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1 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SETOR HABITACIONAL JÓQUEI 
CLUBE 

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 
Greenville, objeto do presente estudo ambiental, localizado em área desmembrada da Fazenda 
Santa Bárbara, DF-140, região Sul/Sudeste do Distrito Federal, RA-Jardim Botânico.   

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 e também da obtenção 
de informações secundárias disponíveis em publicações técnico-científicas. 

O EIA apoiou-se, ainda, no Termo de Referência -TR (Doc. SEI 59538158) aprovado pelo Instituto 
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM –DF).  

Portanto, o presente Estudo de Impacto Ambiental do Parcelamento de solo urbano Greenville, 
está organizado da seguinte forma: 

• Volume I – Apresentação e Descrição do Empreendimento; 

• Volume II – Diagnóstico Ambiental; 
o Volume II, Tomo 1 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico; 
o Volume II, Tomo 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico; 
o Volume II, Tomo 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; 

• Volume III – Prognóstico Ambiental; 

• Apêndice I – Acervo de Mapas; 

• Apêndice II – Dados de Levantamento de Campo; 

• Anexo I – Acervo Técnico e Institucional. 
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2 CONTEXTO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Número do processo 00391-00001330/2021-62 

Razão Social 
LUNER 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

- SPE LTDA 

Endereço 
Q. Comercio Local SHIS QI 11 Bloco R, Salas 

201 a 210 parte 8 espaço 11, CEP 71.625-670, 
Lago Sul/DF 

Telefone (61) 3223-3444/ (61) 3322-2294 

Endereço eletrônico construtoraluner@luner.com.br 

CNPJ 23.170.183/0001-99 

Representante legal Érick Marcel e Silva Viana 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL 

Nome/Razão Social PROGEPLAN Engenharia Ambiental LTDA 

Endereço 
Setor Bancário Norte, Quadra 02, Ed. Via 

Capital, Bloco F, Sala 1513, Asa Norte, 
Brasília-DF, CEP: 70.040-911 

Telefone (61) 3963.9195 

Endereço eletrônico erick.marcel@progeplan.com.br 

CNPJ 11.632.337/0001-38 

Responsável Técnico 
Érick Marcel e Silva Viana 

Eng. Ambiental, CREA-DF 14.884/D 
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2.3 EQUIPE TÉCNICA DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

Nome Formação Área de atuação 
Nº no conselho / registro 

profissional 

Érick Marcel e Silva Viana Engenheiro Ambiental Direção e Responsabilidade Técnica CREA 14.884/D-DF 

Pedro Franarin Alves 
Eng. Ambiental, Msc. em Gestão e 

Planejamento Ambiental 
Direção e Responsabilidade Técnica CREA 12.927/D-DF 

Abel Eustáquio Rocha Soares Biólogo, Dr. em Botânica Superintendente CRBio 98.509/04-D 

Rafael Monteiro Virgílio de 
Carvalho 

Biólogo Gerente Técnico CRBio 57.794/04-D 

Ciro Costa Vieira Geólogo  Meio Físico  CREA 23537/D-DF 

André Luís Marinho da Costa 
Valentim 

Engenheiro Florestal Meio Biótico - Flora CREA 31169/D-DF 

Bruno Alessandro Augusto Peña 
Corrêa 

Biólogo Meio Biótico - Herpetofauna CRBio 117933/04-D 

Luísa de Souza Aguiar Machado Bióloga Fauna - Mastofauna CRBio 23635/04-D 

João Paulo Baldoni Klier Péres Biólogo Fauna - Ornitofauna CRBio 80616/04-D 

Yan Felipe Figueira Soares Biólogo, Msc. em Ecologia Fauna – Ictiofauna CRBio 117310/04-D 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /Apresentada (88433228)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 10



  

 

 

Página 9 
007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

Nome Formação Área de atuação 
Nº no conselho / registro 

profissional 

Mateus Fernandes Biólogo  Entomofauna Terrestre CRBio 128007/04-D 

Rhuâna Thayná B. Nascimento Bióloga, Doutoranda em Recursos Hídricos  Limnologia CRBio 070710/4-D 

Nanah Sanches Vieira Socióloga Socioeconomia CTF 6.292.672 

Wellington Mesquita de Carvalho Engenheiro Ambiental Geoprocessamento CREA 15310/D-DF 
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2.4 ASPECTOS LEGAIS 

2.4.1 Legislação Federal 

2.4.1.1 Uso e Ocupação do Solo 

• Lei n º6.766, de 19 de dezembro de 1979 

A lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, combinada com a lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 
1999, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano destaca, sem seu artigo 2º que o 
parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. No 
caso do empreendimento será realizado eminentemente o parcelamento. 

• 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). Modificando o percentual de áreas públicas 
a seres consideradas no parcelamento urbano. 

• Lei n º10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade 

Dentre os dispositivos legais que regem o parcelamento do solo no âmbito Federal, destaca-se a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que 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. 

A Lei Federal nº 10.257/2001 regulamenta os artigos. 182 e 183 da Constituição Federal e 
estabelece diretrizes gerais da Política Urbana. 

Anterior a Lei nº 10.257/2001, é importante destacar a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
que dispõe sobre o parcelamento do solo e dá outras providências. 

2.4.1.2 Proteção dos recursos naturais 

A legislação ambiental brasileira é relativamente recente, principalmente as relacionadas com 
proteção e manejo de recursos naturais do meio biótico. 

No âmbito federal, o Código Florestal foi instituído pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
modificado pela Lei nº 7.511, de 7 de julho de 1986 e, posteriormente, pela Lei nº 7.803 de 18 
de julho de 1989. Recentemente o CONAMA, por meio das Resoluções 302 e 303/2002 
regulamentou o código florestal. Que foi atualizado pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

E dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 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 nºs 
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. 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Por 
meio dela criou-se o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SINAMA), no qual o órgão consultivo 
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e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Um dos principais objetivos 
da Política Nacional do Meio Ambiente é compatibilizar o desenvolvimento econômico social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Para executar a 
Política foram criados instrumentos, entre eles a avaliação de impactos ambientais, o 
licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

O CONAMA, órgão misto composto por representantes dos Governos e da sociedade civil, 
estabelece normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras por meio de Resoluções. Entre elas destacamos: Resolução nº 001, de 23 de janeiro 
de 1986, que estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes 
gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos 
da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Define quais as atividades que devem ter licenciamento ambiental; Resolução nº 10, de 14 de 
dezembro de 1988, que define as Áreas de Proteção Ambiental (APAs); Resolução nº 13, de 6 de 
dezembro de 1990, que define faixa de proteção de 10 km no entorno das unidades de 
conservação e exige que qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser 
obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente; 

Resolução Conama nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabelece as regras e etapas para 
o licenciamento ambiental e quais as atividades potencialmente poluidoras sujeitas ao 
licenciamento. 

Com o crescimento das pressões ao meio ambiente a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a 
conhecida Lei de Crimes Ambientais, foi instituída. Por meio dela, o que era antes infração 
ambiental tornou-se crime com previsão de sanções e penas para quem descumpri-la. A Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC) com objetivos de estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação. 

Pela Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente e 
suplementar a União no que diz respeito a legislar sobre o meio ambiente. 

As Leis Federais têm que ser adotadas pelos Estados e pelo Distrito Federal, no entanto, esses 
podem criar suas próprias Leis sempre com caráter mais restritivo que a Lei Federal. 

• Decreto n.º de 10, de janeiro de 2002, APA do Planalto Central 

A APA do Planalto Central foi criada por Decreto, em 10 de janeiro de 2002, com o objetivo de 
proteger mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantir o 
uso racional dos recursos naturais e proteger o patrimônio ambiental e cultural da região. 

• Parques e Unidades de Conservação próximas ao empreendimento 

Em um raio de 20 quilômetros do empreendimento indicam-se um conjunto de áreas protegidas 
que devem ser citadas. Cabe salientar que, segundo o SNUC, Parques Ecológicos não são 
enquadrados em nenhuma categoria de Unidade de Conservação, mas serão citadas já que são 
áreas protegidas de uso múltiplo, conforme especifica a Lei Distrital nº 265 de 14/12/99. A seguir 
estão relacionadas as áreas protegidas de interesse para este estudo. 
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- APA do Rio São Bartolomeu – Criada pelo Decreto Federal n º88.940 de 7 de novembro de 1983. 
Lei Federal nº 9.262, de 12 de janeiro de 1996 passa a administração da APA para o Distrito 
Federal. Lei Distrital nº 1.149, de 11 de julho de 1996, institui oficialmente o rezoneamento da 
APA. 

- APA do Planalto Central – Criada pelo Decreto Presidencial s/n de 10 de janeiro de 2002. 

2.4.1.3 Licenciamento ambiental e Avaliação de Impactos Ambientais 

A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) dispõe sobre a obrigatoriedade de 
avaliação de impactos ambientais, licenciamento e revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras. 

Ao regulamentar a Lei nº 6.938/81, o Decreto Federal nº 99.274, de 6 de junho de 1990, que 
substituiu Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, vinculou a avaliação de impacto ambiental 
aos sistemas de licenciamento, outorgando ao Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, 
competência para fixar os critérios básicos para o licenciamento das atividades potencialmente 
poluidoras. 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, na esfera de sua competência, baixou a 
Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, estabelecendo critérios básicos e diretrizes gerais 
para o uso e implementação da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da 
Política Nacional de Meio Ambiente. 

A Resolução CONAMA nº 237/97 teve também como objetivo a revisão dos procedimentos e 
critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 
licenciamento como instrumento de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável, 
a melhoria contínua e a regulamentação de aspectos do licenciamento ainda não definidos pela 
legislação. Estabelece critérios para o exercício da competência para o licenciamento; visa a 
integração dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SINAMA na 
execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas 
competências; e prevê a utilização das mais variadas formas de estudos ambientais, como 
instrumento de avaliação de impacto para subsidiar o licenciamento. 

2.4.1.4 Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

• Resolução CONAMA nº 04, de 18 de setembro de 1985 

Dispõe sobre definições e conceitos sobre Reservas Ecológicas. Alterada pela Resolução nº 10, 
de 1993. Revogada pela Resolução nº 303, de 2002. São consideradas Reservas Ecológicas as 
formações florísticas e as áreas de florestas de preservação permanente, mencionadas no Art. 
18 da Lei n° 6.938/81, bem como as estabelecidas pelo Poder Público de acordo com o que 
preceitua o Art.1° do Decreto n° 89.336/84. 

• Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988 

Dispõe sobre a regulamentação das Áreas de Proteção Ambiental-APAs, e foi revogada pela 
Resolução nº 428, de 2010. 

• Resolução CONAMA nº 13, de 6 de dezembro de 1990 
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A Resolução Conama nº 13 estabelece normas referentes ao entorno das Unidades de 
Conservação visando à proteção dos ecossistemas ali existentes. 

Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer 
atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental 
competente e o licenciamento só será concedido mediante autorização do órgão responsável 
pela administração da Unidade de Conservação. 

• Resolução CONAMA nº 002, de 18 de abril de 1996 

A Resolução Conama nº 002, define parâmetros para a compensação ambiental e estabelece que 
o valor dos 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 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

A 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. 

