3.2.1. FLORA 

As áreas de influência foram determinadas com base no impacto que será 

gerado pela supressão vegetal, sendo determinada as seguintes áreas: 
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• Área de Diretamente Afetada (ADA): se refere a área passível a supressão, 

ou seja, área na qual será instalado o empreendimento; 

• Área de Influência Direta (AID): condiz as áreas de preservação permanente 

(APP) presentes na poligonal do empreendimento, apesar de não serem desti-

nadas à supressão essas sofrerão impacto direto das atividades do parcela-

mento. Cabe ressaltar que parte das áreas de APP já se encontram com déficit 

de vegetação, sendo necessário futuro projeto de recuperação dos trechos; 

• Área de Influência Indireta (AII): para o empreendimento em questão não 

existe área 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 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 a 

seguir. 

Figura 22 – Localização da área de estudo, segundo o levantamento de flora. 

 

Fonte: CADMO, 2022 
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3.2.2. FAUNA 

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 23). 

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 Tecnologias de Raças Zebuínas com 

Aptidão Leiteira (CTZL) da Embrapa Cerrados. 

Os dados primários foram obtidos por meio de visita a campo (Figura 23), 

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 23 – Caminho percorrido para a amostragem de dados primários da fauna, em campanha 
única realizada durante vistoria de campo na área prevista para o parcelamento de solo urbano. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

3.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

Área de Influência Indireta (AII) 

No que tange à definição da AII, decidiu-se como sendo a Região 

Administrativa Recanto das Emas, 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, realizada a 

caracterização quali-quantitativa da região.  
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Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 

Ambas as áreas são coincidentes e representam, desta forma, a poligonal de 

implantação das unidades residenciais, pois haverá alteração do solo, da paisagem, 

bem como, dos usos socioeconômicos. 

Figura 24 – Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada segundo os estudos do meio 
socioeconômico – poligonal e vias de acesso. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 
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Figura 25 – Área de Influência Indireta, segundo os estudos do meio socioeconômico, 
correspondente à RA do Recanto das Emas. 

 

Fonte: CADMO, 2022. 
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4. URBANISMO 

A gleba é objeto do Termo de Cessão e do Aditivo do Termo de Cessão firmado 

entre a CODHAB e a ABRA, inserida nas matrículas nº214729 / Faz. Taguatinga e 

359316 / Faz. Tamanduá, do 3º Ofício CRI-DF.  

Trata-se de um parcelamento do solo localizado em Zona Urbana do Distrito 

Federal, desenvolvido para provimento habitacional da CODHAB, com uso 

predominantemente habitacional multifamiliar.  

O parcelamento foi norteado principalmente pelas diretrizes constantes no 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF - PDOT/09, consubstanciado na Lei 

Complementar n°803/09 e sua revisão pela Lei Complementar n°854/2012, pela Lei 

Complementar n° 948/2010 – LUOS-DF, revisada pela LC nº1007/2022, pelas 

Diretrizes Urbanísticas DIUR 06/2018, e pelo Plano de Manejo da APA do Planalto 

Central – Portaria nº28, de 17 de abril de 2015.  

4.1. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

• Gleba inserida 100% na Zona Urbana Consolidada – ZUC;  

• Gleba inserida na Estratégia de Oferta Habitacional – A 31;  

• Gleba inserida 100% na Zona de Densidade Média (50 – 150 

hab/hectare).  

• Para novos parcelamentos é exigido que pelo menos 15% da área 

parcelada da gleba seja destinada a Equipamentos Públicos e Espaços 

Livres de Uso Público – ELUP.  

• Para novos parcelamentos, o tamanho mínimo do lote residencial 

unifamiliar é de 125m², com frente mínima de 5,00m.   
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Figura 26 – Localização da gleba nas estratégias do PDOT/09. 

 

Fonte: PDOT (2009) 

Figura 27 – Zoneamento definido na DIUR 03/2016. 

 

Fonte: DIRUR/SUGEST/SEGETH (2016) 
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4.2. DIRETRIZES URBANÍSTICAS – DIUR 03/2016 

A área do parcelamento está contemplada na DIUR 03/2016 – Vargem da 

Bênção, aprovada pela Portaria nº 95, de 14 de setembro de 2016, 

predominantemente na Zona A e, minoritariamente, na Zona B e na área de Parque 

Urbano.  

4.2.1. Diretrizes gerais e parâmetros de ocupação por zonas da DIUR 

03/2016 

Os usos do solo e atividades permitidos nas zonas A, B e Parque Urbano da 

DIUR 03/2016 constam da Tabela III, conforme destacado na Figura 28 e na Figura 

29, a seguir. 

Figura 28 – Diretrizes para a Zona A. 

 

Fonte: Tabela III (DIUR 03/2016) 

 

Figura 29 – Diretrizes para a Zona B e o Parque Urbano. 

 



66 

  

 

     

 

Fonte: Tabela III (DIUR 03/2016) 

Os parâmetros básicos de ocupação permitidos para os lotes a serem criados 

na região objeto da DIUR 03/2016 constam da Tabela IV da mesma (Figura 30). No 

quadro estão destacadas as zonas de incidência da gleba em pauta. 

Figura 30 – Parâmetros de ocupação para os lotes. 

 

Fonte: Tabela IV (DIUR 03/2016) 



67 

  

 

     

Conforme os parâmetros anteriormente apresentados, infere-se que, no caso 

de habitação multifamiliar vertical (apartamentos), será possível o número máximo de 

5 pavimentos. 