• 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 

A Lei nº 9.985, que 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. 

Aplicável à área de estudo, verifica-se que o empreendimento se encontra na área de influência 
da APA do Planalto Central (administrados pelo Ibama, por serem Unidades de Conservação 
Federal); 

No caso de Área de Proteção Ambiental, área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva 
Particular do Patrimônio Natural do poder público, os recursos da compensação somente 
poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades: elaboração do plano de manejo, ou 
atividade de proteção da unidade, realização de pesquisas necessárias ao manejo da unidade, 
sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes, implantação de programa de 
educação ambiental e financiamento de estudo de viabilidade econômica para o uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade afetada. 

• Decreto Presidencial, de 10 de janeiro de 2002 (APA do Planalto Central) 
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Ato Legal que Cria a Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central, no Distrito Federal e 
no Estado de Goiás, e dá outras providências, com a finalidade de proteger os mananciais, regular 
o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos 
naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região.  

• Resolução Conama nº 307, de 5 de julho de 2002 

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

• Parques e Unidades de Conservação próximas ao empreendimento 

Em um raio de 10 quilômetros do empreendimento indicam-se um conjunto de áreas protegidas 
que devem ser citadas. Cabe salientar que, segundo o SNUC, Parques Ecológicos não são 
enquadrados em nenhuma categoria de Unidade de Conservação, mas serão citadas já que são 
áreas protegidas de uso múltiplo, conforme especifica a Lei Distrital nº 265 de 14/12/99. A seguir 
estão relacionadas as áreas protegidas de interesse para este estudo. 

a) Unidades de Conservação Federais 

- APA do Rio São Bartolomeu – Criada pelo Decreto Federal n º88.940 de 7 de novembro de 1983. 
Lei Federal nº 9.262, de 12 de janeiro de 1996 passa a administração da APA para o Distrito 
Federal. Lei Distrital nº 1.149, de 11 de julho de 1996, institui oficialmente o rezoneamento da 
APA. 

- APA do Planalto Central – Criada pelo Decreto Presidencial s/n de 10 de janeiro de 2002. 

- APA Gama Cabeça-de-Veado – Criada pelo Decreto nº 9.417, de 21 de abril de 1986. 

b) Parques 

- Parque Ecológico do Tororó – Criado pelo Decreto nº 25.927 de 14 de junho de 2005. 

- Parque Distrital do Salto do Tororó – Criado pelo Decreto nº 36.472, de 30 de abril de 2015. 

• Lei n º 12.651, de 25 de maio de 2012 - Código Florestal 

O 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. 

O atual código florestal dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera as Leis nos 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 nos 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. 

2.4.1.5 Dispositivos Ambientais 

Lei nº 41, de 13, de setembro de 1989 

Dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, regulamentada pelo Decreto nº 12.960, de 
28 de dezembro de 1990, onde o Art. 11 da Lei regula o processo de licenciamento de 
parcelamento do solo. 
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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 de que trata o art. 15 da Lei n° 41, de 13 
de setembro de 1989. 

O Decreto Regulamentador da Lei da Política Ambiental do DF é o Decreto nº 12.960 de 28 de 
dezembro de 1990, e o Decreto nº 15.869 de 26 de agosto de 1994, que altera o parágrafo único 
do art. 56 e o art. 57 do Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990, e dá outras providências: 
Licenciamento para parcelamentos Urbanos. 

2.4.2 Legislação Distrital 

2.4.2.1 Uso e Ocupação do Solo 

Dentre os dispositivos legais que regem o parcelamento do solo no Distrito Federal destacam-se 
a Lei Federal nº 6.766, de 19 de novembro de 1979, citada anteriormente em conjunto com a Lei 
Complementar nº 17, de 28 de janeiro de 1997. Esta última, aprova o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/97, e, além de definir as estratégias de 
ordenamento territorial e as diretrizes setoriais relacionadas aos transportes e à malha viária, ao 
saneamento básico e ambiental, aos assentamentos humanos e à habitação e ao 
desenvolvimento econômico; institui o Macrozoneamento do Distrito Federal. 

Atualmente o PDOT/2009 pela Lei Complementar nº 854 de 15 der outubro de 2012. E está em 
vigor desde 2012, alterações da versão anterior de 2009, em atendimento ao Ministério Público 
do DF (MPDFT). 

O Plano Diretor - PDOT é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no seu plano diretor, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas. 

• Lei Orgânica do DF 

A Lei Orgânica do DF e texto atualizado com as alterações adotadas pelas Emendas à Lei Orgânica 
de nº 1 a 60 e as decisões em ação direta de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios até 4 de agosto de 
2010. 
A LODF, 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 
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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. 

O Decreto nº 17.260, de 19 de abril de 1996, regulamenta a Lei nº 992, estabelecendo condições 
para o início do processo de aprovação do parcelamento urbano e estabelece o conteúdo do 
estudo preliminar do parcelamento que deverá ser submetido à análise. 

• 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. 

Além destes dispositivos legais, o conjunto de normas técnicas editadas pelo IPDF, regula os 
projetos de parcelamento urbano no DF. 

• 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 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. 

• Decreto nº 20.881, de 13 de dezembro de 1999 

Dispõe sobre a aprovação do Setor Habitacional Jardim Botânico, Região Administrativa de São 
Sebastião, RA XIV, e dá outras providências, e considera que o projeto de Parcelamento do Setor 
Habitacional Jardim Botânico atendeu ao prescrito na Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela Lei 
nº 9.785/99, no que se refere as áreas destinadas a sistema de circulação, à implantação de 
equipamento urbano e comunitário e à espaços livres de uso público 

• Lei Complementar nº 710, de 06 de setembro de 2005 

Dispõe sobre os Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas e dá 
outras providências. 

• 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. 
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• Portaria Conjunta nº 4, de 23 de julho de 2015. 

Expedi alvarás de funcionamento de atividades econômicas e “Cartas de Habitese” nas 
Administrações Regionais do Lago Sul – RA – XVI, de Santa Maria – RA–XIII, de São Sebastião – 
RA – XIV e Jardim Botânico – RA – RAXXVII, serão utilizados como referência os setores 
habitacionais e áreas de ofertas habitacionais de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial – PDOT, aprovado pela Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009. 

2.4.2.2 Licenciamento ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental 

O DF possui em sua Lei Orgânica, promulgada em 1993, que trata do Meio Ambiente. 

Portanto, o DF possui um conjunto de leis, decretos, portarias que formatam as políticas públicas 
ambientais. A principal delas é a Lei nº 041/98, que define a política ambiental para o DF. 

Em face das normas constitucionais e nos estritos limites da sua competência, o Governador do 
Distrito Federal sancionou, em 13 de setembro de 1989, a Lei nº 041, “que dispõe sobre a Política 
Ambiental do Distrito Federal e dá outras providências”. 

Esta Lei, bem como o Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990, que a regulamenta, 
respeitadas as demais normas constantes na legislação federal vigente, procura disciplinar a 
questão ambiental no Distrito Federal, estabelecendo princípios, objetivos e normas básicas para 
proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população. 

Especificamente do Distrito Federal, a Lei Orgânica, em seu art. 289, parágrafo 1º determina: 

“Os projetos de parcelamento do solo no Distrito Federal terão sua aprovação condicionada 
à apresentação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, para fins de 
licenciamento.” 

A Lei nº 1399, de 10 de março de 1997, altera o art. 15 da Lei n° 41 e dispõem sobre a 
obrigatoriedade da realização de estudos prévio de impacto ambiental para construção, 
instalação reforma, recuperação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades 
potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente. 

Assim como na Legislação Federal, no âmbito distrital, o empreendimento se enquadra entre 
aqueles para os quais é exigido, para efeito de aprovação, o estudo de impacto ambiental e o 
correspondente relatório de impacto ambiental (RIMA). 

2.4.2.3 Proteção dos Recursos Naturais 

Decreto n° 12.055, de 14 de dezembro de 1989 

Cria a APA do Lago Paranoá. 

• 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. 
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O Decreto nº 14.783/1993 prevê em seu artigo, a erradicação, o transplantio e a poda de espécies 
arbóreo-arbustivas 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. 

Em adição ao todo esforço de conservação de áreas significativas de Cerrado bem como 
remanescentes encravados no interior da malha urbana, o DF declarou imune ao corte, em área 
urbana, um conjunto de espécies típicas do bioma Cerrado, por meio do Decreto Distrital nº 
14.783/93. O objetivo é de minimizar os impactos causados pela expansão urbana e 
principalmente proteger espécies nativas do Cerrado. 

Além dessas legislações que visam proteger o meio ambiente, especialmente a vegetação e a 
flora do Cerrado, existe também a Lei Complementar nº 017, 28/1/97, que estabeleceu o 
macrozoneamento do Distrito Federal por meio do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal – PDOT/97. 

• Lei nº 41, de 13, de setembro de 1989 

Dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, regulamentada pelo Decreto nº 12.960, de 
28 de dezembro de 1990, regula o processo de licenciamento de parcelamento do solo. 

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 de que trata o art. 15 da Lei n° 41, de 13 
de setembro de 1989. 

O Decreto Regulamentador da Lei da Política Ambiental do DF é o Decreto nº 12.960 de 28 de 
dezembro de 1990, e o Decreto nº 15.869 de 26 de agosto de 1994, que altera o parágrafo único 
do art. 56 e o art. 57 do Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990, e dá outras providências: 
Licenciamento para parcelamentos Urbanos. 

• Lei Orgânica do DF 

A Lei Orgânica do Distrito Federal, no Capítulo XI do Título VI, que dispõe sobre meio ambiente 
estabelece, em seu art. 279, que o Poder Público deverá zelar pela conservação, proteção e 
recuperação do meio ambiente, além de cumprir as seguintes obrigações,  

• Lei Complementar nº 265, de 14 de dezembro de 1999 

A criação de parques ecológicos tem sido realizada, ao longo dos anos, por iniciativa tanto do 
Poder Executivo, quanto do Legislativo local, sob as mais diversas designações (ecológico, 
vivencial, recreativo) e sem critérios definidos, tendo em vista a falta de legislação que os 
regulamente e estabeleça as diretrizes dessa categoria de unidade de conservação no contexto 
do Distrito Federal. Para orientar a criação e implantação de parques, foi publicada no dia 14 de 
dezembro de 1999, na Câmara Legislativa, a Lei Complementar n° 265. 

Esse dispositivo legal em seu art. 3º classifica os Parques do Distrito Federal em Parques 
Ecológicos e Parques de Uso Múltiplo e constituem unidades de uso sustentável, instituídos pelo 
Poder Público, com objetivos e limites definidos. 
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Os Parques Ecológicos devem possuir áreas de preservação permanente, nascentes, olhos 
d'água, veredas, matas ciliares, campos de murunduns ou manchas representativas de qualquer 
fitofisionomia do cerrado que abranjam, no mínimo, trinta por cento da área total da unidade. 

A Lei Complementar define, em seus artigos 5º e 7º, os objetivos dos Parques Ecológicos e de 
Uso Múltiplo: 

- Parques Ecológicos: conservar amostras dos ecossistemas naturais; proteger paisagens naturais 
de beleza cênica notável, bem como atributos excepcionais de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica e histórica; proteger e recuperar recursos hídricos, edáficos e 
genéticos; promover a recuperação de áreas degradadas e a sua revegetação com espécies 
nativas; incentivar atividades de pesquisa, estudos e monitoramento ambiental; estimular o 
desenvolvimento da educação ambiental e das atividades de recreação e lazer em contato 
harmônico com a natureza. 