Em relação à permeabilidade, a DIUR 03/2016 estabelece a taxa mínima de 

permeabilidade do solo de 20%, para o parcelamento como um todo. 

Nos casos de oferta de unidades habitacionais que visam atender à Política de 

Habitação de Interesse Social do Distrito Federal, não se recomenda a aplicação da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

4.2.2. Atividades não admitidas 

A DIUR 03/2016 informa, ainda, os usos e as atividades não admitidos em cada 

uma de suas zonas, tendo como base a Tabela de Classificação de Usos e Atividades, 

aprovada pelo Decreto n.º 19.071, de 06 de março de 1998, da qual destacamos no 

Quadro 6, a seguir. 

Quadro 6 – Atividades não permitidas nas Zonas A e B, a serem observadas.  

ZONA ATIVIDADES NÃO PERMITIDAS 

Centralidade e Zona A 
(misto com comércio de 

bens e prestação de 
serviços) 

- abate e preparação de produtos de carne de pescado (15.1);  
- produção de óleos e gorduras vegetais e animais (15.3);  
- moagem, fabricação de produtos amiláceos e rações balanceadas para 
animais (15.5);  
- fabricação e refino de açúcar (15.6)  
- comércio a varejo e atacado de veículos automotores (50-A/ 50.1);  
- manutenção e reparação de veículos automotores (50-A/ 50.2);  
- comércio por atacado (51-B);  
- intermediários do comércio das classes 51.11-0, 51.12-8 e 51.14-4  
- comércio por atacado dos grupos 51.2-A, 51.2-B, 51.5 e 51.9  
- comércio atacadista de combustíveis (51.51-9)  
- comércio atacadista de produtos químicos (51.49)  
- hipermercados (52/ 52.1/ 52.11-6);  
- comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) (52/ 52.4-B);  
- motéis (55-A/ 55.1-B);  
- serviços de transporte terrestre (60);  
- serviços de transporte aéreo (62);  
- movimentação e armazenamento de cargas (63.A/ 63.1);  
- aluguel de outros meios de transporte [que não sejam veículos automoto-
res] (71-A. 71.2);  
- aluguel de máquinas e equipamentos das classes 71.22-6, 71.23-4, 71.31-
5 e 71.32-3  
- qualquer uso industrial. 

B 
- abate e preparação de produtos de carne de pescado (15.1);  
- produção de óleos e gorduras vegetais e animais (15.3);  
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- moagem, fabricação de produtos amiláceos e rações balanceadas para 
animais (15.5);  
- fabricação e refino de açúcar (15.6);  
- comércio atacadista de produtos químicos (51.49). 

Fonte: “Exceções: Usos não admitidos” (DIUR 03/2016) 

 

4.2.3. Estrutura viária 

No que diz respeito à estruturação viária, conforme pode ser observado na 

Figura 27, a DIUR 03/2016 prevê: 

• Uma via de circulação no limite Norte do empreendimento Reserva do 

Parque;  

• Uma via marginal da BR-251 (EPCT/DF-001) no limite Leste; e  

• Uma via parque delimitando a zona do Parque Urbano e se prolongando 

ao Norte, até intersectar a via de circulação no limite entre a zona B e a 

Zona A.  

Além dessas vias, deverá ser respeitada a faixa de domínio da rodovia BR-251 

(EPCT/DF-001), que tem 130m divididos simetricamente a partir do eixo central da 

rodovia, e também a sua faixa non aedificandi, de 15m de largura para cada lado da 

faixa de domínio. Trata-se de áreas não passíveis de parcelamento. Para a locação 

exata da faixa de domínio foi encaminhada consulta ao DER-DF. 

4.2.4. Densidade populacional 

A DIUR 03/2016, definiu um zoneamento de densidade populacional para 

sua área de abrangência, conforme Figura 31, a seguir. 
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Figura 31 - Área de abrangência da DIUR 03/2016 e respectivo zoneamento de densidade. 

 

Fonte: Densidade populacional das áreas a serem parceladas (DIUR 03/2016)  

 

Conforme informado na DIUR 03/2016 

“Considerando que as densidades de referência estabelecidas pelo PDOT 
podem variar dentro da mesma porção territorial, admite-se a distribuição 
da população máxima de 118.850 para as áreas a serem parceladas: 
Áreas C da figura 14. Desta forma, os projetos de parcelamento do solo 
localizados nas Áreas C devem adotar a densidade máxima de 150,44 
hab/ha.  

Tendo em vista a média de 3,3 moradores por domicílio (parâmetro definido 
com base nos dados do IBGE/2010) têm-se um quantitativo máximo de 
36.015 unidades habitacionais a serem distribuídas nas Áreas C.” (grifo 
nosso) 

(Obs.: Áreas C = 790,02 hectares) 

Cabe destacar que dentro das Áreas C encontra-se aprovado o projeto 

urbanístico URB 112/10 - Polo Logístico e Centro Urbano, no qual ficou um 

remanescente de 4.177 habitantes não utilizado na densidade prevista para o 

parcelamento, conforme pode ser verificado no MDE 112/10.  
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4.2.5. Projetos de urbanismo aprovados nas proximidades do parcela-

mento 

Para a definição da proposta urbanística devem também ser considerados os 

projetos registrados nas proximidades da gleba, apresentados na Figura 32, conforme 

informações disponíveis no Geoportal. Observa-se que a gleba objeto configura um 

vazio urbano em meio a áreas consolidadas, sinalizando uma oportunidade para 

articular e complementar as ocupações existentes e previstas na vizinhança. 

Figura 32 – Parcelamentos registrados e eixos principais de circulação na vizinhança do 
empreendimento. 

 

Fonte: URB 112/10; URB 042/13; URB 03/19 

 

4.3. PROPOSTA URBANÍSTICA 

O Reserva do Parque será um parcelamento de uso predominantemente 

residencial multifamiliar, para provimento habitacional dentro dos programas da 

CODHAB, voltados à população de baixa e média rendas. Por esse motivo, a maior 

parte da área parcelável da gleba será destinada à criação de lotes multifamiliares, 

onde serão implantados condomínios com uma média de 448 apartamentos cada um. 
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Considerando as condicionantes ambientais levantadas preliminarmente, as 

diretrizes urbanísticas e a estrutura viária existente, os usos do solo foram distribuídos 

de forma a: 

a) Concentrar os usos comerciais mais intensos ao longo da via 

estruturante do parcelamento em sentido Leste-Oeste, que faz a 

integração com o Polo Logístico - URB 112/10; 

b) Concentrar os usos residenciais multifamiliares, que ocupam lotes de 

grandes dimensões, na porção central da área de projeto, com fácil 

acesso desde ambas as rodovias próximas; 

c) Localizar usos mistos também próximos aos lotes residenciais, para 

atendimento dos moradores; 

d) Distribuir os lotes para Equipamentos Públicos entre as áreas 

residenciais, de forma a facilitar o acesso dos moradores; 

e) Regularizar a área ocupada pelo UNIRE, com acesso pela DF-001; 

f) Preservar as áreas ambientalmente mais sensíveis, próximas ao córrego 

Estiva, na forma de um parque urbano; 

g) Localizar áreas residenciais de menor porte, de tipo unifamiliar (casas 

assobradadas), frente ao parque, de forma a criar uma faixa de transição 

e ocupação gradativamente mais intensa conforme se aproxima das 

rodovias. 

A proposta urbanística resultante é apresentada esquematicamente na planta 

de uso do solo (Figura 33). 

No que diz respeito à estrutura viária, o parcelamento se localiza numa área 

privilegiada, com acesso direto pela DF-001, e previsão de estação de BRT frente a 

esse acesso. 

A proposta urbanística foi estruturada buscando a integração plena na malha 

urbana existente e planejada na região, de forma que o novo parcelamento venha a 

dar continuidade a eixos viários estruturantes e, também, prover suficiente 

permeabilidade para os deslocamentos internos no novo bairro.  
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O parcelamento será estruturado por uma via de atividades já prevista no 

projeto URB 112/10, que faz o limite como o Polo Logístico, em sentido longitudinal 

da gleba. Nessa via foram propostos lotes para atividades comerciais e de prestação 

de serviços com tamanhos maiores, próximos ao acesso pela DF-001 e à futura 

estação de BRT, para aproveitar a vocação comercial desse trecho. A seguir 

apresenta-se o croqui de hierarquia viária proposta, com os usos do solo (Figura 33). 

 



  

 

 

Figura 33 – Planta Geral de uso do solo com hierarquia viária do parcelamento. 

 

Fonte: ARIA, 2022 



  

 

 

A área comercial do projeto ficará contida entre essa via de atividades e uma 

via coletora paralela à mesma, de forma a configurar pequenos quarteirões com 

fachadas ativas e usos diversos. Os lotes frente à via de atividades terão uso 

exclusivamente comercial, entanto que os lotes na via coletora poderão ter uso misto, 

ou seja, comércio no nível térreo e serviços e residência nos andares superiores, com 

total de até 5 pavimentos. Lotes para equipamentos públicos e áreas de praças 

complementam os usos nesse trecho mais central. 

Logo em seguida, em direção sul e oeste, foram distribuídos os lotes para uso 

residencial multifamiliar, com a UOS CSIIR 1 NO, no qual serão implantados conjuntos 

de apartamentos para provimento habitacional da CODHAB. Serão 11/ onze lotes com 

áreas entre 23.200m² e 43.500m², que serão acessados por vias coletoras ou locais, 

dependendo de sua localização na malha. 

Com o objetivo de propiciar maior vitalidade ao espaço público, foram dispostos 

lotes residenciais unifamiliares ao longo de duas das vias transversais, 

compartilhando seus fundos com os lotes de apartamentos.  

Um lote de aproximadamente 1 hectare foi previsto na porção sudeste da gleba, 

frente ao parque, destinado a um condomínio com cerca de 10 unidades, que trará 

maior diversidade nas tipologias do empreendimento. 

O projeto urbanístico propõe a criação de um parque urbano contabilizando 

aproximadamente 12,95 hectares, junto à APP, área que equivale a 13,15% da área 

da poligonal de projeto e que contribui significativamente para o percentual mínimo 

requerido de área de solo permeável, além de auxiliar como faixa de amortecimento 

entre a ocupação urbana e a APP. Ressalta-se que o perímetro e a área do parque 

poderão ser ajustados conforme evolução do projeto de urbanismo, após a emissão 

de DIUPE pela SEDUH e também a partir do resultado do EIA/RIMA. 