- Parques de Uso Múltiplo: conservar áreas verdes, nativas, exóticas ou restauradas, de grande 
beleza cênica; promover a recuperação de áreas degradadas e a sua revegetação, com espécies 
nativas ou exóticas; estimular o desenvolvimento da educação ambiental e das atividades de 
recreação e lazer em contato harmônico com a natureza. 

Os Parques de Uso Múltiplo devem situar-se dentro de centros urbanos, ou contíguos a estes, 
em áreas de fácil acesso à população, predominantemente cobertas por vegetação, nativa ou 
exótica. As áreas selecionadas para criação e implantação de Parques de Uso Múltiplo devem 
possuir infraestrutura para o desenvolvimento de atividades recreativas, culturais, esportivas, 
educacionais e artísticas. 

Nos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, é vedada qualquer atividade ou empreendimento, 
público ou privado, que comprometa as características naturais da área, ou que coloque em risco 
a integridade dos ecossistemas e da biota local, e as áreas degradadas situadas no interior dos 
mesmos serão objetos de recuperação. 

• 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. 

Em seu art. 1º prevê que a avaliação de impacto ambiental de empreendimentos, atividades e 
projetos no Distrito Federal, prevista no art. 289, § 6º da Lei Orgânica do DF, far-se-á mediante a 
exigência pelo poder público dos seguintes instrumentos: 

I. estudo prévio de impacto ambiental – EPIA; 

II. relatório de impacto de vizinhança – RIVI; 

III. relatório de impacto ambiental prévio – RIAP. 

• Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001 

A Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001 (publicada no DODF nº 116 em 19/6/2001), institui a 
Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos 
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Hídricos do Distrito Federal e dá outras providências. - Revoga a Lei nº 512, de 28 de julho de 
1993. 

• Lei nº 3.031, de 18 de julho de 2002 

Institui a Política Florestal do Distrito Federal. São objetivos da Política Florestal do Distrito 
Federal. 

• Decreto nº 23.156, de 9 de agosto de 2002 

Cria o Conselho Gestor, o Grupo Coordenador de Manejo, o Grupo de Planejamento e Articulação 
Institucional para Projetos Sustentáveis e o Grupo de Educação Ambiental da Área de Proteção 
Ambiental do Lago Paranoá, regulamentando o disposto no Decreto nº 12.055, de 14 de 
dezembro de 1989, e dá outras providências. 

• Decreto nº 24.149, de 15 de outubro de 2003 

Define as poligonais do Parque Nacional de Brasília, criado pelo Decreto Federal nº 241, de 29 de 
novembro de 1961, aumentando os limites dessa Unidade de Conservação. 

• Decreto nº 24.499, de 30 de março de 2004 

Dispõe sobre o uso e ocupação do Lago Paranoá, de sua Área de Preservação Permanente e 
Entorno. 

• Lei nº 5.344, de 19 de maio de 2014 

Dispõe sobre o Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 
da Bacia do Rio São Bartolomeu. 

2.4.2.4 Aspectos do Patrimônio Histórico 

Brasília pertence à exclusiva lista de Bens Patrimônio da Humanidade, por exigência da Unesco, 
uma série de medidas preventivas que viessem a garantir a proteção da Cidade até a 
homologação da Lei de Preservação definitiva, que vinha sendo preparada. Neste sentido, foi 
regulamentada a Lei nº 3.751 - Lei Santiago Dantas, através do Decreto Distrital nº 10.829, de 14 
de outubro de 1987, que define o perímetro de delimitação exata do Plano Piloto de Brasília, e 
inclui como objeto de preservação a proposta de “Brasília Revisitada” de Lúcio Costa e, 
posteriormente, o tombamento federal, fundamentado no Decreto-Lei Federal nº 25, de 30 de 
novembro de 1987, e regulamentado, no que se refere a Brasília, por meio da Portaria nº 314 do 
Iphan, de 8 de outubro de 1992. 

No âmbito da proteção nacional, Brasília foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - Iphan, através da Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992 – Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC. 

A intenção da legislação citada é manter as qualidades arquitetônicas, urbanísticas e ambientais 
da Cidade, que não podem ser postas em causa de modo a assegurar as características essenciais 
das quatro escalas distintas, em que se traduz a concepção urbana da Cidade: a monumental, e 
residencial, a gregária e a bucólica. 
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Está, também, inserido na Área de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (Portaria nº 
314 do Iphan) que foi tombada pela Unesco, sendo considerada Patrimônio Cultural da 
Humanidade. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Nome do empreendimento Parcelamento de Solo Urbano GreenVille 

Área total da gleba 170,04 hectares 

População estimada 9.328 habitantes 

Número de unidades 
projetadas 

1.525 unidades na tipologia de casas assobradadas em 
condomínio horizontal (uso Residencial Exclusivo em 

condomínio urbanístico) e 

1.301 unidades em tipologia multifamiliar (apartamentos 
em 78 lotes de uso misto, ou seja, com possibilidade de 

atividades econômicas no nível térreo). 

Densidade máxima de 
unidades permitida 

3.848 unidades 

 

 

Figura 3.1: Área do parcelamento localizado as margens da DF-140. 
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3.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EMPREENDIMENTO 

Trata-se de um parcelamento de solo predominantemente residencial, localizado em Zona 
Urbana do Distrito Federal, na Região Administrativa de Jardim Botânico – RA XVII, a cerca de 25 
km da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília. A figura abaixo mostra a localização da área objeto 
do empreendimento na RA XXVII. 

 

Figura 3.2: Localização e acessos ao empreendimento. 
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Figura 3.3: Localização do parcelamento. 

3.2 CONCEPÇÃO DO PROJETO 

O empreendimento está localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico/DF, região com 
predominância de lotes de uso residencial unifamiliar e de condomínios em fase de regularização. 

O empreendimento tem como limite principal a DF 140, com parâmetros urbanísticos definidos 
pela DIUR 07/2018 e DIUPE n.º 53/2021 - SEDUH/SEGEST/COGEST/DIRUR. 

O projeto atende na integra a Diretriz Urbanística - DIUR 07/2018 e a DIUPE 53/2021, com 
destaque aos parâmetros urbanísticos, ao uso do solo e ao sistema de circulação. 

A proposta urbanística foi norteada 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, pelas Diretrizes Urbanísticas DIUR 07/2018, e pela DIUPE 53/2021. 

A poligonal do parcelamento possui cerca de 170,04 hectares onde serão instaladas 1.525 
unidades na tipologia de casas assobradadas em condomínio horizontal (uso Residencial 
Exclusivo em condomínio urbanístico) e 1.301 unidades em tipologia multifamiliar (apartamentos 
em 78 lotes de uso misto, ou seja, com possibilidade de atividades econômicas no nível térreo). 
A população estimada é de cerca de 9.328 habitantes. 

O projeto foi criado a partir da análise dos parcelamentos da região do jardim Botânico e região 
e da tendência por uma tipologia residencial no Distrito Federal. O parcelamento está disposto 
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de forma a otimizar os custos com infraestrutura urbana e ampliar o caráter sustentável do 
empreendimento. 

O parcelamento tem como enfoque a forma de implantação do sistema viário, com a inserção de 
um sistema viário integrado e otimizado tanto no interior dos condomínios urbanísticos, como 
na parte exterior pelas vias de circulação que perpassam por todo o empreendimento. 

O sistema viário proposto visa a otimização das redes de infraestrutura urbana e a redução dos 
custos de terraplanagem através da implantação de vias paralelamente as curvas de nível 
topográficas. O Projeto também apresenta a Via Parque que tem função limitadora de acesso a 
Área de Preservação Permanente, bem como de circulação contemplativa na região. 

O projeto está inserido em uma zona de centralidade, conforme exposto pela DIUR 07/2018, com 
densidade demográfica de 200 hab./ha em uma área de 30 ha. 

Os lotes de uso comercial/misto estão localizados na entrada do parcelamento, as margens da 
DF-140, na porção oeste da gleba (Figura 3.4). Os lotes destinados ao clube, aos espaços livres 
de uso público – ELUP, aos equipamentos públicos comunitários urbanos – EPC e EPU, às áreas 
verdes remanescentes e áreas de preservação permanente – APP, estão espalhados em diversos 
pontos próximos aos limites sul e leste da gleba. Enquanto os lotes destinados ao uso residencial 
estão localizados na parte central-norte da gleba. 

O empreendimento em estudo terá área loteada de aproximadamente de 130,46 ha após sua 
total implantação, sendo destinado às unidades imobiliárias e áreas públicas. 
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Figura 3.4: Projeto de Urbanismo. 

3.3 RESTRIÇÕES AMBIENTAIS E CONDICIONANTES URBANÍSTICAS 

3.3.1 PDOT 

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (Lei 
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009), o empreendimento encontra-se situado quase 
que em sua totalidade na Zona Urbana de Expansão e Qualificação - ZUEQ. De acordo com o 
Artigo 74 do PDOT a ZUEQ possui a seguinte definição: 

“Art. 74. A Zona Urbana de Expansão e Qualificação é composta por áreas propensas à 
ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que possuem relação direta com 
áreas já implantadas, com densidades demográficas indicadas no Anexo III, Mapa 5, desta 
Lei Complementar, sendo também integrada por assentamentos informais que necessitam 
de intervenções visando a sua qualificação”. 

O PDOT traz os seguintes objetivos para a Zona Urbana de Expansão e Qualificação, que vem em 
consonância com as premissas do projeto em questão: 

“A Zona Urbana de Qualificação e Expansão objetiva o adequado aproveitamento do solo 
com vocação urbana. As diretrizes específicas de planejamento territorial para esta zona se 
traduzem em: estruturar e articular o tecido urbano de forma a integrar e conectar as 
localidades existentes; reforçar a aplicação de instrumentos de política urbana adequados 
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para qualificar e disciplinar a ocupação, e promover a regularização fundiária; reverter 
danos ambientais e recuperar áreas degradadas; respeitar a capacidade de suporte dos 
corpos hídricos receptores dos efluentes, planejar a infra-estrutura de saneamento 
ambiental.” 

Para a ZUEQ são definidas no PDOT/09 as seguintes diretrizes: 

Art. 75. Esta Zona deve ser planejada e ordenada para o desenvolvimento equilibrado das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, de acordo com as seguintes diretrizes: 

I – estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e conectar as localidades 
existentes; 

II – aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana adequado para qualificação, 
ocupação e regularização do solo;  

III – qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos ambientais e recuperação das 
áreas degradadas; 

IV – constituir áreas para atender às demandas habitacionais; 

V – (Inciso revogado pela Lei Complementar nº 854, de 2012.); 

VI – (Inciso revogado pela Lei Complementar nº 854, de 2012.); 

VII – planejar previamente a infraestrutura de saneamento ambiental para a ocupação, 
considerando-se a capacidade de suporte socioambiental da bacia hidrográfica de 
contribuição do lago Paranoá. 