No trecho leste do parcelamento será criado um lote com aproximadamente 16 

hectares com o uso Inst-EP, destinado à regularização do UNIRE – Unidade de 

Internação do Recanto das Emas, equipamento sob gestão da Secretaria de Justiça 

e Cidadania. 



  

 

 

Os demais lotes de uso Inst-EP serão destinados preferencialmente a 

Equipamentos Públicos Comunitários – EPC para atendimento dos moradores e 

trabalhadores do novo bairro; por isso estão localizados junto às vias estruturantes do 

parcelamento, para facilitar seu aproveitamento pela comunidade. A destinação 

específica dos lotes Inst-EP é discricionária da SEDUH. No entanto, considerando o 

quantitativo populacional do empreendimento, sugere-se a destinação de lotes para 

creche e centros de ensino. 

Dependendo das respostas das concessionárias de serviços públicos, algum 

lote Inst-EP poderá ser destinado a Equipamento Público Urbano – EPU. Caso o 

sistema de drenagem para o parcelamento requeira de bacias de amortecimento, as 

mesmas poderão ser alocadas dentro do parque urbano, integradas por meio de 

tratamento paisagístico, ou seja, sem criação de unidade imobiliária para essa 

finalidade, conforme diretrizes da SEDUH.  

 

4.3.1. Resumo de áreas do parcelamento 

Para o cálculo das áreas do parcelamento, inicialmente foi calculada a área 

passível de ser parcelada na gleba, ou seja, a área líquida descontando as áreas que 

não podem ser parceladas para fins urbanos, de acordo com a legislação (Quadro 7 

e Quadro 8).  

Quadro 7 – Área passível de parcelamento da gleba. 

PARTE M² % DA GLEBA 

AREA TOTAL DA GLEBA (m2) 984.888,00 100% 

ÁREAS NÃO PARCELÁVEIS   

FX DE DOMINIO - VIAS 0,00 0% 

FX NÃO EDIFICAVEL DE 15m - VIAS 0,00  

FX APP e/ou RPPN 32.978,34 3,35% 

ÁREA PASSÍVEL DE SER PARCELADA 951.909,66 96,65% 

 

 



  

 

 

Quadro 8 – Quadro resumo do parcelamento. 

USO DO SOLO LOTES ÁREA (m²) 
% da área 
parcelada 

CSII 2 21 85.453,36 8,98% 

RE1 235 49.576,32 5,21% 

CSIIR 2 NO 10 28.835,52 3,03% 

CSIIR 1 NO 11 299.370,00 31,45% 

Institucional 0 0,00 0,00% 

Inst EP 7 185.015,45 19,44% 

Área Verde (ELUP)  195.383,95 20,53% 

Sistema viário público  108.275,06 11,37% 

TOTAL DE ÁREA PARCELADA  951.909,66  

 

Em atendimento ao que dispõem o PDOT/09 e a DIUR 03/2016, o projeto 

urbanístico propõe o equivalente a 39,96% de área parcelada para Equipamentos 

Públicos e ELUP. 

Em relação à permeabilidade do solo, o parcelamento prevê área de solo 

permeável equivalente a 34,36% da área total da gleba, atendendo a exigência de 

20% como mínimo, definida na DIUR 03/2016 (Quadro 9). 

Quadro 9 – Permeabilidade do solo. 

USO DO SOLO 
ÁREA DE SOLO / 

USO (m2) 
% DE ÁREA 

PERMEÁVEL 
AREA PERMEAVEL 

(m2) 

CSII 2 85.453,36 10,00% 8.545,34 

RE1 49.576,32 10,00% 4.957,63 

CSIIR 2 NO 28.835,52 20,00% 5.767,10 

CSIIR 1 NO 299.370,00 20,00% 59.874,00 

INSTITUCIONAL 0,00 30,00% 0,00 

Inst EP 185.015,45 20,00% 37.003,09 

AREA VERDE (ELUP) 195.383,95 80,00% 156.307,16 



  

 

 

USO DO SOLO 
ÁREA DE SOLO / 

USO (m2) 
% DE ÁREA 

PERMEÁVEL 
AREA PERMEAVEL 

(m2) 

Áreas verdes 
remanescentes 

0,00 100,00% 0,00 

Sistema viário 
público 

108.275,06 20,00% 21.655,01 

APP 32.978,34 100% 32.978,34 

TOTAL DA GLEBA 984.888  327.087,68 

 

Com base no disposto pelo parágrafo único do art. 39º do PDOT/09, para o 

parcelamento Reserva do Parque foi proposto um balanço de densidade que permite 

aproveitar o remanescente de população do projeto URB 112/10 (4.177 habitantes 

para completar 150,44 hab/ha) dentro da poligonal desse novo parcelamento, 

conforme Quadro 10, a seguir. 

Quadro 10 – Cálculo populacional preliminar do Reserva do Parque. 

PARCELAMENTOS  
DE SOLO 

ÁREA (HA) 
DENSIDADE em 

DIUR 
POPULAÇÃO MÁX. 

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

Reserva do Parque 98,4888 150,44 14.816,7 4.489,9 

Saldo polo Logístico   4.177 1.265 

TOTAL PROJETO 98,4888  18.993 5.755 

Fonte: ÍNDICE HAB/UH: 3,3 (IBGE, 2010) 

 

Preliminarmente propõe-se que as 5.755 unidades habitacionais previstas no 

empreendimento serão distribuídas nas seguintes quantidades por tipologias 

residenciais (Quadro 11). 

Quadro 11 – Reserva do Parque – Distribuição preliminar de Unidades Habitacionais (UH). 

TIPOLOGIA LOTES 
UNIDADES 

HABITACIONAIS 
POPULAÇÃO 

LOTES MULTIFAMILIARES 
(APTOS) 

11 5.460 18.018 

CASAS (DENTRO E FORA DE 
CONDOMÍNIO HORIZONTAL) 

133 LOTES UNIFAMILIARES 
+3 CONDOMÍNIOS 

235 776 



  

 

 

TIPOLOGIA LOTES 
UNIDADES 

HABITACIONAIS 
POPULAÇÃO 

USO MISTO 10 60 199 

TOTAL  
 

 5.755 18.993 

4.3.2. Volumetria da ocupação proposta 

De acordo com a Figura 34, o parcelamento Reserva do Parque prevê 133 

unidades na tipologia de casas assobradadas, 102 unidades na tipologia de 

condomínio horizontal (condomínio de casas), 5.460 unidades em tipologia 

multifamiliar vertical (apartamentos) e 60 unidades na tipologia de apartamentos/ 

quitinetes em lotes de uso misto, ou seja, com possibilidade de atividades econômicas 

no nível térreo. A distribuição de unidades poderá ser ajustada após emissão da 

DIUPE para o parcelamento e ao longo do desenvolvimento do projeto de urbanismo. 

A seguir apresentam-se imagens ilustrativas da proposta urbanística (Figura 34 

e Figura 35 ). 

Figura 34 – Perspectiva aérea ilustrativa do parcelamento. 

 

Fonte: ARIA, 2022 

 

 



  

 

 

Figura 35 – Perspectiva ilustrativa da praça central do parcelamento. 

 

Fonte: ARIA, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5. PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 

Foram submetidas às concessionárias de serviços públicos a consulta de 

atendimento e interferência. Nesse sentido, foi apresentado a poligonal e detalhes do 

empreendimento:  

• Área Total: 98,488 ha 

• Área de APP: 3,86 ha 

• Área passível de atendimento: 94,62 ha 

• Usos previstos: predominantemente residencial multifamiliar 

(condomínio vertical), com usos complementares (comercial, serviços e 

institucional). 

• Densidade máxima admitida (PDOT/2012): 50 a 150 hab./ha 

• População Estimada: 21.570 pessoas 

A partir das repostas, serão desenvolvidas as soluções de concepção de 

infraestrutura atendendo os direcionamentos de cada concessionária para 

implantação do empreendimento em tela. 

Nesse momento, apresentamos apenas as respostas das concessionárias e no 

segundo protocolo, as concepções de cada infraestrutura que se encontra em fase de 

elaboração. Ressalta-se que todas as concessionárias demonstraram viabilidade 

conforme listado e detalhado a seguir (ANEXO A): 

• CAESB - Termo de Viabilidade Técnica 036/2022; 

• Neoenergia Brasília - Laudo Técnico nº 116/2022; 

• SLU - Despacho - SLU/PRESI/DITEC e Despacho - SLU/PRESI/DILUR; 

• DETRAN - Posicionamento pelo e-mail: DETRAN/Gerência de 

Engenharia de Trânsito <geren@detran.df.gov.br.  

• NOVACAP - Ofício Nº 2391/2022 - NOVACAP/PRES/SECRE, 

Despacho - NOVACAP/PRES/DU,  

Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA,  

Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIPROJ e  

Despacho - NOVACAP/DU/DEINFRA/DIPROJ/SEAU. 



  

 

 

• DER - Resposta pendente. 

5.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Foi realizada consulta à CAESB no dia 03 de março de 2022, a qual emitiu o 

Termo de Viabilidade Técnica - TVT Nº 036/2022 informando o descrito nos itens 

subsequentes: 

5.1.1. Cadastro 

Foi indagado na carta-consulta sobre as interferências de redes projetadas e já 

existentes, e foi constatada interferência com redes de abastecimento de água 

implantadas. Devido às interferências, serão necessárias medidas de proteção para 

evitar possíveis danos, observando-se os parâmetros de recobrimento e faixas de 

servidão informados na sessão 10 do TVT 036/2022. 

5.1.2. Dimensionamento da vazão de abastecimento 

A estimativa de vazão de água foi dimensionada pela CAESB conforme 

demonstrado no Quadro 12: 

Quadro 12 – Estimativa da vazão de produção de água para atendimento do empreendimento: 
Reserva do Parque, Vargem da Benção, localizada na Região Administrativa de Recanto das 
Emas – RA XV. 

ESTIMATIVA DA VAZÃO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA 

Projeção de Vazão - Água Fixa Flutuante Total 

População Total¹ 18770 2800 21570 

Consumo de água per capita (q)² 137 50 - 

Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,2 1,2 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,5 1,5 1,5 

Coeficiente de perda (%)³ 33 33 33 

Q média (L/s) 44,42 2,42 46,84 

Q máx. diária (L/s) 53,31 2,9 56,21 

Q máx. horária (L/s) 79,96 4,35 84,31 

¹ Estimativa considerando a área sem interferências da Área de Proteção Ambiental. 



  

 

 

² Dado referente ao ano de 2016 (Fonte: Plano Distrital de Saneamento – PDSB, 2017). 

³ Boletim de Perdas da CAESB por RA (2018). 