No que diz respeito à densidade demográfica, de acordo com o PDOT/09 a gleba está inserida na 
zona de densidade Baixa, ou seja, é permitida a faixa de 15 até 50 habitantes / hectare. 
Entretanto, a DIUR 07/2018, que se aplica à Região Sul-Sudeste do Distrito Federal, prevê faixas 
de densidade diferenciadas dentro de sua área de abrangência. 
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"

 

Figura 3.5: AID perante o PDOT. 

3.3.2 Diretrizes Urbanísticas DIUR 07/2018 

Na região onde se localiza o empreendimento aplica-se a DIUR 07/2018 – Região Sul e Sudeste – 
DF 140, aprovada pela Portaria n° 105, de 14 de agosto de 2018. 

A gleba se insere nas seguintes zonas da DIUR 07/2018: Zona de Centralidade, Zona B, Zona C, 
Zona de Via de Circulação e DF-140 e Zona APP. Na Zona de APP não é permitida ocupação do 
solo, conforme legislação ambiental específica. 

3.3.3 Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE 53/2021 

Para o empreendimento em pauta, a SEDUH emitiu as Diretrizes Urbanísticas Específicas DIUPE 
53/2021 – SEDUH/SEGEST/COGEST/DIRUR, em 12 de novembro de 2021, com validade de 4 anos. 
A DIUPE 53/2021 detalha a DIUR 07/2018, ora equivalente ao Estudo Territorial Urbano da 
mesma área em questão. No caso de revisão da DIUR 07/2018, ficam os parâmetros de uso e 
ocupação do solo da DIUR válidos durante o prazo de validade da DIUPE 53/2021 para sua área 
objeto. 

A DIUPE 53/2021 define Diretrizes de Sistema Viário e Circulação, Diretrizes de Uso e Ocupação 
do Solo, Diretrizes de Áreas Públicas, Densidade Populacional e Aspectos Ambientais. 
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3.3.4 Zoneamento da APA do Planalto Central 

O empreendimento está totalmente inserido dentro da APA do Planalto Central. A APA do 
Planalto Central tem como limites principais ao norte, o rio do Sal e o rio Maranhão, a leste o rio 
Preto e a oeste o rio Descoberto, ambos coincidentes com o limite do Distrito Federal. Ao sul o 
limite da APA também coincide com o Distrito Federal. O Decreto de criação exclui a APA da Bacia 
do Rio São Bartolomeu, o PARNA de Brasília, a APA do Descoberto e parte das áreas da Flona de 
Brasília. 

A APA do Planalto Central foi criada por Decreto, em 10 de janeiro de 2002, com o objetivo de 
proteger mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantir o 
uso racional dos recursos naturais e proteger o patrimônio ambiental e cultural da região. Tendo 
em vista a localização da APA, que circunda a capital federal, existe um amplo sistema viário, que 
permite acesso a praticamente todas as áreas de sua poligonal. 

A APA do Planalto Central contempla diversos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos do 
DF e diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado, abrangendo as bacias hidrográficas do lago 
Paranoá, Maranhão, Samambaia, Descoberto, São Bartolomeu, Rio Preto e Alagado/Ponte Alta. 
Nela se encontram remanescentes importantes da área core do Cerrado no Brasil, incluindo, 
além dos aspectos da vegetação mais comuns de cerrado Stricto sensu, áreas significativas de 
matas secas, veredas, campos, fundamentais para a conservação do ecossistema em tela. 

Em relação ao zoneamento da APA do Planalto Central o empreendimento está inserido dentro 
da Zona de Uso Sustentável – ZUS (Figura 3.6). 

A Zona de Uso Sustentável – ZUS, são áreas com matrizes de ocupação do solo com 
predominância de produção rural, mas que contém importância especial para a conservação dos 
solos e da água. Seu objetivo é disciplinar o uso do solo, por meio de diretrizes de uso e de 
ocupação do solo, no que tange aos princípios do desenvolvimento sustentável. 

A “ZUS” consiste nas áreas onde predominam as atividades produtivas sobre matrizes de 
paisagens antropizadas.  
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Figura 3.6: AID perante o Zoneamento da APA do rio São Bartolomeu. 

3.3.5 Zoneamento Ecológico Econômico 

3.3.5.1 Zona e Subzona 

Para demonstrar a compatibilização dos estudos ambientais, urbanísticos e de infraestrutura do 
Empreendimento com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF, 
aprovado pela Câmara Legislativa, em 17/12/2018, apresenta-se, a seguir, a área do 
empreendimento em tela sobreposta aos mapas temáticos do ZEE-DF. 

As Zonas Ecológicas-Econômicas do DF, o Empreendimento está situado na Zona Ecológico-
Econômica de Diversificação Produtiva voltada aos Serviços Ecossistêmicos – ZEEDPSE. Dentre os 
objetivos da ZEEDPSE, destacam-se: 

a) A geração de emprego e renda de acordo com a vocação desta Zona; 

b) A manutenção e conservação do Cerrado, conforme legislação específica, priorizando as 
espécies nativas na sua recuperação e restauração; 

c) O monitoramento, o controle e a fiscalização com vistas ao combate ao parcelamento 
irregular do solo nesta Zona, especialmente em áreas de contribuição de reservatórios para 
abastecimento público, Áreas de Proteção de Mananciais - APM, unidades de conservação e 
corredores ecológicos; 
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d) A expansão e qualificação das infraestruturas do sistema de mobilidade com a criação de áreas 
e lotes institucionais; 

Assim sendo, é notório a compatibilidade do Empreendimento com os objetivos dessa Zona, 
conforme ilustrado a seguir: 

 

Figura 3.7: Empreendimento compatibilizado com a Zona Ecológica-Econômica de 
Diversificação Produtiva voltada aos Serviços Ecossistêmicos – ZEEDPSE. 

Com relação a Subzona, o Empreendimento está situado na Subzona de Diversificação Produtiva 
e de Serviços Ecossistêmicos 5 – SZSE 5 (Figura 3.8). Dentre os objetivos da SZSE 5, destacam-se: 

a) Incentivo à implantação de atividades N1, N2 e N3 visando assegurar a geração de emprego e 
renda compatíveis com a destinação desta Subzona; 

b) Observância na implantação de empreendimentos de padrões urbanos que favoreçam a 
resiliência do meio ambiente.  
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Figura 3.8: Poligonal do parcelamento e sua inserção na Subzona de Diversificação Produtiva e 
de Serviços Ecossistêmicos 5 – SZSE 5. 

3.3.5.2 Risco ecológico de contaminação de solos 

Com relação ao Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo (Tabela 3.1 e Figura 3.9), predomina 
na poligonal do parcelamento a classe de risco “Muito Baixo”, perfazendo cerca de 50,7% (86,52 
ha) da área total da gleba, seguida pela classe de risco “Alto” com 27,01%. A seguir, ilustra-se a 
compatibilização do empreendimento com o Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo. 

Tabela 3.1: Risco ecológico de contaminação do subsolo. 

Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo % Área (ha) 

Muito baixo 50,76 86,52 

Baixo  22,24 37,91 

Alto 27,01 46,03 

Total 100 170,46 
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Figura 3.9: Poligonal do parcelamento compatibilizada com o risco ecológico de contaminação 
do subsolo. 

3.3.5.3 Risco ecológico de perda de solos por erosão 

Quanto ao risco ecológico de perda de solos por erosão (Tabela 3.2 e Figura 3.10), predomina na 
poligonal do parcelamento a classe de risco “Muito Alto”, perfazendo cerca de 48,9% (83,39 ha) 
da área total da gleba. Em seguida temos a classe de risco “Muito Baixo” com 29,4% e “Baixo” 
com 21,6%. A seguir, ilustra-se a compatibilização do empreendimento com o risco ecológico de 
perda de solos por erosão. 

Tabela 3.2: Risco ecológico de perda de solos por erosão. 

Risco Ecológico de Perda de Solos por Erosão % Área (ha) 

Muito baixo 29,45 50,20 

Baixo  21,63 36,87 

Muito Alto 48,92 83,39 

Total 100 170,46 
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Figura 3.10: Poligonal do parcelamento compatibilizada com risco ecológico de perda de solo 
por erosão. 

Todavia é de suma importância ressaltar que os dados de risco de perda de solo por erosão 
elaborados pelo ZEE são genéricos e muitas vezes não representam a realidade observada no 
local, tendo em vista que a definição da classificação não foi feita e nem confirmada por meio de 
estudos e observações in loco. Os dados produzidos no diagnóstico do Meio Físico, onde foi 
elaborado um minucioso estudo com observações de campo referente ao potencial a erosão 
laminar e a susceptibilidade erosiva, apontam resultados diferentes dos dados do ZEE. 

No capítulo do EIA referente a suscetibilidade erosiva e ao potencial à erosão laminar, 95% da 
ADA do parcelamento foi classificada como de “Baixo Potencial” a erosão laminar e 86,9% 
classificada como “Pouco a Não Suscetível” a erosão laminar. 

Contudo, para evitar e inibir o desenvolvimento dos processos erosivos, o empreendimento será 
implantado por meio de projetos de urbanismo e de infraestrutura que garantem a execução das 
obras de forma planejada; a adoção de critérios técnicos e normativos de engenharia e de 
planejamento urbano são a premissa do empreendimento; o planejamento ambiental também 
é parte do conceito do empreendimento, que se traduz nos Programas Ambientais a serem 
implementados durantes as obras e durante a operação, a saber: Programa de Monitoramento 
e Recuperação de Processos Erosivos, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e 
Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal. 

Ademais, esclarecemos que não ocorreram ocupações em áreas com declividades superiores a 
30%. 
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3.3.5.4 Risco ecológico de perda de recarga de aquíferos 

Quanto a compatibilização da poligonal do parcelamento perante ao Risco Ecológico de Perda de 
Recarga de Aquíferos (Tabela 3.3 e Figura 3.11), predomina na poligonal a classe de risco “Muito 
Baixo”, perfazendo cerca de 50,7% (86,05 ha) da área total da gleba, seguida pela classe de risco 
“Médio” com 26,77 % e a classe de risco “Baixo” com 22,7%. A seguir, ilustra-se a 
compatibilização do empreendimento com o Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo. 

Tabela 3.3: Risco ecológico de contaminação do subsolo. 

Risco Ecológico de Perda de Recarga de Aquíferos % Área ha 

Muito baixo  50,48 86,05 

Baixo  22,75 38,77 

Médio 26,77 45,63 

Total 100 170,46 

 

Figura 3.11: Poligonal do parcelamento compatibilizada com o Risco Ecológico de perda de 
recarga de aquíferos. 

3.3.5.5 Risco ecológico de perda de cerrado nativo 

No que diz respeito ao risco ecológico de perda de cerrado nativo (Tabela 3.4 e Figura 3.12), 
predomina na poligonal do parcelamento a classe “Ausência de Cerrado Nativo” ocupando cerca 
de 79,4% (135,45 ha). Em seguida temos a classe de risco “Muito Alto” com 13% e “Médio” com 
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7,5%. A seguir, ilustra-se a compatibilização do empreendimento com o risco ecológico de perda 
de cerrado nativo. 

Tabela 3.4: Classes de Risco Ecológico de Perda de Cerrado Nativo. 

Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo % Área ha 

Médio 7,52 12,82 

Muito Alto 13,01 22,18 

Ausência de Cerrado Nativo  79,46 135,45 

Total 100 170,46 

 

Figura 3.12: Poligonal do parcelamento compatibilizada com o risco ecológico de perda cerrado 
nativo. 

3.3.6 Áreas protegidas 

Dentre as áreas legalmente protegidas que ocorrem dentro dos limites da poligonal do 
empreendimento destacam-se as Áreas de Proteção Permanente (APP’s) dos cursos d’água, as 
APP’s de nascente e as faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial.  

Os quantitativos de cada uma das classes supracitadas podem ser observados na e Tabela 3.6: 
Faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial ocorrentes dentro da poligonal do 
empreendimento e Figura 3.14. 
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3.3.6.1 Áreas de Proteção Permanente - APP 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas protegidas pela Lei 12.651/2012, cobertas 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Dentro da poligonal do parcelamento existem Áreas de Proteção Permanente (APP) de curso 
d’água (30 m), ocupando cerca de 9,65% (16,44 ha) da área total do parcelamento e também APP 
de nascente (50m), ocupando 0,46% da área, conforme apresentado na Tabela 3.5 e Figura 3.13. 

Tabela 3.5: APP’s ocorrentes dentro da poligonal do empreendimento. 

APP 
Porcentagem (%) 
em relação a área 

total da gleba  

Área (ha) de APP 
dentro da gleba 

Curso d'água (30m) 9,65% 16,44 ha 

Nascente (50m) 0,46% 0,79 ha 

Área Total da APP dentro do empreendimento 10,11 % 17,23 ha 

Área total do empreendimento (ha) 170,456 ha 

 

 
Figura 3.13: Localização das APPs dentro da poligonal do parcelamento. 
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3.3.6.2 Faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial 

Dentro da área do parcelamento foram identificados alguns canais naturais de escoamento 
superficial, conforme apresentado na Figura 3.14. Nos caminhamentos de campo executados na 
área verificou-se que tratavam-se de curso d’água intermitentes, ou seja, canais naturais para 
drenagem de uma bacia hidrográfica pelo qual a água escoa temporariamente (por exemplo, 
sazonalmente), em outros termos, o escoamento cessa e o leito fluvial fica seco durante a época 
da estiagem. 

A metodologia empregada na distinção de curso d’água intermitente e canal natural de 
escoamento superficial (sulco ou ravina), no âmbito do parcelamento, foi desenvolvida em 
consonância com o Decreto 30.315/09. A faixa de proteção adotada foi 15m. 

Tabela 3.6: Faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial ocorrentes dentro da 
poligonal do empreendimento. 

Faixa de Proteção (15m) 
Porcentagem (%) em relação a área 

total da gleba  
Área (ha) de APP dentro 

da gleba 

Canal natural de escoamento 
superficial 

2,53 4,31 

Área total do empreendimento 100 170,46 

 

Figura 3.14: APP’s e faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial. 
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3.3.6.3 Áreas úmidas 

O Gleissolo presente na AID do parcelamento (Figura 3.14), principalmente na porção 
leste/nordeste, também foi definido com uma área de preservação permanente, apesar de não 
existir essa previsão no Código Florestal (Lei 12.651/2012), além do enquadramento como áreas 
úmidas. Nas campanhas realizadas na AID observou-se a presença de água corrente em diversos 
pontos no Gleissolo, o que levou à adoção de uma faixa de proteção de 30 metros a partir dos 
limites deste solo. Esta é a mesma faixa de proteção utilizada em córregos, portanto acredita-se 
que ela é suficiente para a preservação destas áreas úmidas sensíveis à ocupação e tão 
importantes para a regulação dos aquíferos. No trabalho de campo realizado em dezembro de 
2021, identificou-se uma área alagada no limite nordeste da AID, delimitada em mapa, área está 
compreendida no Gelissolo. 

3.3.6.4 Unidades de Conservação 

Em relação a proximidade do parcelamento com Unidades de Conservação (UC), foram 
mapeadas todas as UCs presentes em um raio de 10km da poligonal do parcelamento (Figura 
3.15). Nesse sentido foram identificadas apenas três UCs, sendo elas: Estação Ecológica do Jardim 
Botânico (9,2km), Parque Ecológico do Tororó (8,2km) e Parque Salto do Tororó (2,8km), 
conforme apresentado na Figura 3.15. 
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Figura 3.15: Unidades de conservação presentes em um raio de 10km da área do parcelamento.  

3.3.6.5 Estação Ecológica do Jardim Botânico 

A Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília (EEJBB) foi criada com a finalidade de promover 
a conservação de espécies nativas do Bioma Cerrado. Está situada a cerca de 9,2km da poligonal 
do parcelamento Greenville. 

O Jardim Botânico de Brasília nasceu com 526 hectares, que foram ampliados para 4.518 hectares 
pelo decreto nº 10.994/1987. Em 1990, propôs-se a criação da Estação Ecológica na área anexada 
ao JBB em 1987. A EEJBB foi criada pelo Decreto nº 14.422/1992 e ampliada pelo Decreto nº 
17.277/1996. 

Atualmente, na área da Estação Ecológica estão representados os mais diversos tipos de 
vegetação, que abrigam grande diversidade de plantas e de animais, alguns deles ameaçados de 
extinção. A EEJBB também abriga mananciais que abastecem 25% de toda a região do Lago Sul e 
Jardim Botânico. Em função deste importante recurso, abriga unidades de tratamento de água 
da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). 

A EEJBB, juntamente com a Reserva Ecológica do IBGE e a Fazenda Água Limpa da Universidade 
de Brasília, integra a Zona de Vida Silvestre da Área de Proteção Ambiental Gama Cabeça de 
Veado e a Área Núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado, um mosaico de Unidades de 
Conservação que possibilita a proteção ambiental da região. 
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3.3.6.6 Parque Ecológico do Tororó 

O Parque Ecológico do Tororó está localizado a cerca de 8,2km da poligonal do parcelamento 
Greenville. Foi criado pelo Decreto nº 25.927, de 14 de junho de 2005. Está localizado na Região 
Administrativa de Santa Maria e possui área total de 322.7531 hectares. 

São Objetivos do Parque Ecológico do Tororó: I - conservar amostras dos ecossistemas naturais; 
II - proteger paisagens naturais de beleza cênica notável, bem como atributos excepcionais de 
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica e histórica; III - proteger e recuperar recursos 
hídricos, edáficos e genéticos; IV - promover a recuperação de áreas degradadas e a sua 
revegetação com espécies nativas; V - incentivar atividades de pesquisa, estudos e 
monitoramento ambiental e VI - estimular o desenvolvimento da educação ambiental e das 
atividades de recreação e lazer em contato harmônico com a natureza. 

No Parque Ecológico do Tororó é vedada qualquer atividade ou empreendimento, público ou 
privado, que comprometa as características naturais da área ou que coloque em risco a 
integridade dos ecossistemas e da biota local. 

3.3.6.7 Parque Salto do Tororó 

Parque Distrital Salto do Tororó está localizado a cerca de 2,8km da poligonal do parcelamento 
Greenville. Foi criado pelo Decreto nº 36.472, de 30 de abril de 2015. É uma unidade de 
conservação que surgiu devido a urbanização crescente e a pressão de ocupação das áreas na 
região o que levou a proposta de criação do parque no sentido de promover e conservar os 
recursos naturais da região, como forma de assegurar o Meio Ambiente equilibrado à população 
local e a preservação do Bioma Cerrado no Distrito Federal. 

O acesso principal pode ser feito pela DF-001, sentido Lago Sul - Paranoá, até o entroncamento 
com a DF-140, seguindo cerca de 6 km nesta rodovia, acessando a região da cachoeira por meio 
de uma estrada não pavimentada à margem direita da rodovia, até chegar a um estacionamento 
particular, cuja a referência é um indivíduo da espécie Caryocar brasiliensis, de onde é possível 
avistar a trilha para pedestres que vai até a cachoeira. 

O Parque Distrital Salto do Tororó tem por objetivos específicos o incentivo a pesquisa científica, 
a educação ambiental, a prática de esportes e o turismo ecológico; a regularização do o uso 
admissível no interior do Parque Distrital Salto do Tororó, de modo a compatibilizá-lo com os 
objetivos de conservação e preservação da natureza; a garantia a preservação e a proteção da 
fauna, da flora e da beleza cênica; o estabelecimento de parâmetros ambientais para a proteção 
dos recursos naturais na Zona de Amortecimento do Parque Distrital Salto do Tororó. 

3.3.7 Síntese das Condicionantes Ambientais 

Para a definição do projeto urbanístico e desenvolvimento da proposta de parcelamento do solo, 
foram considerados os seguintes aspectos normativos ambientais, bem como toda a legislação e 
zoneamento que incide sobre a região de inserção do parcelamento: 

a) Inserção da gleba na Zona de Uso Sustentável da APA do Planalto Central, onde a principal 
restrição diz respeito à impermeabilização máxima do solo de 50% da área total da gleba e 
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também, que as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural 
e artificial de aquíferos. 

b) Presença de Áreas de Preservação Permanente – APP nos limites leste e sul da gleba; 

c) Trechos de relevo com declividade alta (igual ou acima de 30%), nos quais a ocupação só é 
permitida se atendidas as exigências dos órgãos competentes (Lei 6.766/79); 

d) Presença de nascentes e suas respectivas APPs; 

e) Faixa de proteção dos canais naturais de escoamento superficial; 

f) Presença de Gleissolo (solo hidromórfico). 

A Figura 3.16 apresenta as restrições ambientais identificadas na poligonal do parcelamento e 
demonstra que a definição do urbanismo levou em consideração todas as restrições ambientais 
para a definição de sua proposta de ocupação urbanística, observando toda a legislação 
pertinente e o zoneamento da região. 

 

Figura 3.16: Restrições ambientais identificadas na gleba. 

3.4 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA URBANÍSTICA 

O parcelamento está organizado a partir dos acessos pela DF-140, junto aos quais foi proposta 
uma área de centralidade com usos mistos, contida entre os dois extremos de uma via Parque, 
que delimita a área a ser ocupada das áreas que apresentam restrições para a ocupação, como 
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APPs e áreas declividade. Ao longo da via Parque foram locados os lotes necessários para 
equipamentos de infraestrutura e/ou para Equipamentos Públicos Comunitários, de forma a 
facilitar o acesso. Outros EPCs de abrangência regional foram propostos diretamente frente à DF-
140, para aproveitar o sistema de transporte coletivo já existente e planejado pelo GDF nesse 
eixo rodoviário. 

Foram propostas áreas verdes públicas de diferentes tamanhos e formatos, para possibilitar 
diversidade de tipologias (praças centrais, praças locais, ELUPs, parques de vizinhança), com 
maior concentração junto à via Parque. 

Todas as APP foram excluídas da área parcelada, conforme dita a legislação vigente. Os trechos 
fora de APP nos quais o relevo apresenta declividade igual ou acima de 30% foram destinados a 
áreas verdes públicas. 

A figura abaixo apresenta esquematicamente a concepção urbanística com os usos do solo 
propostos. 