 

5.1.3. Detalhes para concepção do Sistema de Abastecimento 

A CAESB informou que a o empreendimento deverá ser abastecido pelo 

Sistema Produtor Descoberto e que será necessária a implantação de uma adutora 

de água tratada e redes de distribuição, a qual deve ter no mínimo 500mm de diâmetro 

para transportar uma vazão mínima 400L/s, com aproximadamente 3200m a 3500m 

de comprimento, conforme indicado na Figura 36. 

Figura 36 – Adutora prevista para o empreendimento. 

 

Fonte: CADMO, 2022 

 

5.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Foi realizada consulta à CAESB no dia 03 de março de 2022, a qual emitiu o 

Termo de Viabilidade Técnica - TVT Nº 036/2022 informando o descrito nos itens 

subsequentes: 



  

 

 

5.2.1. Cadastro 

Foi indagado em carta-consulta sobre as interferências de redes projetadas e 

já existentes, e foi constatada interferência com redes implantadas de esgotamento 

sanitário. Por este motivo, são necessárias medidas de proteção para evitar possíveis 

danos, observando-se os parâmetros de recobrimento e faixas de servidão informados 

na sessão 10 do TVT 036/2022. 

Quadro 13 – Estimativa de contribuição de esgotos do empreendimento: Reserva do Parque, 
Vargem da Benção, localizada na Região Administrativa de Recanto das Emas – RA XV. 

ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTOS DO EMPREENDIMENTO 

Projeção de Vazão de Esgotos Fixa Flutuante Total 

População Total¹ 18770 2800 21570 

Consumo de água per capita (q)² 137 50 - 

Coeficiente de Retorno Água/Esgoto – C3 0,7 0,7 1,2 

Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,2 1,2 1,5 

Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,5 1,5 33 

Q média (L/s) 20,83 1,13 21,97 

Q máx. diária (L/s) 25 1,36 26,36 

Q máx. horária (L/s) 37,5 2,04 39,54 

¹ Estimativa considerando a área sem interferências da Área de Proteção Ambiental. 

² Dado referente ao ano de 2016 (Fonte: Plano Distrital de Saneamento – PDSB, 2017). 

³ Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal – PDAE/DF, 2010. 

 

5.2.2. Detalhes para concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Ainda no TVT Nº 036/2022, a CAESB comunicou que o sistema de 

esgotamento sanitário do empreendimento está inserido na bacia de atendimento da 

ETE Melchior. 

Também foi informado que somente seria viável o atendimento após melhorias 

na ETE Melchior, as quais devem ser acordadas com a CAESB, que as definirá de 

modo a atender as demandas existentes. 

Para atendimento do setor foi estudada uma alternativa de esgotamento 

sanitário, considerando a interligação ao sistema da CAESB. 



  

 

 

Deverá ser prevista uma elevatória de esgoto no local indicado pela Figura 37, 

com capacidade para atender uma vazão de, no mínimo, 260 L/s, prevendo a 

implantação dos empreendimentos a seguir: 

• Reserva do Parque – Vargem da Benção (SU3397).  

• Polo Logístico do Recanto das Emas (SU0492).  

• Vargem da Benção – Etapa 1 (SU0357). 

Figura 37 – Indicação do ponto da Elevatória de Esgoto e interligação ao sistema. 

 

Fonte: CADMO, 2022 (Dados fornecidos pela Caesb) 

 

A interligação ao sistema de esgotamento deverá ser feita no PV localizado na 

rede coletora de CA-800 (Coordenadas Geográficas: 170613,72/8241212,72), 

conforme identificado na Figura 37. 

Quanto ao sistema condominial: 

• O empreendedor deverá implantar o sistema, conforme normas e 

parâmetros recomendados pela CAESB, e, posteriormente, fazer sua 

doação a esta Companhia, quando da sua interligação. 



  

 

 

• A implantação do empreendimento deverá contemplar todas as 

infraestruturas necessárias para interligação ao sistema existente 

(redes, estações elevatórias etc.). 

• Para ramais condominiais, redes, interceptores, emissários e 

extravasores para diâmetros até 400 mm (inclusive), deve ser utilizado 

PVC Ocre. 

• O diâmetro mínimo a ser utilizado nas redes públicas e ramais 

condominiais é de 150 mm. 

• Para redes, interceptores, emissários e extravasores acima de 400 mm, 

deve ser utilizado PEAD corrugado. 

• Para as linhas de recalque, deve ser utilizado tubos em PEAD. 

• Quando da elaboração dos projetos, as redes coletoras de esgotos 

deverão ser projetadas para serem implantadas mais próximas ao lote 

em relação à rede de distribuição de água e outras tubulações. As redes 

de água e esgotos deverão ser implantadas a uma distância horizontal 

mínima de 0,60 m das geratrizes externas das tubulações e vertical 

mínima de 0,30 m das geratrizes externas das tubulações, sendo que as 

tubulações de esgotos deverão ser mais profundas. 

• Caso o empreendedor opte pelo sistema coletivo, os projetos de redes 

públicas e condominiais deverão passar por análise e aprovação da 

CAESB 

• É de responsabilidade do empreendedor o licenciamento ambiental. 

Tendo em vista que existem outros empreendimentos na região, a CAESB 

sugeriu que os interessados proponham uma solução conjunta para o sistema de 

esgoto. 