 

Figura 3.17: Projeto urbanístico do parcelamento. 
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Figura 3.18: Concepção do projeto urbanístico do parcelamento. 

 

Figura 3.19: Projeção do futuro parcelamento. 
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Figura 3.20: Projeção do futuro parcelamento e do sistema viários interno. 

3.4.1 Uso do Solo 

No projeto de concepção do parcelamento foram propostos os usos Residencial Multifamiliar em 
formato horizontal, Misto (comércio e prestação de serviços com uso residencial multifamiliar 
em formato vertical), Institucional público (Equipamentos públicos) e áreas verdes públicas. 

• Uso Residencial Exclusivo: o empreendimento apresenta 06 grandes lotes de condomínios 
urbanísticos, constituídos por unidades autônomas de uso residencial unifamiliar mais áreas 
de uso comum (vias internas, áreas verdes e de lazer coletivo). Nos Residenciais 1 a 4 as 
unidades autônomas unifamiliares têm em média a área de 300 m², enquanto que nos 
Residenciais 5 e 6 a média é de 360m²; em todas essas quadras as residências serão no 
formato de casas assobradadas. A categoria de UOS da LUOS para os lotes multifamiliares 
horizontais será CSIIR 1 NO. O quadro a seguir apresenta o número de unidades autônomas 
proposto em cada condomínio urbanístico. Cada um deles será detalhado num Projeto com 
Diretrizes Específicas Urbanísticas - PDEU, conforme Decreto n°38.247/17, na etapa final de 
aprovação do Projeto de Urbanismo (URB). 

Tabela 3.7: Número de Unidades Autônomas em cada condomínio urbanístico – uso CSIIR 1 NO. 

Condomínios Horizontais - PDEU Nº Unidades 

Residencial 1 270 

Residencial 2 122 

Residencial 3 102 

Residencial 4 106 

Residencial 5 499 

Residencial 6 426 
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Condomínios Horizontais - PDEU Nº Unidades 

Total de Unidades Autônomas 1.525 

 

Figura 3.21: Urbanismo e concepção do parcelamento. 

• Uso Misto: São 78 lotes nos quais são permitidos os usos de Comércio e Prestação de 
Serviços, Institucional, Industrial de baixa incomodidade e também Habitação Multifamiliar 
(nos andares superiores), sendo que não há obrigatoriedade de implantação de nenhum dos 
usos; assim, um lote pode ser utilizado exclusivamente para atividades econômicas, outro 
para uso Institucional, outro para Residência Multifamiliar (apartamentos) e outros poderão 
apresentar misturas de usos, por exemplo: atividades comerciais no nível térreo e 
apartamentos nos andares superiores. Esse uso foi localizado exclusivamente na Zona de 
Centralidade, onde há maior proximidade com a rodovia, e excluindo os trechos com 
restrições ambientais. O objetivo é contribuir para a consolidação da Centralidade indicada 
no planejamento do GDF, onde os moradores e vizinhos tenham oferta básica de comércio e 
serviços, além de possibilitar melhor aproveitamento da infraestrutura, com uma 
concentração maior de população nesse trecho. 

• Uso Inst-EP: nessa categoria de uso estarão contemplados os lotes para Equipamentos 
Públicos Comunitários – EPC e os lotes para Equipamentos Públicos Urbanos – EPU, sendo 
esses últimos dimensionados e localizados de acordo com as demandas dos sistemas de 
infraestrutura de saneamento básico. Os lotes para EPC estão dispostos em locais de franco 
acesso para melhor aproveitamento pela população em geral, não apenas para residentes do 
empreendimento. 

• Uso Institucional: foi proposto um lote destinado a um Clube de Vizinhança, no limite sudeste 
da gleba, para ficar visualmente integrado com área verde qualificada para o lazer da 
população (ELUP) e aproveitar a beleza contemplativa proporcionada pela vegetação das 
APPs. 
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A tabela a seguir apresenta o resumo de áreas do parcelamento, por uso do solo. As áreas e respectivos 
percentuais poderão ser ajustados ao longo do desenvolvimento do projeto, até a aprovação no 
CONPLAN. 

Tabela 3.8: Síntese das áreas do parcelamento. 

Destinação Lotes (unid.) Área (m²) Percentuais (%) 

Áreas passíveis de parcelamento 1.304.652,60 100 

1. Unidades Imobiliárias 

a. RO1 0 0 0% 

b. CSII 1 0 0 0% 

c. CSIIR 2 78 78.045,32 5,98% 

d. CSIIR 1 NO* 6 484.384,51 37,13% 

e. Institucional - clube 1 36.431,40 2,79% 

f. Inst.-EP EPC 5 65.176,56 5% 

g. Inst.-EP EPU  5 39.185,96 3% 

TOTAL 95 703.223,75 53,90% 

2. Espaço Livre de Uso Público - ELUP  119.830,22 9,18% 

3. Sistema de Circulação  411.354,20 31,53% 

4. Áreas Verdes  70.244,43 5,38% 

Total  601.428,85 46,10% 

Área Pública (1): 1e+2  159.016,18 12,19% 

Área Pública (2): 1e+2+3+4  640.614,81 49,10% 

*não inclui área comum interna do PDEU 

3.4.2 Densidade Populacional 

No projeto de urbanismo foi utilizado o cálculo de população máxima apresentado na DIUPE 
53/2021 e também aplicado o que dispõe o parágrafo único do Art. 39 do PDOT/09, revisado pela 
LC 854/12, já citado. Tendo em vista não haver proposição de Via de Atividades nesse 
parcelamento, o cálculo de população permanece conforme apresentado na DIUPE 53/2021, 
onde resulta a população máxima admitida de 9.328 residentes; aplicando o índice IBGE 2010 
para o DF, essa população se traduz num total de 2.826 unidades habitacionais, sendo 1.525 
unidades nos condomínios horizontais (casas) e as restantes 1.301 em apartamentos nos lotes 
de uso Misto. O cálculo poderá ser ajustado caso seja adotado um novo índice pela SEDUH 
durante o período de aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo. 

3.4.3 Permeabilidade do Solo 

Para atendimento da taxa mínima de permeabilidade de 50%, exigida para os parcelamentos 
localizados na Zona Urbana de Uso Sustentável – ZUS da APA do Planalto Central, foram 
propostas as áreas calculadas na tabela abaixo. Ressalta-se que as taxas de permeabilidade 
consideradas podem ser ajustadas ao longo do desenvolvimento do projeto urbanístico. 
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Tabela 3.9: Permeabilidade do parcelamento. 

Áreas Permeáveis Consideradas Área (m²) Percentuais (%) 

1. Área total da poligonal do projeto 1.704.555,51 100% 

a. Área de Proteção Permanente - APP 355.630,91 20,86% 

b. Área verde na faixa de domínio 10% 4.427,20 0,26% 

c. Áreas verdes livres (100%) 70.244,43 4,12% 

d. EPC – taxa 20% 43.767,84 2,57% 

e. EPU – taxa 20% 7.837,19 0,46% 

f. ELUP (90%) 107.847,19 6,33% 

g. Área permeável em vias e calçadas (30%) 80.400 4,72% 

h. Área permeável nas unidades autônomas (30%) 145.315,35 8,53% 

i. Área permeável nos lotes CSIIR 2 (20%) 19.511,33 1,14% 

j. Área permeável no lote institucional – clube 50% 18.215,70 1,07% 

2. Área permeável do parcelamento 853.197,16 50,05% 

3.5 INFRAESTRUTURA 

3.5.1 Sistema viário 

Conforme já dito, o parcelamento será organizado a partir de um acesso principal junto à via 
marginal da DF-140, cuja duplicação encontra-se já em obras. Desde esse acesso parte um eixo 
viário estruturante das 6 quadras residenciais, configurado como um bulevar arborizado, uma via 
duplicada com caixa suficiente para dar vazão ao fluxo de veículos gerado pelas quadras 
residenciais. Conforme ditam a legislação vigente e as boas práticas urbanísticas, todo o sistema 
viário do empreendimento contará com rede cicloviária e de calçadas dimensionadas 
proporcionalmente à hierarquia das vias e aos usos do solo propostos. 

Vias coletoras, transversais ao eixo principal, proporcionam o acesso às quadras residenciais. A 
via transversal (norte-sul) no meio da gleba, foi projetada como Via de Circulação nível 2 (pista 
duplicada com canteiro central) e poderá ter continuidade na gleba vizinha ao norte, de acordo 
com as diretrizes viárias da DIUR 07/2018 e da DIUPE 53/2021. 

As vias internas das quadras residenciais foram dimensionadas como vias de circulação de 
Vizinhança nível 2, ou seja, para funcionarem como vias locais. 
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Figura 3.22: Conexões viárias. 

 

Figura 3.23: Conexões viárias e densidade de ocupação proposta. 
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Figura 3.24: Projeção do futuro sistema viário proposto. 

3.5.2 Drenagem 

No dia 19/08/2021 foi protocolado na NOVACAP carta consulta (Anexo I do EIA) solicitando 
informações sobre: interferências de drenagem urbana na região Sul/Sudeste do Distrito Federal; 
ocorrência de redes de drenagem e pavimentação, existentes ou projetadas que interfiram com 
a área de estudo em questão; se há capacidade de atendimento imediato para interligação dos 
ramais do empreendimento à rede pública de drenagem pluvial; em caso negativo, informar se 
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há previsão de atendimento e o prazo para início e quais as diretrizes, normas técnicas e 
orientações para projeto de sistema de drenagem pluvial. 

A NOVAP por meio do despacho 69707461 (processo 00112-00020443/2021-10), datado do dia 
10/09/2021, informou: 

“não temos capacidade de atendimento. O empreendedor deverá elaborar um projeto de 
drenagem pluvial completo e específico para o local, sendo de sua inteira responsabilidade 
de acordo com o nosso Termo de Referência e aprovado por esta Companhia”. 

“Quando da elaboração do projeto de drenagem acima citado, deverá ser utilizado 
estrutura de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento em questão, 
de forma a obedecer ao previsto na Resolução nº 09, da ADASA, que define como vazão 
máxima de saída de um empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha. Informamos também que 
no projeto de urbanismo da área em questão, deverá ser reservado área para instalação 
dessa estrutura”. 

Sendo assim será projetado um sistema de coleta e amortecimento, composto por diversos 
dispositivos convencionais de coleta, manejo e amortização das águas pluviais, por meio de redes 
coletoras em concreto armado, bocas de lobo e bacias de amortização, bem como emissário e 
lançamento final no corpo receptor. 

A contribuição para o sistema se dará pelo escoamento superficial nas vias, mas também 
receberá os efluentes provenientes dos lotes unifamiliares e comerciais previamente tratados e 
amortecidos individualmente de acordo com a vazão máxima de saída estipulada pela Resolução 
nº 9/ADASA. 

A solução proposta mais aceita consiste na amortização parcial das águas por meio de bacias 
intermediárias dispostas ao longo da rede, visando diminuir a vazão no final da mesma e 
amenizar o amortecimento na última bacia antes do lançamento no corpo hídrico do córrego 
Santa Bárbara. Desta forma será construído um sistema de coleta, amortecimento e redes 
coletoras para lançamento no córrego Santa Bárbara.  