5.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

Foi realizada consulta à Neoenergia Brasília no dia 03 de março de 2022, o 

qual emitiu o Laudo Técnico nº 116/2022 informando o descrito nos itens subsequentes: 

 

 



  

 

 

5.3.1. Cadastro e atendimento 

Foi indagado em carta-consulta sobre A “Disponibilidade de Atendimento de 

Energia Elétrica e Iluminação Pública, interferência com redes existentes e projetadas, 

para uma demanda de 10.785 Kva”, estimada de acordo com o estimativa 

populacional. Em resposta, constataram interferência com rede implantada de energia 

na localidade Vargem da Benção. 

A Neoenergia informou que para sanar a interferência identificada será 

necessário formalizar solicitação de orçamento à mesma, ou contratar empresa 

legalmente habilitada, observando as diretrizes estabelecidas na Resolução 

414/2010. 

5.3.2. Concepção do sistema de energia 

Conforme o Laudo da Neoenergia Brasília supracitado, ocorrem trechos de 

rede aérea e/ou rede subterrânea dentro da área que deverão ser consideradas para 

o dimensionamento dos projetos. 

Deverão ser seguidos dois aspectos para redes aéreas de média e baixa 

tensão. O primeiro diz respeito à locação de postes em relação às vias, que segundo 

as normas da Neoenergia Brasília devem estar a uma distância horizontal mínima de 

0,2m entre o meio-fio e a face do poste. Também devem-se respeitar as 

recomendações previstas na Lei de Acessibilidade (Lei nº 258, de 05 de maio de 1992 

e suas alterações). 

O segundo aspecto condiz com os cuidados a serem tomados durante a 

execução de obras. Caso seja necessário qualquer tipo de escavação em 

profundidade superior a 0,5 m, deve-se considerar como afastamento horizontal de 

segurança a distância de 2 metros, garantindo assim a estabilidade dos postes.  Além 

disso, é necessária atenção especial a todas as normas de segurança para execução 

de obras próximas às redes elétricas com o intuito de preservar a integridade física do 

trabalhador e do sistema elétrico do local. 

Quanto aos cabos e equipamentos energizados em rede aérea, deve-se 

manter distância de segurança entre as redes elétricas e as edificações urbanas. 



  

 

 

Segundo as normas da Neoenergia Brasília, as distâncias de segurança são de 

acordo com a tensão da rede elétrica presente no local. Para redes em média tensão, 

o afastamento mínimo horizontal é de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre 

qualquer elemento energizado e a parede da edificação. 

Já para redes de baixa tensão, a distância mínima é de  

1 m. Para os casos de construções de marquises, sacadas, cumeeiras e projetos em 

áreas rurais, recomenda-se a consulta às Normas Técnicas no site da Neoenergia 

Brasília. 

No caso dos trechos de redes subterrâneas, não se deve impedir o acesso de 

funcionários da Neoenergia Brasília às caixas existentes em campo. Também deve-

se evitar o revolvimento ou perfuração do solo na linha que une duas caixas 

subterrâneas adjacentes, evitando assim a exposição de dutos e cabos. No caso de 

necessidade de alteração de nível do terreno, deve ser ajustado o nivelamento da 

tampa da caixa subterrânea de modo que o acesso a caixa não seja dificultado.  

A profundidade de instalação dos dutos subterrâneos varia de acordo com 

características do solo, topografia e interferências locais. Ressalta-se a existência 

distribuída de ramais de ligação de consumidores que se alinham, em baixa 

profundidade, entre os postes de distribuição e os pontaletes de entrega aos clientes. 

Em caso de necessidade de remanejamento, o projeto detalhado para a 

Superintendência de Engenharia de modo a possibilitar elaboração de orçamento, o 

qual considerará a retirada das interferências e o atendimento de novas cargas. 

Os cabos responsáveis pela iluminação pública ornamental são diretamente 

enterrados (sem dutos) e apresentam uma profundidade média de 50 cm. Deve-se 

evitar o revolvimento de solo nos alinhamentos entre postes de modo a preservar a 

integridade dos cabos e garantir estabilidade mecânica dos postes. 

Para as Linhas de Distribuição Aérea (LD) de 138 kV, 69 kV e/ou 34,5 kV nas 

proximidades da poligonal de regularização em tela. A Neoenergia Brasília adota, por 

meio da NTD 4.36 (baseada na NBR/5422), as faixas horizontais de segurança 

conforme quadro a seguir.  



  

 

 

Quadro 14 – Faixas Horizontais de Segurança. 

TENSÃO (KV) 
LARGURA 
(METROS) 

OBSERVAÇÃO 

34,5 8 4 metros para cada lado do eixo da LD 

69 12 6 metros para cada lado do eixo da LD 

138 16 8 metros para cada lado do eixo da LD 

Fonte: Neoenergia Brasília  

 

Quando existir obstáculos para a execução da LD, como rodovias, vias, 

parques, matas etc., o ângulo entre o eixo da LD e o obstáculo deve ser maior que 

15° e a distância do condutor ao solo deve ser no mínimo de 10 metros. 

Será necessária consulta formal à Neoenergia Brasília em caso de alterações 

previstas nas proximidades da LD ou suas estruturas. 