A Carta Consulta e o Despacho de resposta da NOVACAP estão disponíveis no Anexo I do EIA. 

3.5.3 Abastecimento de Água 

No dia 17/08/2021 foi protocolado (Anexo I do EIA) na CAESB carta consulta (processo 00390-
00007036/2021-92) solicitando as seguintes informações: 

• Ocorrência de redes e demais instalações de água potável e esgoto sanitário, existentes ou 
projetadas que interfiram com a área de estudo em questão, conforme desenho anexo; 

• Se há capacidade de atendimento imediato por água e esgoto; em caso negativo, informar se 
há previsão de atendimento e o prazo para início; 

• Indicação de pontos de interligação aos sistemas de abastecimento, se houver; e da rede 
coletora a ser projetada no sistema de coleta e tratamento de esgoto existente com indicação 
da Estação de Tratamento de Esgoto, se houver;   
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• Necessidade de adequação aos sistemas existentes; 

• Se há alguma previsão no Plano Diretor de Água e Esgoto para atendimento ao projeto em 
questão? 

• Quais as diretrizes, normas técnicas e orientações para projeto de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário para atendimento do projeto; 

A CAESB, contestou por meio do Termo de Viabilidade de Atendimento nº 0100/2021 (Processo 
n° 00390-00007036/2021-92), não ter redes de distribuição de água para atendimento do 
Empreendimento Greenville e recomendou ao empreendedor propor alternativas 
independentes, mas que devem ser aprovados pela mesma. 

Deste modo, para suprimento da demanda hídrica do empreendimento é proposto sistema de 
captação através de poços tubulares profundos, cuja água bruta será submetida a tratamento 
simplificado com a realização de fluoretação com ácido fluossilícico, desinfecção com hipoclorito 
de sódio e correção de pH com barrilha, juntamente com centro de reservação composto de 
reservatórios apoiados do tipo tubular. 

Neste caso a captação seria realizada por poços tubulares profundos perfurado na poligonal do 
empreendimento, cuja viabilidade técnica será atestada pela Agência Reguladora de Água, 
Energia e Saneamento do Distrito Federal (ADASA), por meio de outorga prévia para perfuração 
dos poços. 

Os poços deverão ser do tipo tubular profundo, ter diâmetro nominal mínimo de 12’’ no domínio 
poroso do solo e 6’’ quando no domínio fraturado das rochas, de forma a atender o estabelecido 
pela NBR 12212/17 em seu item 6.3.3 e as boas práticas de engenharia de projeto e execução de 
poços profundos. 

O bombeamento será realizado por bomba submersa de 6 HP de potência, instalada a 
profundidade próxima de 90 metros. Pelo fato de nenhum poço ter sido perfurado, a 
profundidade foi estimada com base em dados de outros poços nas proximidades. A 
profundidade real de instalação do dispositivo de bombeamento será determinada após 
realização dos testes de vazões e determinação dos níveis estáticos e dinâmicos. 

O tubo edutor (tubo de recalque) é instalado na saída da bomba submersa e faz o transporte da 
água até a superfície, devendo ser constituída de material com resistência suficiente para 
suportar as pressões de projeto. O barrilete é formado por um conjunto de dispositivos e 
acessórios hidráulicos, conforme padrão da CAESB, e devem ser instalados na transição do tubo 
edutor com a adutora de água.  

O tratamento da água do poço objetiva adequar a qualidade da água a padrões de consumo 
recomendados pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021 – Anexo XX, que dispõe sobre 
o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

A Carta Consulta e a resposta da CAESB estão disponíveis no Anexo I do EIA.  
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3.5.4 Esgotamento sanitário 

No âmbito do esgotamento sanitário a CAESB, prestador de serviços públicos de abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto no Distrito Federal, contestou por meio do Termo de 
Viabilidade de Atendimento nº 0100/2021 (Processo n° 00390-00007036/2021-92), deu como 
alternativa a utilização de coleta individual com fossas sépticas e sumidouro, padrão ecológico 
de acordo com as normas técnicas. Para tanto, cada proprietário de unidade imobiliária, deverá 
considerar as seguintes normativas:  

• NBR 7229 Projeto, Construções e Operação de Sistemas de Tanque Sépticos; e  

• NBR 13969 Tanque sépticos – Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final 
dos Efluentes Líquidos – Projeto, Construção e Operação. 

3.5.5 Energia Elétrica 

No dia 17/08/2021 foi protocolado (Anexo I do EIA) na CEB carta consulta solicitando as seguintes 
informações: 

• A ocorrência de redes de distribuição, linhas de transmissão e demais instalações de energia 
elétrica de baixa e alta tensão, existentes ou projetadas que interfiram com a área de estudo 
em questão, conforme desenho anexo; 

• A capacidade de atendimento imediato para interligação do parcelamento à rede pública de 
energia e iluminação; em caso negativo, informar se há previsão de atendimento e o prazo 
para início. 

A CEB, por meio de relatório técnico (Doc. SEI/GDF 71877184 – Processo nº 00390-
00007036/2021-92), informou que não há interferências de redes de Iluminação Pública e sobre 
a possiblidade de atendimento da demanda. 

A Carta Consulta e a resposta da CEB estão disponíveis no Anexo I do EIA. 

3.5.6 Destinação final de resíduos sólidos 

A construção civil é uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e 
social e potencialmente geradora de impactos ambientais, quer seja pelo consumo de recursos 
naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos sólidos / esgotos 
domésticos. Com a publicação da Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e da Lei n° 12.305/2010, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o setor da construção civil passou a ter mais 
controle e responsabilidade com a destinação adequada dos resíduos sólidos e esgotos 
domésticos gerados em canteiros de obras. 

As obras civis de implantação de parcelamentos de solo, devem obedecer às diretrizes para a 
efetiva redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos sólidos e esgotos domésticos 
oriundos da construção civil, promovendo a gestão integrada desses resíduos, a fim de 
proporcionar benefícios de ordem social, econômica e ambiental. 
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A descrição detalhada dos procedimentos de gestão dos resíduos sólidos será apresentada em 
formato executivo no âmbito do Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos, na fase de Licença de Instalação. 

O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos está baseado nos princípios da redução da 
geração, na maximização da reutilização e da reciclagem, além do apropriado encaminhamento 
dos resíduos para destinação final, conforme expresso na Resolução CONAMA nº 307/2002. 

Desta forma todos os resíduos gerados receberam destinação adequada de acordo com a 
legislação distrital vigente. 

3.5.7 Descrição das ações para limpeza do terreno, remoção de vegetação e espécies de 
fauna 

3.5.7.1 Limpeza do Terreno e Remoção da Vegetação 

Em função das obras de engenharia para construção do parcelamento de solo urbano Greenville, 
muitos efeitos causadores de impactos ambientais serão gerados, dentre eles o desmatamento 
da faixa de vegetação que sofrerá intervenção devido a instalação do parcelamento de solo, além 
de outras áreas naturais circunvizinhas. 

A retirada da vegetação e a limpeza da área de forma ordenada, seguindo as recomendações e 
ações que serão apresentadas em formato executivo durante a fase de obtenção da Licença de 
Instalação, momento este onde são apresentados os Programas Ambientais (PBA), dentre eles o 
Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal, implica em menores impactos ao 
meio ambiente, restringindo a supressão vegetal ao mínimo necessário para a implantação do 
parcelamento de solo urbano Greenville.  

A implantação de um programa de supressão da vegetação justifica-se por incluir medidas de 
controle e monitoramento das atividades, além de contribuir para a o cálculo dos custos e para 
a definição do cronograma de obras, uma vez que as estimativas de área e de material lenhoso 
apresentam uma relação diretamente proporcional a esses fatores. 

Desta forma, a descrição das ações de limpeza do terreno e remoção da vegetação serão 
apresentadas em formato executivo e detalhadas no âmbito do Programa de Controle e 
Monitoramento da Supressão Vegetal, na fase de Licença de Instalação. 

Todavia, abaixo segue breve descrição dos procedimentos que serão adotados: 

• Metodologia Geral 

O sistema operacional para a supressão da vegetação é o arranjo técnico com a função de 
retirada da vegetação, aproveitando o produto lenhoso e promovendo a limpeza efetiva da área. 
O sistema mais conveniente para a área a ser suprimida e demais estruturas é o sistema semi-
mecanizado/manual, denominado sistema misto. 

Para garantir a segurança da equipe, trabalhadores, operadores e auxiliares deverão possuir 
treinamento específico para a execução dessa atividade, sendo exigido o respectivo certificado 
emitido por entidade reconhecida e idônea. Todos os trabalhadores deverão utilizar os EPI’s 
recomendados. 
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Os principais aspectos metodológicos que o Programa deverá seguir são: 

a) Demarcação da área e sinalização dos limites. O desmatamento deverá ser realizado na 
área estritamente necessária a implantação do empreendimento; 

b) Remoção de Benfeitorias e Desinfecção de Fontes de Contaminação; 

c) Afugentamento e Resgate da Fauna (a ser realizado por programa especifico);  

d) Identificação botânica das árvores suprimidas; 

e) Corte Semi-mecanizado, com o auxílio de motosserras e tratores; 

f) Remoção e armazenamento correto do material lenhoso da faixa de serviço; 

g) Limpeza da Área, Coleta de Resíduos e Enleiramento. 

Toda a madeira cortada em toras e lenhas deverá ser removida das áreas de desmatamento, para 
que possa ser acumulada em pátios de estocagem, para posterior seleção por classes e 
destinação final. 

A escolha do local de armazenamento deverá levar em consideração a utilização de uma área já 
degradada para o armazenamento e a facilidade de transporte e operação das máquinas 
necessárias para o manuseio da madeira. O local de armazenamento ou pátios de estocagem 
deverá ser temporário e distribuído ao longo de áreas adjacentes às áreas de supressão, levando 
em consideração a topografia do terreno de modo a manter as pilhas estabilizadas e sempre em 
áreas de fácil acesso. O local adequado deverá obedecer a critérios técnicos e ambientais. 

A quantificação do volume de madeira suprimida deve ser realizada após a supressão da 
vegetação e derrubada das árvores. O objetivo é avaliar, com rigor, o volume extraído em 
números exatos, através de relatórios a serem encaminhados aos órgãos ambientais. 

3.5.7.2 Espécies de Fauna 

Os impactos ambientais causados pelas atividades de parcelamento de solo são diversos. A 
fragmentação florestal provocada pela supressão da vegetação para a construção das áreas de 
infraestruturas pode representar a diminuição das populações da fauna silvestre, o 
desaparecimento das espécies mais sensíveis, perda de habitat, fragmentação e mudanças nos 
padrões de distribuição da fauna local. 

Dentre as ações mitigatórias propostas para empreendimentos de parcelamento de solo em 
áreas com vegetação nativa, está o resgate e afugentamento de fauna que será realizado durante 
as atividades de supressão da vegetação. 

Durante a fase de instalação ocorrem a aberturas de estradas e acessos, construção da 
infraestrutura e supressão da vegetação, aumentando de forma intensa a circulação dos animais 
na região em busca de novos ambientes. Os grupos mais afetados são as aves, mamíferos, répteis 
e anfíbios, que devido aos impactos e aumento da circulação de máquinas e pessoas tendem a 
se deslocar para outras áreas. Devido a ocorrência de deslocamentos durante a supressão da 
vegetação, existe a possibilidade de ocorrer extinções locais afetando temporariamente a 
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estabilidade das comunidades da fauna terrestre local, justificando assim a implantação do plano 
em tela. 

Ressalta-se que a descrição das ações de afugentamento e resgate de fauna serão apresentadas 
em formato executivo e detalhadas no âmbito do Programa de Afugentamento e Resgate de 
Fauna, na fase de Licença de Instalação. 

Todavia, abaixo segue breve descrição dos procedimentos que serão adotados: 

• Metodologia Geral 

a) Afugentamento e resgate 

O resgate ocorrerá durante a supressão da vegetação (incluindo todas as estruturas da obra onde 
haverá supressão).  

Durante as atividades de supressão, deverão ter início as atividades de afugentamento e resgate 
da fauna de vertebrados terrestres com ações que aumentem e maximizem o progresso da 
migração passiva dos indivíduos da fauna local. 

O resgate deverá ser efetuado de forma sistemática e ativa, capturando os espécimes que se 
encontrarem feridos, afugentados ou desorientados. A captura do animal deverá ser planejada 
de acordo com as condições encontradas no local, com ênfase na segurança e diminuição do 
estresse de captura, tanto da equipe como do animal. 

b) Triagem 

Os indivíduos resgatados em qualquer uma das fases deste plano e que necessitem de cuidados 
veterinários, devem ser examinados em relação ao estado de saúde e se possuem algum indício 
de perigo zoonótico (os animais que apresentarem indícios deverão ser submetidos a exames 
mais minuciosos). Caso seja constatado algo nocivo, deverão permanecer em quarentena até sua 
completa recuperação.  

c) Soltura 

Tendo em vista todos os problemas ambientais da região do empreendimento, explorados mais 
detalhadamente no Diagnóstico do presente estudo, sugere-se que na fase de obtenção da 
Licença de Instalação (LI) sejam  avaliados e estudados possíveis locais para a soltura dos animais 
resgatados, utilizando- se de critérios ecológicos/biológicos, logísticos e informações disponíveis 
no EIA aliadas a técnicas de geoprocessamento, visitas de campo e de imagens de satélite para a 
escolha dos locais mais apropriados. 

3.5.8 Localização e caracterização das áreas de empréstimo e de bota-fora; 

Esclarecemos que como o projeto ainda está em fase de aprovação de sua concepção, a 
localização e caracterização das áreas de empréstimo e de bota-fora será realizada no âmbito do 
projeto executivo que deve ser apresentado durante a fase de licença de instalação. 
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4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

O Plano Diretor Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT é o instrumento que 
apresenta os parâmetros de desenvolvimento e gestão do território para todo o DF e, para a 
Região do Jardim Botânico, estabelece o cenário de Zona Urbana de Expansão e Qualificação - 
ZUEQ, consolidando a área como um vetor de expansão da trama urbana do DF. 

O EIA-RIMA trata dos impactos de um Empreendimento Imobiliário de Parcelamento de Solo 
Urbano. Suas alternativas locacionais analisadas estão restritas à poligonal de planejamento, 
visto que está devidamente georreferenciada, escriturada e registrada em cartório, conforme 
comprova a documentação constante do processo de licenciamento em curso. 

Como trata-se de um parcelamento de solo não existem alternativas locacionais além da que foi 
apresentada (Figura 4.1 e Figura 4.2), tendo em vista que o empreendimento é restrito a 
poligonal da gleba onde será instalado e também devem ser observadas todas as restrições 
ambientais presente na área (APP, declividade, etc), o que limita bastante as possibilidades 
locacionais. Além disso, deve se levar em consideração toda a legislação e regramentos 
urbanísticos existentes para parcelamentos, tais como PDOT, Diretrizes Urbanísticas Gerais 
(DIUR) e Específicas (DIUPE), Zoneamento da APA do Planalto Central e Zoneamento Econômico-
Ecológico do Distrito Federal (ZEE). 

Desta forma, após analisar todas as restrições ambientais e todas as condicionantes presentes 
na legislação, PDOT, ZEE, DIUPE, DIUR, Zoneamento da APA, não restam muitas alternativas de 
implantação para o empreendimento, além da alternativa já apresentada (Figura 4.1 e Figura 
4.2), tendo em vista que devem ser observados todos os pontos citados anteriormente.  
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Figura 4.1: Alternativa locacional final do parcelamento. 

 

Figura 4.2: Alternativa locacional final do parcelamento. 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /Apresentada (88433228)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 61



  

 

 

Página 60 
007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

Desse modo, devido à aptidão habitacional da área e a forte demanda habitacional existente no 
DF, o processo de transformação em um parcelamento urbano deve ser entendido como uma 
mudança que irá resultar em bons desempenhos quanto aos benefícios referentes ao meio 
ambiente urbano, atendendo ao que determina o arcabouço legal de planejamento e gestão do 
território vigente. 

O cenário de implantação do empreendimento, tal como descrito no EIA-RIMA, atende 
integralmente a todos os parâmetros estabelecidos pela legislação de parcelamento do solo 
estabelecidas pelo PDOT, Diretrizes Urbanísticas Gerais e Específica e Zoneamento Econômico-
Ecológico do Distrito Federal. 

4.1 RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

Dado início aos estudos ambientais na região prevista para a instalação do empreendimento 
pode-se verificar a ocorrência de algumas restrições ambientais que limitavam as possibilidades 
locacionais do parcelamento.  

Para a definição do projeto urbanístico e definição da alternativa locacional do parcelamento, 
foram considerados os seguintes aspectos normativos ambientais, bem como toda a legislação e 
zoneamento que incide sobre a região de inserção do parcelamento: 

a) Inserção da gleba na Zona de Uso Sustentável da APA do Planalto Central, onde a principal 
restrição diz respeito à impermeabilização máxima do solo de 50% da área total da gleba e 
também, que as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural 
e artificial de aquíferos. 

b) Presença de Áreas de Preservação Permanente – APP nos limites leste e sul da gleba; 

c) Trechos de relevo com declividade alta (igual ou acima de 30%), nos quais a ocupação só é 
permitida se atendidas as exigências dos órgãos competentes (Lei 6.766/79); 

d) Presença de nascentes e suas respectivas APPs; 

e) Faixa de proteção dos canais naturais de escoamento superficial; 

f) Presença de Gleissolo (solo hidromórfico). 

A Figura 4.3 apresenta as restrições ambientais identificadas na poligonal do parcelamento e 
demonstra que a definição do urbanismo e da alternativa locacional levou em consideração todas 
as restrições ambientais para a definição de sua proposta de ocupação urbanística, observando 
toda a legislação pertinente e o zoneamento da região. 
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Figura 4.3: Restrições ambientais identificadas na gleba. 
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5 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Segundo a Resolução CONAMA nº 001/86 a legislação ambiental brasileira estabelece que o 
estudo de impacto ambiental deverá definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 
hidrográfica em que se localiza. 

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

A Área de Influência Direta (AID) é a poligonal de estudo, ou seja, a totalidade da gleba do 
empreendimento. 

A Área de Influência Indireta (AII) é aquela, real ou potencialmente ameaçada pelos 
impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os 
ecossistemas e os sistemas socioeconômicos e antrópicos que podem ser impactados por 
alterações ocorridas na área de influência direta. 

A áreas de influência do Parcelamento de Solo Greenville, para efeito de discussão dos aspectos 
do meio físico e biótico, teve sua abrangência definida segundo os termos do artigo 5º, inciso III 
da Resolução CONAMA nº 01/86. 

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

III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica 
na qual se localiza.” 

A delimitação das áreas de influência estabelecidas neste estudo ambiental contempla: as áreas 
de influência direta e indireta. Considerando os critérios ambientais, sociais e econômicos, estas 
áreas abrangem distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas.  

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

Para definição da área de influência utilizaram-se critérios subjetivos, que foram discutidos com 
a equipe técnica, buscando-se um consenso para delimitação das áreas de influência. Assim, para 
os estudos da Área do Parcelamento de Solo em questão foram definidos três tipos de área de 
influência. 

A seguir, são apresentadas as áreas de influência definidas para este estudo. 
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5.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)  

5.1.1 MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é aquela onde há interferência direta pelas obras e outras 
atividades decorrentes da implantação e operação do empreendimento, portanto, trata-se da 
área edificável do parcelamento. Portanto foi definida como  

A ADA é entendida como a área que sofre a ação direta do planejamento, da implantação e da 
operação do empreendimento, incluindo as áreas de apoio, sendo a área que apresentará as 
consequências mais significativas dos impactos diretos, ou seja, a poligonal dos lotes, ELUP, EPC, 
vias de circulação (Arruamento) e demais infraestruturas. 

 

Figura 5.1: Área Diretamente Afetada (ADA) dos meios Físico, Biótico e Socioeconômico.  
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5.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)  

5.2.1 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

A Área de Influência Direta (AID) é a área correspondente a poligonal de estudo, ou seja, a 
totalidade da gleba em estudo, contemplando as áreas edificáveis e não edificáveis. 

 

Figura 5.2: Área de Influência Direta (AID) dos Meios Físico e Biótico. 

5.2.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

A AID equivale à área que sofre os impactos diretos do empreendimento, que engloba a ADA e 
está relacionada às suas proximidades, sendo afetada ou afetando os processos que ocorrem na 
ADA.  

A AID (Figura 1.3) foi delimitada como sendo a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA 
XXVII) devido à probabilidade da ocorrência de impactos diretos em relação ao planejamento, à 
instalação e à operação do Parcelamento de Solo Urbano GreenVille, no que tange à oferta de 
serviços (comércio, lazer, saúde, educação, segurança, transporte, etc.), mobilidade urbana e 
infraestrutura. 
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Figura 5.3. Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico. 

5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)  

5.3.1 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

A Área de Influência Indireta (AII) é aquela, real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 
indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas 
aquáticos e terrestres que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência 
direta, (Figura 5.4). No caso dos meios físico e biótico trata-se da bacia hidrográfica do Ribeirão 
Santana. 
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Figura 5.4. Área de Influência Indireta (AII) dos meios Físico e Biótico. 

5.3.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

A AII é a região potencialmente sujeita aos impactos indiretos do empreendimento, englobando 
as demais áreas de influência. Assim, no que tange à definição da AII (Figura 5.5), foram 
determinadas as Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal (DF) limítrofes à área de 
implantação do empreendimento, além da RA Jardim Botânico, onde está localizado o projeto 
de Parcelamento de Solo Urbano GreenVille, quais sejam:  

• Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII. 

• Região Administrativa Lago Sul – RA XVI; 

• Região Administrativa São Sebastião – RA XIV; 

• Região Administrativa Paranoá – RA VII. 

As RAs do entorno do empreendimento em tela conformam realidade social específica em 
relação às dinâmicas e interações, considerando as diferentes formas de apropriação do meio 
pela população e tendo em vista valores e hábitos sociais, culturais e econômicos. O estudo de 
caracterização a partir do conjunto das RAs proporciona, portanto, a caracterização política, 
administrativa e das condições de infraestrutura do contexto local em que se insere a área de 
abrangência do empreendimento. 
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Figura 5.5: Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico. 
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