5.4. ATENDIMENTO PARA LIMPEZA URBANA  

Foi realizada consulta ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU no dia 03 de março 

de 2022, o qual emitiu os documentos Despacho_81732028 e Despacho_81746290, 

informando o descrito nos itens subsequentes: 

5.4.1. Cadastro 

Foi indagado em carta-consulta sobre Disponibilidade de atendimento a coleta 

de resíduos sólidos para uma produção diária estimada de 25,88t/dia. Em resposta, o 

SLU afirmou que por realizar a coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais 

nas proximidades, não haverá impacto significativo quanto à capacidade de realização 

dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados. 

5.4.2. Detalhes para atendimento da coleta de resíduos 

A coleta dos resíduos domiciliares não pode ultrapassar 120 litros por dia (por 

unidade habitacional). Fica estabelecido que os empreendimentos que produzirem 

resíduos acima desse valor, serão classificados como grandes geradores e deverão 



  

 

 

assumir a responsabilidade de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos por eles 

gerados. 

O gerador deverá providenciar por meios próprios os recipientes necessários 

para o acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as 

características dos resíduos e seus quantitativos. Quando o resíduo se enquadrar na 

Classe II A, poderá ser armazenado em contêineres e/ou tambores, e em tanques, 

desde que acondicionado em sacos plásticos. 

Os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro dos 

estabelecimentos geradores e retirados nos dias e horários estabelecidos para cada 

tipo de coleta. 

Outros tipos de coleta, como coleta de resíduos dos serviços de saúde, coleta 

de entulho (CONAMA n° 307/2002), coletas em grandes fontes geradoras etc., são de 

responsabilidade do gerador de resíduos (Lei dos Crimes Ambientais). 

Os tipos de cestos coletores (lixeira/contêiner/recipientes) de resíduos em 

calçadas e passeios públicos, devem estar em consonância com os padrões adotados 

no DF, que será responsável por promover e realizar a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos em seu conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do resíduo 

domiciliar urbano e do resíduo originário da varrição e limpeza corretiva de vias e 

logradouros públicos. 

Vale destacar que o sistema viário deverá ter dimensões adequadas de modo 

a favorecer coleta e transporte dos resíduos sólidos, não impedindo a manobra dos 

caminhões compactadores (15m³ a 21m³). 

5.5. CONCEPÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL 

Foi realizada consulta à NOVACAP no dia 03 de março de 2022, o qual emitiu 

o Ofício Nº 2391/2022 e demais documentos contém informações e procedimentos a 

serem atendidos. 

  



  

 

 

5.5.1. Cadastro 

Foi indagado em carta-consulta sobre interferências de redes de drenagem e 

pavimentação, existentes ou projetadas, com a área em questão e se há capacidade 

de atendimento imediato para interligação dos ramais do empreendimento à rede 

pública de drenagem pluvial. 

Em resposta, a NOVACAP afirmou que existe interferência de rede pública de 

águas pluviais projetadas na área. Informaram também que devido à grande 

quantidade de arquivos digitais dos projetos do Sistema públicos de águas pluviais da 

região, se torna inviável anexá-los ao sistema SEI. Sugeriram, então, que os 

interessados compareçam ao Arquivo Técnico NOVACAP (SEAU), munido de 

equipamento de armazenamento digital, para retirada dos arquivos. 

Ressalta-se que não existem projetos de drenagem pluvial implantados na área 

diretamente afetada pelo empreendimento (ADA), porém há Projeto Executivo de 

Drenagem da empresa Geológica, de setembro/2021, na NOVACAP. Este refere-se 

à drenagem do empreendimento do Polo Logístico e Centro Urbano Parque das 

Bençãos, com lançamento em pontos do córrego Vargem da Benção, conforme 

demonstrado na Figura 38. 

Figura 38 – Rede de drenagem projetada para o Polo Logístico. 

 

Fonte: CADMO, 2022 (Dados fornecidos pela Novacap) 



  

 

 

5.5.2. Detalhes da concepção de drenagem pluvial 

O projeto do sistema de drenagem pluvial compreenderá o dimensionamento 

dos dispositivos hidráulicos capazes de escoar e disciplinar as águas provenientes de 

deflúvios, tendo como intuito proteger a integridade das vias públicas, erário ambiental 

e as propriedades privadas lindeiras. 

Este projeto será concebido de forma a se adequar às condições físicas e 

hidrológicas da região, bem como às características urbanísticas previstas para o 

empreendimento. 

Ainda, visando o desenvolvimento de um Sistema de Drenagem em 

conformidade com as normas técnicas do Distrito Federal, o presente projeto será 

elaborado com base nos seguintes documentos: 

• Termo de Referência e Especificações para elaboração de projeto de 

sistema de drenagem pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019), 

tendo assim por finalidade disciplinar a execução dos projetos 

executivos de sistemas de drenagem pluviais, bem como a reavaliação 

de sistemas de drenagem pluviais já projetados e/ou implantados, no 

Distrito Federal, englobando todas as suas partes integrantes. 

• Resolução ADASA nº 9 de 08/04/2011 a qual estabelece os 

procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga de 

lançamento de águas pluviais em corpos hídricos de domínio do Distrito 

Federal e naqueles delegados pela União e Estados. 

5.6. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN) 

Foi realizada consulta ao DETRAN sobre Interferências com o sistema viário 

existente e projetado na região. Em resposta, foi informado que não compete ao 

DETRAN a análise de projetos de urbanismo e de infraestrutura, no tocante ao sistema 

viário e foi sugerido que se encaminhe o requerimento para a Central de Aprovação 

de Projetos - CAP, que possui competência para apresentar a resposta adequada. 
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